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(Poznámka: začiatok rokovania o 9.22 h) 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA ZASADNUTIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:  

Dobrý deň.  

Ospravedlňujem sa. Môžeme začať. Sme tu skoro všetci.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, otváram zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na 

ktorom vítam starostov a starostky mestských častí, aj 

ostatných prítomných.  

Samozrejme, ak má niekto záujem, naďalej sú 

k dispozícii respirátory alebo rúška v neobmedzenom počte 

počas celého zastupiteľstva u pána Pauloviča.  

Možno by som využil začiatok tohto zastupiteľstva, aby 

som povedal zopár slov. Pevne verím, že dnešné zastupiteľstvo 

dopadne dobre. Ale chcel by som nejakým spôsobom zhrnúť tieto 

štyri roky. Základná vec, ktorú chcem povedať, je obrovské 

ďakujem. Vám všetkým.  

Počkám na pána Buocika. Keď už ďakujem, chcem, aby ste 

to počuli, pán Buocik. Chcem sa naozaj poďakovať. Pred štyrmi 

rokmi som tu začal ako primátor ako úplný nováčik, ktorý 

nikdy neviedol zastupiteľstvo. Aj vďaka mnohým vám, ktorí 

ste mali väčšie skúsenosti ako ja, napríklad s týmto spôsobom 

demokratického rozhodovania, ste ma častokrát podržali, 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

9 

 

usmernili, pomohli ste mi, aj nášmu tímu. Veľmi si to vážim. 

Nie že by som bol nejaká hviezda teraz vedenia 

zastupiteľstiev. Ale už som omnoho viac vycvičený ako 

predtým. Takisto sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým vám. 

Prijali sme za tieto štyri roky veľmi veľa nových vecí pre 

Bratislavu. Veľmi veľa komplikovaných a ťažkých vecí, ktoré 

ale Bratislavu posunuli do úplne iného sveta.  

Myslím si, že je Bratislava iné a lepšie mesto. Veľmi 

si vážim, že ste aj do ťažkých vecí s nami išli a spoločne 

sme ich schvaľovali. Naozaj si myslím, že… Nebudem tu seba 

chváliť. To v žiadnom prípade. Nebojte sa. Ale vďaka vám sme 

štyri roky v dobrej spolupráci zvládli prácu pre Bratislavu. 

Mnohokrát sme mali na veľa vecí iné názory. Mnohokrát sme 

dokázali nájsť kompromis, mnohokrát sme sa dokázali počúvať. 

Čo si myslím, že v dnešnej dobe nie je vôbec maličkosť. Takže 

ešte raz sa chcem poďakovať a chcel by som vás upozorniť, že 

darček pre mužské osadenstvo nášho zastupiteľstva máte na 

stole – knihu o primaciálnom paláci. A dámam, našim 

zastupiteľkám,   by som chcel odovzdať malú kvetinu. Takže 

idem ju aj odovzdať teraz. 

(Poznámka: primátor odovzdáva poslankyniam kytice) 

Poprosím nejaké vázy, aby sme zimprovizovali. Aha, sú 

tam. Takže potom vám ich zoberú dámy a dajú vám ich do váz, 

keď chcete.  

Takže… 

Ty si môžeš čítať o paláci… 
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Jaj nie. Aj dámy majú knižky. Všetci ste dostali 

brožúru, krásnu, o Primaciálnom paláci. A naše starostky 

a pani poslankyne dostali aj kvety.  

Chceš niečo povedať, Martin? 

Áno. 

Nech sa páči, pán starosta Zaťovič sa prihlásil.  

RNDr. Martin Zaťovič, starosta MČ Bratislava - Dúbravka:  

Keď sa teraz ďakuje, tak aj ja ďakujem všetkým poslancom 

za spoluprácu. Aj primátorovi za spoluprácu. Ale hlavne našim 

miestnym poslancom: pani Zaťovičovej, Káčerovi a Krajčírovi 

za výbornú spoluprácu s mestom. Práveže veľa pomohli 

Dúbravke. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme pekne. 

Myslím si, že môžeme ísť ďalej. Ďakujem, pán starosta.  

Pani starostka Aufrichtová, nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Chcem v mene všetkých 45 poslancov poďakovať. Ďakujem.  
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OTVORENIE ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme ísť na to.  

Pristúpime k pracovnej časti rokovania dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva, v rámci ktorého nás 

čaká voľba mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy. Sme uznášaniaschopní, preto poďme na to. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí mestského 

zastupiteľstva požiadali poslanci Tešovič, poslankyňa Soňa 

Svoreňová, poslanec pán Bučan, poslanec Milan Vetrák 

a poslanec Peter Strapák.  

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť pána poslanca 

Kunsta a pána poslanca Hochschornera. Ak nemá niekto iný 

návrh, dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 36.  
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

Konštatujem, že máme zvolených overovateľov zápisnice. 

Do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť pána poslanca Lenča, pána poslanca Palkoviča a pani 

starostku Ferenčákovú.  

Ak nemá nikto iný návrh, prosím, hlasujte o predloženom 

návrhu. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 36. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

Konštatujem, že máme zvolenú návrhovú komisiu.  

Samozrejme, poznáte… Vždycky to opakujeme. Návrhy na 

zmenu a doplnenie uznesení vás poprosíme, aby ste 

odovzdávali návrhovej komisii písomne, jasne sformulované 

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

Alebo ich môžete elektronicky zaslať prostredníctvom e-mailu 

zastupitelstvo@bratislava.sk. Možno by som vás chcel 

požiadať, že keď budete navrhovať uznesenia ukladacej 

povahy, aby ste ich opatrili aj termínom splnenia, prípadne 

kontrolným termínom plnenia. Je to z dôvodu využívania 

mailto:zastupitelstvo@bratislava.sk
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nového elektronického programu spracovávania uznesení 

mestského zastupiteľstva a ich plnení. 

Poďme k programu. Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

návrh programu dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva 

ste obdržali elektronicky na pozvánke dňa 22.09. 2022. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení dávam teraz hlasovať 

o návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva tak, 

ako vám bol zaslaný a tak ako bol aj zverejnený.  

Prosím, hlasujte.  

(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: návrh programu: 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 06 2022 a k 31. 08. 

2022  

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 
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2. Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

a voľba mestského kontrolóra hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy verejným hlasovaním 

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

3. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov 

rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 

2022 

- spracovateľ: sekcia financií 

4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a 

odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č.1 

- spracovateľ: sekcia financií 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní 

ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením  

- spracovateľ: sekcia financií 

6. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy – doplnenie čl. 78a – pôsobnosť 

mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v oblasti poskytovania príspevku za 

ubytovanie cudzinca 

- spracovateľ: sekcia právnych služieb 
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7. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické 

siete Bratislava, a.s.  

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

8. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 

za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z 

hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava 

a. s.  

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

9. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu za rok 2021  

- spracovateľ: útvar správy mestských podnikov 

10. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, na Dobrovičovej ulici, Slovenskej 

republike zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR so sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

11. Návrh na schválenie ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zámeny 

nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou 

zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu SR so sídlom v Bratislave 
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- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

12. Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v 

Bratislave, s Bratislavským samosprávnym krajom, so 

sídlom v Bratislave 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 

Bratislave, k. ú.  Petržalka, Nivy, Nové Mesto, pod 

kontajnerovými stojiskami  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

14. Návrh na zrušenie časti B uznesenia č. 1154/2022 

zo dňa 31. 3. 2022 a prijatie nového uznesenia pre 

pomoc Ukrajine 

- spracovateľ: oddelenie zahraničných vzťahov a 

protokolu 

15. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1221/2022 zo dňa 28. 04. 2022, ktorým 

sa schválilo podanie žiadosti na získanie dotácií z 

Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie 

projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na 

Muchovom námestí 

- spracovateľ: sekcia nájomného bývania 

16. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 

kalendárny rok 2021  
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- spracovateľ: sekcia nájomného bývania 

17. Aktualizácia územného generelu vodných tokov a 

protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy – informácia 

o obstaraní územnoplánovacieho podkladu  

- spracovateľ: sekcia územného rozvoja 

 

18. Riešenia pre zabezpečenie prevádzky Zimného 

štadióna Ondreja Nepelu na najbližšie mesiace 

vzhľadom na spoločnú žiadosť HC SLOVAN Bratislava, a. 

s., HC Slovan Bratislava – mládež a Modré Krídla 

Slovan, s. r. o.  

- spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže a 

STaRZ 

19. Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových 

priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v 

súvislosti s pandémiou Covid-19  

- spracovateľ: oddelenie kultúry 

 

20. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie 

pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie 

Domova jesene života  

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

  

21. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie 

pohľadávok Domova pri kríži z účtovnej evidencie 

Domova pri kríži  

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 
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22. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie 

pohľadávok Domova seniorov Archa z účtovnej evidencie 

Domova seniorov Archa  

- spracovateľ: sekcia sociálnych vecí 

 

23. Návrh na zverenie bratislavských lavičiek, 

smetných košov a stojanov na bicykle mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto  

- spracovateľ: oddelenie správy komunikácií 

 

24. Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke hnuteľného 

majetku nachádzajúceho sa v nebytových priestorov v 

stavbe, so súp. č. 478 všeobecne známej ako „Divadlo 

P. O. Hviezdoslava“, na ulici Gorkého č. 17, na ulici 

Laurinskej č. 20 v Bratislave k. ú. Staré Mesto, na 

pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, zapísané na 

LV č. 1656 neziskovej organizácie Divadla Pavla 

Országha Hviezdoslava n. o. 

- spracovateľ: projektová kancelária magistrátu a 

oddelenie kultúry 

 

25. Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého 

hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy  mestskej príspevkovej 

organizácii Komunálny podnik Bratislava  

- spracovateľ: oddelenie vnútornej správy 

26. Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku 

- spracovateľ: Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy 
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27. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k 

spoluvlastníckemu podielu k nehnuteľnostiam v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Cintorínska ulica 24, 

vo vlastníctve spoločnosti Bistro St. Germain s.r.o. 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

28. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na 

pozemku v Bratislave, v k. ú. Rača, parc. č. 5499, 

lokalita Pri vinohradoch 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

29. Návrh na vydanie súhlasu k odstráneniu stavby so 

súpis. č. 1831 – materskej školy a stavby bez 

súpisného čísla - bazén v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, na Myjavskej ulici, pre mestskú časť 

Bratislava-Staré Mesto  

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

30. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, Vajanského nábrežie, do správy mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto 

- spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 

 

31. Návrh na začatie konania vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 

čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. 

z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  
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- spracovateľ: JUDr. Milan Vetrák, PhD., predseda 

komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva     

32. Návrh na zastavenie konania vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 

čl. 9 ods. 13 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov 

- spracovateľ: JUDr. Milan Vetrák, PhD., predseda 

komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 

33. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

- spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 

 

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

prestávke) 

 

35. Rôzne  

16.00 h vystúpenie občanov 

koniec poznámky) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

A teraz, ak mi dovolíte, pristúpime k úprave dnešného 

programu zasadnutia mestského zastupiteľstva. Dovoľuje si 
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vám oznámiť, že informačný materiál vyplývajúci z Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 

26.05. 2022, pod písmenom f) to je informácia o návrhu nového 

kľúča zverenia ciest, chodníkov a trávnatých plôch medzi 

hlavným mestom a jeho mestskými časťami, s cieľom odstrániť 

všetky súčasné nezrovnalosti a neefektívnosti, vám nebol 

doručený alebo zaradený do materiálov pod bodom číslo 1 – 

Informácia o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. 

K predmetnému uzneseniu je tam navrhnutý nový termín plnenia 

s odôvodnením zmeny termínu.  

Ďalej navrhujeme stiahnuť z dnešného programu rokovania 

mestského zastupiteľstva materiál pod bodom číslo 11. To je 

Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu a zámeny nehnuteľností v Bratislave 

medzi mestom a ministerstvom školstva, respektíve Slovenskou 

republikou zastúpenou ministerstvom školstva. 

Takisto navrhujem zaradiť do programu dnešného 

rokovania mestského zastupiteľstva materiál pod názvom 

„Návrh dodatku číslo 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii 

projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného 

mesta SR Bratislavy“ ako bod číslo 9a. 

Takisto materiál pod názvom „Návrh na schválenie zmeny 

Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým bolo schválené majetkovoprávne 

usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave Čunovo na 

rozšírenie vstupnej komunikácie Čunova“ ako bod číslo 13a. 

Nech sa páči, budeme hlasovať o každom. Ale ešte predtým 

máte vy možnosť vstúpiť do programu.  
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Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem veľmi pekne. Chcem vás poprosiť o podporu 

zaradenia bodu, ktorý navrhol pán Vetrák. Ale žiaľ, je veľmi 

chorý. Tak ma poprosil o jeho zaradenie. Jedná sa o zmenu 

uznesenia mestského zastupiteľstva k návrhu dodatku 

poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprávnych prvkov 

– pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky. 

Pre nás Petržalčanov je to veľmi dôležité. Preto vás poprosím 

o podporu. Pretože potrebujeme pri hlasovaní o programe 

viacej hlasov. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. To znamená, že… 

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

Ako bod 23a. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

23a. To znamená, že… 

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

Je to za majetkovými. Tak sme sa dohodli s… 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Áno. Iba ho potom, keď budeme o ňom hlasovať, 

tak ho prečítate celý. Alebo ako to je? Keď budeme hlasovať, 

ho prečítate celý, dobre? 

Alebo teraz ho prečítame celý? Ako je to? 

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

Teraz sa dáva iba návrh do programu. Dohodli sme sa 

s organizačným, že… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nie. Keď budeme hlasovať o tom, že či ho dáme do 

programu… 

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

Áno. Tak, do programu a potom pani poslankyňa môže mať 

aj úvodné slovo k nemu. A uznesenie potom… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Jasné. Dobre. Ďakujem pekne.  

Pani Ferenčáková, nech sa páči. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ: 
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Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení poslanci, ja vás 

chcem poprosiť o podporu bodu zaradeného ako 13a. Je to 

o predlžení platnosti uznesenia, ktoré bolo schválené ešte 

v júni tohto roku. Týka sa rozšírenia vstupnej komunikácie 

a výkupu pozemkov, aby toto uznesenie nestratilo platnosť 

a museli by sme znovu naťahovať celú túto tortúru. Ďakujem 

veľmi pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pani starostka Aufrichtová, nech 

sa páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Ja mám iba otázku. Vzhľadom na rokovanie aj na 

gremiálke, aj na rade, včera teda padlo, že sa sťahuje alebo 

nie je zaradený ten bod o tých zámenách pre ministerstvo 

školstva… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ten ja navrhujem stiahnuť. To bol… 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Aha, dobre. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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To je tá jedenástka, ktorú navrhujeme stiahnuť.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. To znamená, že môžeme ísť hlasovať.  

Tomáš, hlasujeme o každom bode samostatne, že? 

Dobre. Ospravedlňujem sa. Takže poďme hlasovať. O tých 

informačných materiáloch nemusíme hlasovať. Ideme rovno  

o sťahovaní bodov z programu. 

Hlasujme o stiahnutí z dnešného programu rokovania 

mestského zastupiteľstva materiál pod bodom číslo 11. 

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

prítomných: 37. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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Ďalej navrhujem zaradiť do programu dnešného rokovania 

materiál pod názvom Návrh dodatku číslo 2 k zmluve 

o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných 

mestských častiach ako bod číslo 9a. 

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

prítomných: 37. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

Ďalej navrhujem zaradiť do dnešného programu rokovania 

mestského zastupiteľstva materiál pod názvom, ktorý som 

čítal predtým. Ide o to Čunovo. Ako bod číslo 13a. 

Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

Za: 37, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 1, 

prítomných: 38. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 
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Potom, teda… Ja to prečítam, pani poslankyňa, ten návrh, 

ktorý dala pani poslankyňa Pätoprstá. Mám ho tu – zaradiť do 

programu návrh ako 23a. Návrh na zmenu Uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 943/2017 zo 

dňa 28.09. 2017 v znení Uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20.11. 2017 

a Návrh dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania dotácií na 

rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov – pochôdznych terás 

v hlavnom meste SR Bratislavy. 

Prosím, hlasujte o zaradení tohto bodu ako číslo 23a.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

prítomných: 39. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

Myslím, že máme schválený program dnešného rokovania 

mestského zastupiteľstva. Poďme na to. Možno iba 

pripomeniem, že interpelácie prídu ako prvé vždy po obede 

o 14:00. Mám na vás prosbu. Teda organizačné oddelenie vás 

prosí, aby ste interpelácie predniesli ústne, následne 

v písomnej forme na tlačive, ktoré máte na stoloch, odovzdali 

zamestnancovi oddelenia činnosti mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva. Ďakujem pekne.  

(Poznámka: schválený program: 
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1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 06 2022 a k 31. 08. 

2022 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) 

2. Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a voľba 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy verejným hlasovaním (MATERIÁL V NÁHRADNOM 

TERMÍNE) 

3. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2022 

4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis 

z účtovnej evidencie podľa prílohy č.1 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto 

všeobecne záväzným nariadením 

6. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy – doplnenie čl. 78a – pôsobnosť mestskej časti 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti 

poskytovania príspevku za ubytovanie cudzinca 

7. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické 

siete Bratislava, a. s. 

8. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za 

rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia 
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spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti METRO Bratislava, a. s. 

9. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 

ruchu za rok 2021 

9a. Návrh Dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci pri realizácií 

projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

10. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

na Dobrovičovej ulici, Slovenskej republike zastúpenej 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so 

sídlom v Bratislave 

12. Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, s 

Bratislavským samosprávnym krajom, so sídlom v 

Bratislave 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Petržalka, Nivy, Nové Mesto, pod kontajnerovými 

stojiskami 

13a. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1332/2022 

zo dňa 23.06.2022, ktorým bolo schválené majetkovoprávne 

usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. 

Čunovo, na rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova 
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14. Návrh na zrušenie časti B uznesenia č. 1154/2022 zo dňa 

31. 3. 2022 a prijatie nového uznesenia pre pomoc 

Ukrajine 

15. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1221/2022 zo dňa 28. 04. 2022, ktorým sa 

schválilo podanie žiadosti na získanie dotácií z 

Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného 

a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí 

16. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za 

kalendárny rok 2021 

17. Aktualizácia územného generelu vodných tokov a 

protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy – informácia o 

obstaraní územnoplánovacieho podkladu 

18. Riešenia pre zabezpečenie prevádzky Zimného štadióna 

Ondreja Nepelu na najbližšie mesiace vzhľadom na 

spoločnú žiadosť HC SLOVAN Bratislava, a. s., HC Slovan 

Bratislava – mládež a Modré Krídla Slovan, s. r. o. 

(MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE) 

19. Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov 

na Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v súvislosti s 

pandémiou Covid-19 

20. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok 

Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene 

života 
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21. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok 

Domova pri kríži z účtovnej evidencie Domova pri kríži 

22. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok 

Domova seniorov Archa z účtovnej evidencie Domova 

seniorov Archa 

23. Návrh na zverenie bratislavských lavičiek, smetných 

košov a stojanov na bicykle mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto 

23a. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

943/2017 zo dňa 28. 9. 2017 v znení uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017 a návrh 

Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania dotácií na 

rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych 

terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

24. Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku 

nachádzajúceho sa v nebytových priestorov v stavbe, so 

súp. č. 478 všeobecne známej ako „Divadlo 

P. O. Hviezdoslava“, na ulici Gorkého č. 17, na ulici 

Laurinskej č. 20 v Bratislave k. ú. Staré Mesto, na 

pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, zapísané na LV 

č. 1656 neziskovej organizácie Divadla Pavla Országha 

Hviezdoslava, n. o. 

25. Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného 

majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
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mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik 

Bratislava 

26. Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku (MATERIÁL 

V NÁHRADNOM TERMÍNE) 

27. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 

k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

Cintorínska ulica 24, vo vlastníctve spoločnosti Bistro 

St. Germain, s. r. o. 

28. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, v 

k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch 

29. Návrh na vydanie súhlasu k odstráneniu stavby so súpis. 

č. 1831 – materskej školy a stavby bez súpisného čísla 

- bazén v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Myjavskej 

ulici, pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto 

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

Mesto, Vajanského nábrežie, do správy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

31. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 

a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov 
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32. Návrh na zastavenie konania vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 13 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov 

33. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

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

35. Rôzne 

O. 16.00 h vystúpenie občanov 

koniec poznámky) 

 

BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKÉHO  

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. Otváram teda prvým bodom. Informácia 

o plnení uznesení Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy.  

Nech sa páči, Tomáš Malec. 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 
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Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Vážené 

poslankyne, vážení poslanci, predkladáme pravidelný materiál 

- Informácia o plnení uznesení Mestského  zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, splatný k 30. júnu tohto roku 

a 31. augustu tohto roku. Za mňa takto, len krátky úvod. Ak 

sú nejaké otázky, tak zodpoviem. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Pätoprstá. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Pätoprstá, nech sa páči.  

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

Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, za pána Vetráka dám 

ešte jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Ja ho prečítam. 

V bode 4, podbode 4.1, v časti b) v novom znení bodu 3.1 sa 

slová „môže sa zabezpečiť“ nahrádza slovom „zabezpečí“. 

A druhá časť v bode 4, v podbode 4.2. sa úvodná veta zrušenie 

bodu 5 v časti b) uznesenia 746/2017 zo dňa 29.03. 2017 

v znení: „nahrádza touto úvodnou vetou zrušenie bodu 4 

v časti b) uznesenia 746/2017 zo dňa 29.03. 2017, ktoré 

nadobúda účinnosť dňom schválenia urbanistickej štúdie 

uvedenej v časti b) v bode 3.1. tohto uznesenia mestským 

zastupiteľstvom v znení.“  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. 

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

Dám vám to aj písomne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem pekne.  

Pán poslanec Krajčír, nech sa páči. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať. Tá 

interpelácia o plnení uznesení. Koncepcia rozvoja tepelnej 

energetiky hlavného mesta. Tento materiál sa presúva každé 

zastupiteľstvo. Prvýkrát sme to mali dňa 30.01. 2020. Potom 

sa to presunulo na 24.02. 2022 a potom sa to presunulo na 

29.09. 2022, a teraz to presúvame na marec 2023. zakaždým tu 

teda vidím niekoho iného, kto je spracovateľ. Predtým tam 

bol pán Chovanec, potom teda bol pán Nyulassy, atď., atď. 

Vždy to mení spracovateľa.  

Chcem sa spýtať, lebo v materiáli teda je jasne 

napísané, že úlohou spracovania koncepcie rozvoja obce 

v tepelnej energetike je vytvorenie podmienok pre systémový 

rozvoj sústav tepelných zariadení na území obce s cieľom 

zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, 

hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na 

princípe trvalo udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu 

životného prostredia. Ďalej ešte v materiáli uvádzate, že 
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dôsledkom koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 

v oblasti tepelnej energetiky by malo byť dosiahnutie 

primeraných a transparentných cien za teplo pre konečných 

spotrebiteľov, ktorými sú obyvatelia Bratislavy.   Ja by som 

sa chcel spýtať, že prečo teda tento materiál, podľa mňa 

v tejto dobe tak dôležitý, presúvame od roku 2020 zakaždým 

na iného spracovateľa. A ešte k dnešnému dňu, čo naozaj 

vidíme, že aká energetická pohroma sa na nás šíri, to opäť 

posúvame nejako na marec 2023, kedy tu naozaj nikto z nás 

nemusí sedieť.  

Ďalej by som sa chcel spýtať pri tomto bode, lebo nikde 

inde som ju nenašiel, električka Petržalka. To máme naozaj 

veľmi dôležitý bod.  Ja som na minulých zastupiteľstvách 

upozorňoval na to, že inflačná doložka absentuje v tej 

zmluve. Bolo mi odpovedané, dá sa to prehrať aj na videu, zo 

strany magistrátu, že je dobré, že tam nie je – aspoň 

prinútime zhotoviteľa to postaviť za vysúťaženú cenu. Pár 

mesiacov na to sme si všimli, že sa zastavili práce, nikto 

na stavbe nerobil. A tvrdenie magistrátu bolo, že za tie 

ceny sa to nedá spraviť. Dnes sa to navýšilo, podľa mňa, 

celkom neprimeraným spôsobom niekde o 27 %. Chcem sa ďalej 

k tej električke spýtať, lebo bolo teda tvrdené, nejaký 

harmonogram, kedy a ako sa bude podávať nenávratný finančný 

príspevok. K dnešnému dňu, to je čerstvá informácia, včera 

som bol na ministerstve dopravy, nie je ešte podaná žiadosť 

magistrátu o nenávratný finančný príspevok. To znamená, že 

naposledy, keď sme schvaľovali faktúru – niekde okolo desať 

miliónov eur – v rezervnom fonde zostalo 6,3. Ako bude mesto 

pristupovať k ďalšej vystavenej faktúre? Z čoho to bude 

chcieť zaplatiť? Ako je možné, že mesto ešte nepodalo žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok? Takto je to najväčší 
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dopravný projekt hlavného mesta, to aj tvrdí magistrát. 

A pre mňa tento prístup k tomu je veľmi zlý.  

Čo sa týka fázovania projektu, tiež som zistil na 

ministerstve dopravy, že to nie je pravda. Nie je žiadne 

dohodnuté fázovanie projektu. Žiadne. Sú nejaké diskusie 

o možnosti, ale žiadne. To znamená, že tu hrozí prepadnutie 

plus-mínus celej výšky tejto dotácie z Európskej únie – 

z externých zdrojov. Chcel by som sa spýtať teda, ako 

k tomuto mesto pristupuje. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Nakoľko je to naozaj závažná téma, ja by som chcela iba 

jednoznačnú odpoveď, ktorú štatutár musí vedieť. Podalo 

mesto žiadosť o nenávratný finančný príspevok na električku, 

teda na pokračovanie električky v Petržalke? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Pán Krajčír, vy ste expert 

na to, že či je veľa alebo málo, o koľko my sme vyrokovali 

upravenie ceny za petržalskú električku? Lebo hovoríte ako 

keby išlo o nejakú vec… My na to máme najatých top expertov 

Slovenska, s ktorými tri mesiace sme pracovali na vzorci, na 

indexácii tej ceny, aby Bratislava neprišla ani o euro 
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a stavba mohla pokračovať, na rozdiel od mnohých iných 

stavieb eurofondových, ktorých vďaka štrnásťpercentnej 

inflácii a štyristo percentného nárastu ceny ocele proste 

ďalej nepokračujú. My s električkou pokračujeme. 

Odpoveď na otázku pani starostky Aufrichtovej. My NFP, 

nenávratný finančný príspevok, už veľmi dlho máme na kontrole 

v organizácii Jaspers, ktorá predtým ako to pôjde finálne do 

Európskej komisie, musí mať odpovede na všetky otázky. To 

znamená, že pravidelne sa s nimi stretávame. Ten proces už 

trvá tri – štyri mesiace odkedy majú našu žiadosť. V momente 

keď to bude, pôjde žiadosť. Bude oficiálne žiadosť podaná aj 

s ich kladným stanoviskom cez ministerstvo dopravy do 

Bruselu. Myslím si, že na ministerstve nikto nepochybuje 

o tom, že táto stavba pokračuje. Mal som osobné stretnutie 

s ministrom. Bavíme sa veľmi výrazne aj o fázovaní. To je 

dôležitá vec. Oni to veľmi dobre vedia. Prechádzame do 

oficiálnej fázy tej našej žiadosti o fázovanie. 

Takisto chcem povedať, že je úplne normálne a sú viaceré 

stavby na Slovensku, najmä diaľnice, ktoré boli rozostavané 

a až vtedy sa riešil nenávratný finančný príspevok. Takže 

bol by som aj ja redšej, keby sme to mali už dávno za sebou. 

Ten proces ale trvá veľmi dlho najmä zo strany odbornej 

organizácie Európskej komisie, komisie Jaspers, ktorí chcú 

vidieť naozaj detaily, a všetky.  Som presvedčený, že 

v nasledujúcich dňoch pôjdeme do finálnej fázy tejto 

žiadosti.  

Nech sa páči, poprosím o doplnenie.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ja by som aj k tomu, čo ste hovorili, pán poslanec, 

chcela povedať, že áno. Tá indexácia, keď sa uzatvárala tá 

zmluva, vlastne tam nebola práve kvôli tomu, aby sme chránili 

rozpočet mesta. Ale iste uznáte všetci, že okolnosti, ktoré 

teda začali 24. februára, ktoré priamo ovplyvnili cenotvorbu 

na celom Slovensku. A vieme, teda máme kontakty, je to tak. 

Máme kontakty aj s inými samosprávami, že je to problém. Tak 

naozaj pozastavili tento proces. Ja vám poviem, že Jaspers 

sa okrem iného dopytuje aj na to navýšenie cien. A hovorí 

s nami aj o tom, že aká je pre nich prijateľná tá výška 

navýšenia. Lebo to vôbec nie je ojedinelé, že by to riešila 

iba Bratislava. To je jedna vec.  

Čo sa týka toho fázovania. Takisto komunikujeme aj s 

ministerstvom. Ja vám len prečítam - máme to samozrejme aj 

písomne – jeden odkaz z ministerstva, že: „presný rozsah 

činností stavebných objektov a prevádzkových súborov bude 

možné upravovať v rámci spresnenia fázovania v roku 23.“ Ja 

len chcem zopakovať, že sme v roku 22. Naozaj robíme 

absolútne všetko pre to. A tie otázky zo strany Jaspers sa 

napríklad týkajú aj toho navýšenia cien tých dodatkov. Čiže 

skutočne prebiehajú tie rokovania o aktuálnom stave 

projektu. Finalizujeme naše stanoviská a naozaj že posledné 

sa teraz finalizujú. A to bude zo strany mesta Bratislava 

tento proces ukončený. Samozrejme, potom je na rade 

ministerstvo a Jaspers. A tak ako povedal pán primátor. Pán 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Samozrejme, vaše otázky sú úplne 

legitímne a treba sa o tom baviť. Je to zásadný projekt 

mestský. Veľmi radi zodpovieme každú otázku.  

Poďme ďalej. S faktickou pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Pán primátor, nedostal som odpoveď ku koncepcii rozvoja 

tepelnej energetiky, ktorú som si pýtal. A v rýchlosti, lebo 

mám len dve minúty. Dobre viete, že dlhodobo ja upozorňujem 

na tento problém s električkovou traťou. Žiaľbohu, vy ste 

nastúpili v roku 2018, v 2019 ste mali vyhodiť súťaž. Dnes 

mohla električka jazdiť. Na tom sme sa zhodli. Mrzí ma, že 

sa to takto naťahuje. A žiaľbohu k dnešnému dňu nie je podané 

NFP (poznámka: žiadosť o nenávratný finančný príspevok). Je 

iba draft tejto zmluvy. Nič iné. To, že komunikujete 

s ministerstvom dopravy, asi viete, že nominant, minister 

dopravy, je z našej politickej strany. Aj sním veľmi 

intenzívne komunikujem. Hovorím, včera som bol na 

ministerstve dopravy. A nie je to pravda, že je dohodnuté 

fázovanie. A ak sa aj fázovanie dohodne, tak prídeme 

o ružinovskú radiálu, lebo to má ísť potom z ďalšieho 

obdobia, a o všetky ďalšie radiály, ktoré ste aj vy mali 

v Pláne Bratislava. Takže viete, je to trošku také zvláštne 

toto konanie z vašej strany.  

Vy hovoríte o tom, či ja som expert. No expert… 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

41 

 

(Poznámka: zvukové znamenie oznámilo koniec príspevku 

poslanca) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja sa ospravedlňujem. Poďme asi zodpovedať tú otázku 

o tých energetických veciach, na ktorú sme zabudli. A potom 

budeme pokračovať vo faktických, keď je to OK pre vás.  

Takže poprosím riaditeľa magistrátu, nech sa páči. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu:  

Ja iba veľmi stručne. Škoda, že tu nie je pán poslanec 

Vetrák. Keďže jeho uznesenie hovorí vlastne o tej koncepcii. 

Pokiaľ viem, tak on navrhol odsunutie tejto koncepcie 

a predĺženie toho termínu. Po konzultácii s našimi odbornými 

útvarmi, konkrétne s pánom Nyulassym, takže naozaj, keby tu 

bol Milan Vetrák, tak by vysvetlil prečo. Hlavný dôvod je, 

samozrejme, treba komunikovať s mestskými časťami. A tá 

koncepcia by nejakým spôsobom neovplyvňovala to, akým 

spôsobom máme dneska vysúťažené tie ceny energií a akým 

spôsobom k tomu mesto pristupuje. Čo mesto dnes potrebuje 

je, aby vláda jasne definovala, a takisto Európska komisia 

definovala regulačný rámec, ktorý nám povie, akým spôsobom 

budú zastropované ceny a akým spôsobom budú takisto 

nastavené ceny jednotlivých distribučných spoločností. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Poďme späť k faktickým. Pani starostka 

Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Ja by som naozaj rada povedala, že poslanci sú 

na to, aby kontrolovali to, ako postupuje vedenie. Dnešná 

realita vyzerá tak, že progres znamená, že nestíhame vôbec 

nič. A to je proste tak. Lebo 24. februára nemôže byť ten 

dátum, ktorý vstúpil do toho, že máme spracovať žiadosť o NFP 

na električku. Pretože to sme vedeli už v roku 2018. To sú 

proste fakty. Ja viem, že sa to nedobre počúva. Ja si týmto 

prechádzam takisto v mojej realite pôsobenia a cítim ako 

povinnosť povedať, že sme nepostíhali kopec vecí, a sme 

v štádiu plánovania po tom, čo plán B bol predstavený 

a dneska máme zase pred sebou plány, ale prostriedky sú 

minuté. Je to zodpovedné to povedať. A myslím si, že naozaj 

tá pozícia a budem veľmi rada, ak sa podarí všetko dotiahnuť 

tak, že nakoniec teda dospejeme k tomu, že tá električka 

bude a bude hradená zo zdrojov. Ale samotné a to je to 

úsmevné, pani námestníčka primátora… 

(Poznámka: zvukové znamenie oznámilo koniec príspevku 

poslanca) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme asi ďalej. Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa MsZ: 
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S faktickou reagujem na príhovor pána primátora 

k električke. Verejnosť určite zaujíma aj realizácia pešieho 

mosta cez Chorvátske rameno, ktorá nie je súčasťou projektu 

električky, ale veľmi s ňou súvisí, pretože sa jedná 

o prístup k zastávke električky Gessayova. Ja veľmi oceňujem 

súťaž, ktorá prebehla. Len ma zaujíma, aká je realizácia. 

Čiže moja prvá otázka je, v akom štádiu je realizácia tohto 

pešieho mostu cez Chorvátske rameno. A druhá otázka sa 

takisto týka realizácie chodníkov  k električke. To je ten 

ťažký úsek Šintavská – Jantárová, kde ľudia chodia už 4é 

rokov po betónových paneloch. Čiže tiež ma zaujíma nie iba 

projekt, ale aj tá realizácia. Ako vidíte tie termíny. Lebo 

musia byť samozrejme po realizácii električky tie prístupy 

už k dispozícii obyvateľom. Takže termíny.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Dobehne faktické a zodpovieme. 

Nech sa páči, pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ešte doplním, lebo som bol oslovený, či som expert. Nie 

som expert. Ale tým, ako pani Kratochvílová povedala, nie je 

to ojedinelé. Tak napríklad na východe to stúplo o 7 %, 

v Bratislave o 27 %. Pán Košťál, k vám, teda k tej koncepcii 

rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta. Dali ste teda 

nejakú peknú odpoveď. Ja by som vás poprosil, pripravte nám 

ako poslancom  do volieb, keby sa to neodkladalo tri roky, 

ale spravilo sa to hneď, aké by boli úspory. Lebo ako iste 
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sám dobre viete, keď mesto sa rozhodlo, že ide súťažiť 

elektrickú energiu minulý rok celkovo, že to nebude teda 

deliť po tých mestských podnikoch, tak dopravný podnik to 

stojí o 100 tisíc euro mesačne viacej, ešte v starých cenách. 

Takže ja mám obavu, čo ste pripravili v tejto energetickej 

pohrome.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja mám pocit, že potrebujete dostať správne informácie. 

Lebo v tom nemáte úplne jasno a hovoríte veci, ktoré nie sú 

úplne pravdivé. Ale poďme zareagovať aj na to, čo povedala 

pani poslankyňa Pätoprstá predtým. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. V podstate hovorila o dvoch veciach. Tie lávky cez 

Chorvátske ramená nie sú súčasťou projektu električky do 

Petržalky. To sú projekty, ktoré pripravujeme, samozrejme 

v rámci finančných možností mesta ich budeme realizovať. Ale 

je to  všetko v procese.  

Druhá vec, čo sa týka harmonogramu električky. Ale to 

asi Petržalčania vidíte, že tam práce naozaj nabiehajú teraz 

veľmi a budú sa zintenzívňovať. A potom ešte k tomu indexu 

alebo k tomu 27 %. My máme nastavené, pán Krajčír, celý ten 

dodatok na tom, že štvrťročne sa bude objektivizovať 

navýšenie. A to budeme vedieť až v tom čase. Čiže teraz 

dopredu hovoriť, že to je 27 %, nevieme, naozaj. Bude to 
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možno aj menej. Bude sa v tom odzrkadľovať reálna cena prác 

a materiálov. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá, nech sa páči.  

Pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Pani Kratochvílová, ale mňa zaujímajú termíny. 

Termín na dokončenie mostu cez Chorvátske rameno, ktorý nie 

je súčasťou projektu električky. A termín chodníkov 

Jantárová – Šintavská, ktorý tiež nie je súčasťou. Čiže to 

sa môže robiť mimo tohto projektu. Mňa tie termíny zaujímajú. 

Aspoň odhady. Aj nepotrebujem vedieť na mesiac, ale aspoň 

roky. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prípravu všetkých týchto nadväzných investícií sme 

začali robiť práve v súvislosti s výstavbou električky 

a máme harmonogramy nastavené tak, aby to bolo urobené v tom 

čase. Zopakujem. AK to dovolí kondícia mesta, budú 

zrealizované vtedy, keď bude spojazdnená električková trať, 

vrátane zastávok. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Vidím, že sa tu motáme a stále ideme niečo obhajovať. 

Tak poviem jeden fakt. V zime 2018 nastúpil pán primátor na 

magistrát. Tento projekt bol jasný ešte za pána Ďurkovského. 

Trebalo len nejakým spôsobom oprášiť a upraviť ho. Vy ste to 

robili tri roky. Tri roky ste upravovali tento projekt. Keby 

ste boli trošku šikovnejší, tak sa to mohlo v 2019 vysúťažiť 

a už dnes sme mohli finalizovať práce na električkovej trati. 

Tým, že sa to nejakým spôsobom zanedbalo, áno, dnes nás to 

bude oveľa viacej stáť. Je vôbec otázne, či nám to Európska 

únia preplatí. Takže máme tu jeden obrovský problém 

a netvárme sa, že nie, že všetko je v poriadku. To tak teda 

nie je.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Neviem, či idem vysvetľovať, ako funguje realizačný 

projekt so svojimi datailami. 80 miliónov investície a či si 

myslíte, že to stačí len tak oprášiť a dať to niekde do 

priestoru. Neviem, či ste robili niekedy verejné 

obstarávanie na projekt, ktorý má hodnotu 80 miliónov, ktorý 

je hradený z európskych peňazí, a má absolútne špecifické 

pravidlá komplikovaného systému verejného obstarávania. My 

máme za sebou napríklad rekonštrukciu 65-miliónovej stavby 

Dúbravsko – Karloveskej radiály a niečo o tom vieme. 

A neviem, či to mám teraz vysvetľovať alebo akým spôsobom… 

Neviete o tom…  Zdá sa, že neviete o tom, o čom hovoríte. To 

je asi ten problém, ako by som to zhrnul.  
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Faktická, nech sa páči, pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Pán primátor, ja tu nejdem do osobných útokov. A mrzí 

ma, že vy tu idete a obhajujete to vlastne tým, že ja neviem, 

o čom rozprávam. Tak ja vám poviem, že viem veľmi dobre, 

o čom rozprávam. Lebo ja som veľmi intenzívne sedel k tomu 

na ministerstve dopravy, veľmi intenzívne som sa zaujímal 

o túto tému. Dobre, že ste povedali, že teda ja nemám 

skúsenosť. Predpokladám, ani vy nemáte skúsenosť. To, že 

tvrdíte, že ste otvorili Dúbravsko – Karloveskú radiálu. Veď 

tam podľa už informácií, ktoré sú, majú prísť rôzne korekcie. 

A tie majú prísť kvôli zmene projektu, na ktorých už vaše 

vedenie trvalo. Takže prepáčte, toto nie je diskusia, či ja 

mám skúsenosti, lebo ani vy nemáte tie skúsenosti s takýmto 

veľkým projektom. Ja hovorím o tom, že už to mohlo byť dnes 

zrealizované ešte za staré ceny. A na to nie je žiadna 

obhajoba.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Len to nie je pravda, čo hovoríte.  

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Pán primátor, ja dôverujem vašim slovám. Ale teraz sa 

obhajujete slovami a pritom ja si dám tú námahu a nájdem 

verejné vyjadrenia v článkoch, ako bude električka podaná 
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v roku 2020, 2021, 2022. Vy proste meníte ten názor tak, aby 

to bolo vždy, že je to v poriadku a bude to zajtra. A to 

zajtra je potom o rok, a to o rok je zase o rok. Proste 

meškáme v tom. Normálne to treba povedať. A treba povedať, 

že urobíme všetko pre to, aby sme to nejakým spôsobom dostali 

do stavu, že to bude pre Bratislavu nie v zmysle toho, že 

sme nevyužili možnosť, ktorá bola psou povinnosťou, ako mne 

hovoria vaši poslanci, že mám psie povinnosti. Ja si myslím, 

že ste človek, takže plníme si ľudské povinnosti. A naozaj, 

toto nie je niečo, čo by bolo na pýchu tohto mesta. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ja vás iba poprosím, že nájdite akékoľvek moje 

vyjadrenie, ktoré hovorí, že električku spustíme skorej. My 

sme stavenisko odovzdali mesiac a pol neskôr oproti 

harmonogramu, ktorý som zdedil po mojom predchodcovi, 

ktorého my sme sa držali. Takže to sa dá dohľadať. To sa dá 

urobiť. Všetci viete, že áno, že električka je spomalená 

kvôli vojne na Ukrajine a cenám, ktoré stúpli neuveriteľným 

spôsobom. Boli na tri až štyri mesiace veľmi spomalené práce 

na tom území. Dneska električka pokračuje ďalej. A pevne 

verím, že ju dokončíme čím skorej.  

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

Ďakujem, že ste mi udelili slovo aj keď som mala 

červenú. Ale naozaj sa nemôžem zmieriť s odpoveďou po štyroch 

rokoch, že ak bude mesto v kondícii, tak sa urobí peší most 
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ako prístup pre polovicu Petržalky k zastávke Gesaayova. 

Toto naozaj nemôže byť odpoveď. Na to sa financie musia 

nájsť. Nie je to až taká položka. Ale keď sa dostavia 

električka a polovica Petržalky sa nedostane cez Chorvátske 

rameno k tej zastávke, tak to bude naozaj vážny prúser. Takže 

tú odpoveď neberiem, ale predpokladám, že sa niečo realizuje. 

Ale dúfam, že ten termín sa stihne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Musím zareagovať na pani kolegyňu. Tak na ňu aj 

zareagujem. Pani kolegyňa, ani ja sa neviem nejako uspokojiť 

s odpoveďou zo strany magistrátu. Ako máte možnosť všetci 

vidieť, ku koncepcii rozvoja tepelnej energetiky hlavného 

mesta to bolo také – rozumiem sa, nerozumiem sa. Teraz tu 

diskutujeme o naozaj obrovskom probléme, ktorý tu máme, a to 

je nosný systém dopravy. Najvyšší nosný systém dopravy, 

električková trať do Petržalky. Tiež dostanem odpoveď, že ja 

sa tomu nerozumiem, ja som neni expert. To je všetko. Tu 

mesto absolútne zanedbáva svoje povinnosti a zlyháva, 

a výsledok je, že nám odpovedia, že nie sme experti. Ale 

takto to je s tou električkovou traťou, čo ja si pamätám, 

tri roky. My sa tu dopytujeme, ešte aj pán Kríž, keď tu bol 

mestským poslancom za Petržalku. Vždy bola nejaká odpoveď – 

áno, riešime to, pripravujeme. Ja neviem, čo máme viacej ako 

poslanci spraviť.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

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

Dobrý deň, zdravím všetkých. Takže ideme na to.  

Máme tu teda  návrh, ktorý podala pani Pätoprstá, ktorý 

sa týka bodu 4 v časti b). Tá prvá vec je vcelku jednoduchá. 

V tej časti b), kde sa nahrádza starý text novým textom, tak 

je to šiesty riadok od vrchu, sa slová „môže zabezpečiť“ 

nahradí „zabezpečí“. Ak to máte pred sebou, tak je to: 

„obstaranie urbanistickej štúdie v lokalite Haanova – 

Pankúchova zabezpečí hlavné mesto.“ Čiže to je jedna zmena.  

A druhá zmena je trošku komplikovanejšia. To je v tej 

časti 4.2, ktorá sa volá „zrušenie bodu 4 v časti b) 

uznesenia č. 746/2017. Tak v tomto návrhu… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, zastavím vás. Ospravedlňujem sa veľmi. 

Zabudli sme, že máme pána Sedmáka, občana, ktorý sa prihlásil 

do diskusie. 

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

Aha, OK.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Veľmi sa ospravedlňujem. Takže aj pánovi Sedmákovi sa 

ospravedlňujem.  

Prosím vás, odhlasujme to, aby pán Sedmák mohol vstúpiť 

do diskusie.  

(Poznámka: poslanci vyjadrili zdvihnutím roky súhlas 

s vystúpením občana) 

Ďakujem veľmi pekne. Takže sa ospravedlňujem za chaos. 

Pán Sedmák, máte slovo. Nech sa páči.  

Ing. Jozef Sedmák, občan:  

Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené 

panie poslankyne, vážení páni poslanci, vyjadrujem sa v mene 

4 200 obyvateľov Bratislavy, ktorí sa veľmi jednoznačne 

vyjadrili v petícii proti zámeru výstavby v lokalite Haanova 

– Pankúchova, pozemok – parcela č. 326/1, ako aj viac ako 

2 000 obyvateľov, ktorí podpísali hromadnú pripomienku, 

a zároveň v mene občianskeho združenia Sme občania, 

a petičného výboru. Zároveň žiadame, aby sa s nami vo 

všetkých krokoch, ktoré sa týkajú tohto pozemku, prebiehala 

participácia. Aby naozaj sme neboli vynechávaní. Aby sa 

s nami ako s občanmi jednalo a všetky kroky sa riadne s nami 

preberali.  

Tento pozemok bol pozemok chrbát obyvateľov za 

primátorovania pána Ftáčnika preklasifikovaný na stavebný. 
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Hoci bol využívaný na oddych, šport a voľnočasové aktivity 

obyvateľov zo širokého okolia. My žiadame iba jeho 

preklasifikovanie späť na pôvodný účel, na ktorý bol vždy 

a je stále tento pozemok aj využívaný. Sme vážne znepokojení  

nerešpektovaním zo strany vedenia hlavného mesta 

a magistrátu Bratislavy tejto petície viac ako 4 200 

Bratislavčanov a na ňu nadväzujúceho uznesenia mestského 

zastupiteľstva Bratislavy č. 746/2017, ktoré požaduje, aby 

primátor Bratislavy zabezpečil obstaranie zmeny na funkčné 

využitie kód 1 110, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, 

stabilizované územie. O túto zmenu požiadala aj samotná 

Mestská časť Bratislava – Petržalka listom starostu 

Petržalky v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva zo 

dňa 26.05. 2021. Uznesenie mestského zastupiteľstva z roku 

2017 bolo prijaté prelomením veta primátora. Vykonanie takto 

potvrdeného uznesenia nemožno v zmysle § 13, ods. 8 zákona 

č. 369/1990 o obecnom zriadení pozastaviť. Takže terajšie 

konanie magistrátu Bratislavy a vedenia hlavného mesta je 

v príkrom rozpore so zákonom. Preto vás žiadame, aby ste 

upustili od konania, ktoré je v rozpore so zákonom. 

Obyvatelia Bratislavy a Petržalky opätovne vyjadrili svoju 

požiadavku, aby tento pozemok bol preklasifikovaný na účel, 

na ktorý sa vždy využíval a v súčasnosti využíva. 

V hromadnej pripomienke, ktorú podpísalo viac ako 2.000 

obyvateľov. Títo obyvatelia veľmi jednoznačne svojím 

podpisom potvrdili svoje stanovisko, ktoré sa dá jednoducho 

vyjadriť slovami: Neberte obyvateľom miesto na oddych, toto 

miesto nie je vhodné na žiadnu zástavbu. Nesúhlasíme 

s označením tohto pozemku ako tzv. brownfield, pretože toto 

miesto v žiadnom prípade nespĺňa takéto označenie… 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

53 

 

(Poznámka: zvukové znamenie oznámilo koniec príspevku 

občana) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja vám iba poviem, že nemáme tam, 

mesto, žiadny investičný zámer. Ideme absolútne v súlade 

s tým, čo ste povedali. Kľudne sa obráťte… Vie o tom aj Milan 

Vetrák, ktorý je za tou petíciou z veľkej časti. Obráťte sa 

na našu viceprimátorku Lenku Antalovú Plavuchovú. Potvrdí 

vám moje slová. Dobre? Ďakujem veľmi pekne. 

Ideme ďalej. Myslím, že k príspevku občanov sa 

nediskutuje.  

V tom prípade odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

OK, ďakujem. Takže ešte raz to stručne zopakujem. 

V časti 4 je navrhnutá zmena pôvodného textu. Pani Pätoprstá 

navrhuje v tej časti b) text „môže zabezpečiť“ nahradiť 

„zabezpečí“. V časti 4.2, ktorý v tom pôvodnom návrhu je 

označený ako zrušenie bodu 4, časti b) uznesenia 746/2017 sa 

zmení ten text na doplnenie textu v bode 4. To znamená, že 

text, ktorý sa mal zrušiť, tam ostane v tom znení, ako to 

máte v materiáli. Ale na konci sa pripája veta k zrušeniu 

bodu 4 v časti b) uznesenia 746/2017 zo dňa 29.03.2017 môže 

dôjsť až dňom účinnosti schválenia urbanistickej štúdie 

uvedenej v časti b) v bode 3.1 tohto uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
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Môžete dať o tom hlasovať, pán primátor.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

prítomných: 36. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

Nech sa páči. 

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

Dobre, takže teraz budeme hlasovať o materiáli ako 

o celku. To znamená, že bod A) berie na vedomie splnené 

uznesenia, priebežne plnené uznesenia, určenie nových 

termínov. 

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

prítomných: 37. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 29. 09. 2022: 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 06. 2021 a k 31. 08. 2022 

Uznesenie   

1377/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

A. berie na vedomie 

1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy:  

1.1. č. 220/2019 časť B zo dňa 27. 06. 2019 

1.2  č. 221/2019 časť B zo dňa 27. 06. 2019 

1.3  č. 676/2020 zo dňa 26. 11. 2020 

1.4  č. 684/2020 zo dňa 26. 11. 2020 
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1.5  č. 950/2021 zo dňa 23. 9. 2021 

1.6  č. 958/2021 časť C zo dňa 23. 09. 2021 

1.7  č. 1039/2021 časť B zo dňa 18. 11. 2021 

1.8  č. 1096/2021 časť B zo dňa 16. 12. 2021 

1.9  č. 1267/2022 časť B zo dňa 26. 05. 2022 

1.10 č. 1270/2022 časť B zo dňa 26. 05. 2022 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: 

2.1  č. 524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 

2.2  č. 673/2012 časť C bod 9 zo dňa 27. 06. 2012 

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

2.4  č. 943/2013 zo dňa 07. 02. 2013 v znení uzn. č. 

1033/2013 zo dňa 25. 04. 2013 

2.5  č. 1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 26. 06. 2013 

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

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

2.8  č. 619/2016 časť B bod 2.3 zo dňa 29. 09. 2016 

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

2.10 č. 149/2019 časť C bod 1 a 2 zo dňa 25. 04. 2019 

2.11 č. 198/2019 bod 2 zo dňa 30. 5. 2019 

2.12 č. 202/2019 časť B bod 3 zo dňa 27. 6. 2019 

2.13 č. 345/2019 časť C zo dňa 21. 11. 2019 

2.14 č. 352/2019 časť C zo dňa 12. 12. 2019 

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

2.16 č. 377/2019 časť E bod 2 zo dňa 12. 12. 2019 

2.17 č. 670/2020 zo dňa 26. 11. 2020 

2.18 č. 1039/2021 časť C zo dňa 18. 11. 2021 

2.19 č. 1154/2022 časť C zo dňa 31. 03. 2022 
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B. schvaľuje 

3. Určenie nového termínu plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy: 

 

p. č. nositeľ uznesenia   číslo uznesenia  pôvodný termín   nový termín 

splnenia  .       . ..                                                    uznesenia 

3.1   primátor            1036/2018            T:15. 06. 2018   TK: 1x ročne 

vždy 

                          časť B zo dňa        26. 09. 2019       k 30. 06 

                          21. 02. 2018         23. 06. 2022 

3.2 primátor              390/2020             T: 31. 12. 2021  T: 31. 03. 2023 

                          časť B zo dňa        Nový termín: 

                          30. 01. 2020         29. 09. 2022 

3.3 primátor              1005/2021            T: 28. 08. 2022  T: 31. 12. 2022 

                          časť B zo dňa  

                          21. 10. 2021 

3.4 primátor              1261/2022 zo dňa     T: 29. 09. 2022  T: 31. 12. 2022 

                          26. 05. 2022 

 

4. Zmenu textu uznesenia č. 746/2017 v časti B bod 3 dňa 29. 

03. 2017 

4.1 Pôvodný text uznesenia v časti B bode 3 v znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

3. zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov platného územného 

plánu hlavného mesta SR Bratislavy v lokalitách 

Haanova/Pankúchova, pozemok parc. č. 326/1 a 

Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, k. ú. 
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Petržalka, z existujúceho funkčného využitia kód 101, 

viacpodlažná zástavba obytného územia, na funkčné využitie 

kód 1110, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, 

stabilizované územie.    

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 252/2019 časť B bod 4 podbod 4.1 

schválilo zmenu znenia uznesenia a nový termín plnenia 

uznesenia v znení: 

„T: schvaľovaní zmien a doplnkov územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 09 

TK: 31. 12. 2020 a následne raz ročne“. 

 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 1153/2022 časť B bod 2 podbod 2.13 

boli určené termíny kontroly plnenia predmetného uznesenia, 

TK: vždy k 30. 06. a k 31. 12. 

sa nahrádza novým textom v znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

B. žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

aby 
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3.1 zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v lokalite 

Haanova/Pankuchova na pozemku parc. č. 326/1 v k. ú. 

Petržalka na podklade overenia urbanistickou štúdiou, ktorá 

variantne navrhne koncepciu riešenia územia na zonálnej 

úrovni a stanoví rozsah a druh funkčného využitia územia, 

pričom predmetom overenia budú výlučne funkcie šport, 

telovýchova a voľný čas, kód 401 a parky, sadovnícke a 

lesoparkové úpravy, kód 1110. Obstaranie urbanistickej 

štúdie v lokalite Haanova/Pankúchova zabezpečí hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava. K obstaraniu urbanistickej 

štúdie pristúpi príslušný orgán územného plánovania 

najneskôr v priebehu roka 2023 tak, aby bola predložená 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy do konca roka 2023. Urbanistická štúdia sa 

spracuje za účasti verejnosti. Po obstaraní a predložení 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy bude urbanistická štúdia využitá ako podklad pre 

prípravu v poradí prvých tematicky príbuzných zmien a 

doplnkov územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

T: vždy k 30. 06. a k 31. 12. 

3.2 zabezpečil obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v lokalite 

Mamateyova/Poloreckého na pozemku parc. č. 374 v k. ú. 

Petržalka z funkčného využitia územia viacpodlažnej zástavby 

obytného územia (kód 101) na funkčné využitie územia parkov, 

sadovnícke a lesoparkové úpravy (kód 1110) 

                                T: raz ročne vždy k 31. 12. 
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4.2 

Doplnenie textu v bode 4 v časti B uznesenia č. 746/2017 zo 

dňa 29. 03. 2017 nasledovne za text v znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

4. po zverejnení oznámenia o začatí obstarávania zmien a 

doplnkov platného územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy požiadal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-

Petržalka o vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v 

lokalitách Haanova/Pankúchova, pozemok parc. č. 326/1 a 

Mamateyova/Poloreckého, pozemok parc. č. 374, v k. ú. 

Petržalka, v ktorom sa dočasne zakáže a obmedzí stavebná 

činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce 

využitie územia podľa pripravovaných zmien a doplnkov 

platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: do 10 dní po zverejnení oznámenia 

sa na koniec pripája veta v znení: 

„K zrušeniu bodu 4 v časti B uznesenia č. 746/2017 zo dňa 

29. 03. 2017, môže dôjsť až dňom účinnosti schválenia 

urbanistickej štúdie uvedenej v časti B bode 3.1 tohto 

uznesenia Mestského  zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.“ 

koniec poznámky) 
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BOD 2 ZOZNAM KANDIDÁTOV NA FUNKCIU MESTSKÉHO 

KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY A VOĽBA MESTSKÉHO KONTROLÓRA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY VEREJNÝM HLASOVANÍM 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Poďme ďalej. 

Bod číslo 2. Zoznam kandidátov na funkciu mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

a voľba mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy verejným hlasovaním 

Iba sekundu nám dajte čas, lebo sa vlastne musí vytvoriť 

volebná komisia a všetky tieto veci. Tomáško. 

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

Úvodné slovo Lenke Antalovej Plavuchovej ako 

predsedníčke komisie na kontrolu obálok a všetko tam 

vysvetlí v úvodnom slove. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Tak nech sa páči, pani 

viceprimátorka, máte slovo. 
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Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Vážené poslankyne, vážení 

poslanci, ku dňu 30. júna 2022 sa Ing. Marián Miškanin, 

mestský kontrolór, vzdal funkcie mestského kontrolóra podľa 

§ 18a ods. 8 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, a to ešte pred uplynutím svojho šesťročného 

volebného obdobia. 

 

Z uvedeného dôvodu Magistrát hlavného mesta SR 

Bratislavy v súlade s § 18a zákona o obecnom zriadení 

pristúpil k celkovému procesu prípravy a samotnej voľbe 

mestského kontrolóra. 

 V § 18 až 18g zákona o obecnom zriadení je upravená 

voľba, postavenie a ostatné náležitosti činnosti hlavného 

kontrolóra, ktoré sa v plnom rozsahu aplikujú na voľbu, 

postavenie a činnosť mestského kontrolóra. 

Podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení mestského 

kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo hlavného 

mesta. 

Deň voľby mestského kontrolóra bol vyhlásený uznesením 

mestského zastupiteľstva hlavného mesta na 29. 09. 2022 

a zároveň  zverejnený 40 dní pred dňom konania voľby na 

úradnej tabuli hlavného mesta, na webovom sídle hlavného 

mesta a v masovokomunikačných prostriedkoch. Taktiež 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

63 

 

uznesením mestského zastupiteľstva bola zvolená komisia 

na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu 

mestského kontrolóra hlavného mesta v zložení 

1. Jozef Uhler 

2. Lenka Antalová Plavuchová 

3. Ľuboš Krajčír 

4. Ján Buocik 

5. Gábor Grendel 

6. Branislav Záhradník 

Kandidát na funkciu mestského kontrolóra musel odovzdať 

svoju písomnú prihlášku do podateľne Magistrátu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 

Bratislava, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, 

najneskôr 16. 09. 2022 v zalepenej obálke s označením 

„Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ s poznámkou 

„Neotvárať“. 

Po tomto termíne dňa 19. 09. 2022 zasadla komisia 

na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu 

mestského kontrolóra hlavného mesta. Zvolila si za 

predsedníčku poslankyňu, námestníčku primátora Lenku 

Antalovú Plavuchovú a za podpredsedu poslanca pána Gábora 

Grendela. 

Na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy sa prihlásili 2 kandidátky 

a 2 kandidáti. 
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Komisia vykonala kontrolu neporušenosti doručených 

obálok. Overila taktiež dátum ich doručenia a skonštatovala, 

že v tomto smere zo strany kandidátov neprišlo k žiadnemu 

pochybeniu. 

Komisia pristúpila k otváraniu obálok a k 

vyhodnocovaniu jednotlivých prihlášok a jednomyseľne 

rozhodla hlasovaním o zaradení Jany Bezákovej, Viliama 

Bružeňáka, Marcela Lörinca a  Zuzanu Šiškovú na voľbu na 

funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta, nakoľko splnili 

všetky zákonom stanovené podmienky, aby sa mohli uchádzať 

o kandidatúru na funkciu mestského kontrolóra hlavného 

mesta. 

 

Komisia na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov 

na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta sa dohodla na 

svojom zasadnutí, že voľba mestského kontrolóra sa vykoná 

menovitým verejným hlasovaním. 

Ďalej je potrebné schváliť volebnú komisiu. Navrhujem, 

aby členovia na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov 

na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta boli 

navrhnutí na členov volebnej komisie, a to hlavne 

z praktického hľadiska, pretože členovia komisie 

na posúdenie náležitostí prihlášok zastupujú jednotlivé 

poslanecké kluby ako aj nezaradených poslancov mestského 

zastupiteľstva. 
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Následne je potrebné okrem schválenia verejnej voľby 

schváliť menovitú verejnú voľbu ako i spôsob vykonania 

menovitej verejnej voľby na funkciu mestského kontrolóra.  

Voľba mestského kontrolóra podľa uznesenia 

zastupiteľstva zo dňa 23. 06. 2022 by sa mala vykonať tajným 

hlasovaním. Komisia však odporúča vykonať voľbu mestského 

kontrolóra verejným hlasovaním, a to formu menovitého 

verejného hlasovania. K žiadosti o hlasovaní podľa mien 

v zmysle čl. 7 ods. 9 rokovacieho poriadku sa vyhovie v tom 

prípade ak sa k nej pripojí najmenej 8 poslancov, čiže šesť 

členov komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov 

na funkciu mestského kontrolóra a pridali sa ešte dvaja 

poslanci, menovite Igor Polakovič a Dana Čahojová.   

Menovitá verejná voľba sa vykoná tak, že predseda 

volebnej komisie bude vyzývať poslancov v abecednom poradí, 

aby sa vyjadrili na mikrofón a povedali meno 

kandidáta/kandidátky, ktorého chcú zvoliť za mestského 

kontrolóra alebo ak nechcú nikoho zvoliť z predstavených 

kandidátov, povie, že sa zdržal. Na zvolenie mestského 

kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, 

prebehne druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet 

platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov, postupujú do 

druhého kola volieb 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 rozhoduje žrebom. 
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Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi 

predniesť 3 procedurálne návrhy. 

Prvý procedurálny návrh sa dotýka zloženia volebnej 

komisie v znení: Mestské zastupiteľstvo volí členov volebnej 

komisie na voľbu 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 

Druhý procedurálny návrh sa dotýka verejnej voľby 

mestského kontrolóra v znení: Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje vykonanie voľby mestského kontrolóra hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy verejnou voľbou. 

Tretí procedurálny návrh znie: Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

1. vykonanie voľby mestského kontrolóra menovitým verejným 

hlasovaním, 

2. spôsob vykonania menovitého verejného hlasovania pri 

voľbe mestského kontrolóra  hlavného mesta Slovenskej 

republiky.  

Poprosím pána primátora, aby dal hlasovať zvlášť 

o každom navrhnutom  uznesení. Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Iba si to chcem overiť 

s organizačným. Keďže je to procedurálny návrh, ideme hneď 

hlasovať, hej? Diskusia bude vlastne ako keby potom. Sú ľudia 

prihlásení do diskusie.  

Dobre. To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej 

komisii, pravdepodobne. 

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

Nie, po procedurálnych návrhoch, tak ako boli 

predložené, sa hlasuje hneď bez diskusie. O tom dávaš 

hlasovať ty, pán primátor. S tým, že ja len chcem, aby možno 

aj pani poslankyne a páni poslanci vedeli ten proces. Je 

úvodné slovo pani námestníčky Antalovej Plavuchovej. Po 

úvodnom slove ešte nasleduje prezentácia kandidátok 

a kandidátov, a následne sa otvára diskusia. Pani 

námestníčka to dala ako procedurál… 

Áno, len… Týka sa… Postupujeme podlá toho, ako sa  

postupovalo aj pred tromi rokmi. Tak sme si osvojili teda 

túto prax, tú istú, že akým spôsobom boli obdobné… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre.   

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 
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Týkalo sa to procesu tej voľby. Tak z toho dôvodu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  

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

Áno. Rozumiem. Bola tu ešte pripomienka, že mala podať 

v diskusii procedurálne návrhy. My sme si to overovali ešte 

aj s naším právnym oddelením, ktoré povedalo a v zásade aj 

odvíjajúc sa od rokovacieho poriadku. Procedurály sa môžu 

podávať aj v diskusii. Ale ak je napríklad poslanec, ktorý 

je predkladateľom materiálu, môže to podávať aj počas 

úvodného slova. A takisto aj po diskusii sa môžu procedurály, 

čo hovorí explicitne rokovací poriadok.  

(Poznámka: viacerí poslanci rozprávajú naraz mimo mikrofón) 

Ešte raz. Ja len narážam na to, že pred tromi rokmi sa 

takisto… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Prepáčte. Sekundu. Aký je… Máme v niečo nezhodu 

v tomto postupe? 

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

Nezhoda je v tom, že pani poslankyňa a niektorí páni 

poslanci hovoria o tom, že procedurálnym návrhom sa teda 
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môže zmeniť len teda nejaký proces prerokovania alebo len 

priebeh prerokovania bodu. Pričom máme za to, že po 

skúsenosti z pred troch rokov ako to prebiehalo, teda kde 

som ja síce nebol, ale vychádzal som z nejakých zápisníc 

a teda aj záznamov, kde obdobne či už volebná komisia alebo 

hlasovanie o verejnej voľbe, alebo hlasovanie o spôsobe 

verejnej voľby, kde boli tak isto schvaľovaný procedurálnymi 

návrhmi. Čiže od tohto sme sa aj odrážali, overujúc si to aj 

u našich právnikov. Čiže to len teda na margo tohto. A že 

kde to je podané, to už sme sa odrážali od nášho rokovacieho 

poriadku, ktorý explicitne hovorí, že aj mimo diskusie sa to 

dá. Len z toho dôvodu teda. Toto je ten konflikt v podstate.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Samozrejme, že diskusia prebehne. To je jasné. 

Ale pokiaľ viem, pokiaľ je procedurálny návrh, tak sa ide 

hlasovať. Tak to bolo vždy doteraz. 

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

Áno.  

(Poznámka: viacerí poslanci rozprávajú naraz mimo mikrofón) 

Procedurálom sa môžete potom, jasné. Potom štandardne 

v poradí sa bude o tých procedurálnych, samozrejme, 

hlasovať. Ako hovorím, rokovací hovorí, že sa dá aj mimo 

diskusie procedurál podať. Do doby hlasovania.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže nemáme problém v nejakom fakte. Máme problém iba 

v postupe, hej? 

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

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. To znamená, že pristúpime asi k hlasovaniu na 

procedurálny návrh. 

A teraz to ja mám dať hlasovať? Nie návrhová komisia? 

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

Ty, pán primátor, dávaš hlasovať o procedurálnom. 

Štandardne. To nejde cez návrhovú už. Len vyvoláš hlasovanie 

postupne. Pani námestníčka môže prečítať ešte raz ten 

procedurál… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosím, aby si dala prvý návrh, procedurálny.  

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Mestské zastupiteľstvo… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Počkaj. Sekundu… Dobre. Tak poďme na to.  

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže ešte raz. Prvý procedurálny návrh sa dotýka 

zloženia volebnej komisie  a znie: Mestské zastupiteľstvo 

volí členov volebnej komisie na voľbu mestského kontrolóra 

hlavného mesta v zložení 

1. Jozef Uhler 

2. Lenka Antalová Plavuchová 

3. Ľuboš Krajčír 

4. Ján Buocik 

5. Gábor Grendel 

6. Branislav Záhradník 

Druhý procedurálny návrh sa dotýka… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Počkaj, ideme hlasovať. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

72 

 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha, OK. 

(Poznámka: výkriky poslancov z pléna) 

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

Dobre, ja ak môžem ešte.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Sekundu. Jasné. 

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

Ešte ak môžem do toho… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Takže aby bolo úplne jasné, že chceme, aby sme boli 

všetci spokojní a šťastní. To znamená, že ukľudníme sa. 

Tomáš, prosím Ťa, sprevádzaj nás tým procesom.  

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

Jasné. Ja len dám potom ešte jeden konflikt, ak by to 

malo ísť ako návrh, ako riadny návrh uznesenia, každé jedno, 

tak je ten problém, že o návrhoch uznesení… 
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(Poznámka: výkriky poslancov z pléna) 

Ja len teda… ak by ste ma mohli chvíľku vnímať. Že ten 

problém, ktorý potom nastane procesne, o návrhoch uznesenia 

a následne uzneseniach ako celku sa hlasuje po diskusii. 

Uzavrie sa diskusia a následne sa prejde k hlasovaniu. 

Akonáhle sa prejde k hlasovaniu, už nastáva len proces 

hlasovania o uzneseniach. Čiže my v podstate, keď už 

uzavrieme diskusiu, my v tejto chvíli musíme prejsť 

v diskusii k voľbe samotnej. Pričom pred voľbou samotnou 

musíme mať vykreovanú volebnú komisiu, musíme mať teda 

stanovené, či ostáva tajná voľba alebo sa ide verejne, a ak 

sa ide verejne, akým spôsobom sa ide verejne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. 

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

Pretože akonáhle sa už uzavrie diskusia, tam už nie je 

možné to hlasovanie o tých uzneseniach prerušiť. Inak 

povedané: nemôže sa uzavrieť diskusia, odhlasovať návrhy 

uznesení, prerušiť hlasovanie, odvoliť a potom znova ísť 

hlasovať o uznesení, ktoré je v materiáli. To hlasovanie sa 

už nemôže prerušiť po tej diskusii.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Dobre. Dajme si dvojminútovú prestávku a mimo 

mikrofónov si to vyjasnime, aký je problém. Ja tomu rozumiem. 

Myslím, že ten postup je správny, ale poďme si to vyjasniť. 

Dvojminútová prestávka, dobre? 

(Poznámka: prestávka 2 minúty) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pomaly ukončujem prestávku. Máme 

vyjasnený nejaký postup. Poprosím všetkých poslancov 

a poslankyne, aby zaujali svoje miesta. Poprosím, aby sme 

zaujali svoje miesta a mohli pokračovať v našom programe. 

Nech sa páči.  

Poďme ďalej. Poďme ďalej. Poďme ďalej v bode, dobre? 

Poprosím, aby ste z mezanínu prišli.  

Otvárame tento bod. Zase pokračujeme po prestávke.  

Tomáš, máme dohodnutý postup? 

(Poznámka: málo poslancov v pléne) 

Poďme teda ďalej. Skúsme dať prezenčné hlasovanie, keď 

môžeme. Do akej miery sme uznášaniaschopní, aj keď ešte nás 

čaká diskusia. A predtým ako príde k akémukoľvek hlasovaniu. 

Snáď prídu.  

Takže poprosím o prezenčné hlasovanie. 
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(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Dobre. Zatiaľ nie sme uznášaniaschopní, myslím.  

Už sa všetci blížia. Takže pokračujme v diskusii. 

Prepáčte, pokračujeme v tomto bode. Takže odovzdávam 

slovo Lenke Antalovej Plavuchovej. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže po dohode sťahujem svoje tri procedurálne návrhy. 

Pokračujeme v prezentácii kandidátov.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi 

predstaviť vám kandidátov na funkciu mestského kontrolóra 

hlavného mesta v abecednom poradí, ktorí sa vám postupne v 

časovom limite 3 minút predstavia. Každý kandidát sa postaví, 

prejde k mikrofónu a v časovom limite 3 minút sa 

odprezentuje. 

Takže v abecednom poradí poprosím ako prvú pani Janu 

Bezákovú. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobrý deň. Nech sa páči. 

Tam je mikrofón.  
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Myslím, že ten limit sú 3 minúty. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, 3 minúty. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, máte 3 minúty. Vitajte. 

JUDr. Jana Bezáková, kandidátka na pozíciu mestského 

kontrolóra: 

Ďakujem. Dobrý deň, Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som sa vám 

predstavila. Je to trojminútové predstavenie, takže to bude 

v takej skratke.  Volám sa Jana Bezáková. Momentálne 

vykonávam funkciu hlavnej kontrolórky v obci Bernolákovo, po 

skončení funkčného obdobia hlavnej kontrolórky v Mestskej 

časti Bratislava – Rača, kde som vykonávala funkciu od roku 

2016, a kde som vlastne spoznala všetky tie úskalia 

a nepredvídateľnosť každodenného fungovania samosprávy ako 

takej.  

Som vyštudovaná právnička na Právnickej fakulte 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po skončení 

štúdia som pôsobila v advokátskej kancelárii v Bratislave 

ako koncipientka, kde som svoju prax zavŕšila advokátskou 

skúškou. Právo som využívala v takých tých rôznych 
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oblastiach – rodinného, pracovného práva, sociálnoprávne 

problematiky a pracovnoprávne problematiky aj počas mojej 

materskej dovolenky, nakoľko moja materská dovolenka nebola 

klasická a typická. Počas výkonu funkcie hlavnej kontrolórky 

v mestskej časti Rača som zefektívnila a odborne nastavila 

fungovanie útvaru hlavného kontrolóra, vlastne aj do 

budúcnosti tým, že som identifikovala mnohé nedostatky 

rôzneho charakteru na základe mnohých vykonaných kontrol 

z plánov kontrolnej činnosti, ako aj z vlastného podnetu, 

ktorých vlastne vyvarovanie a odstránenie pomohlo vo 

fungovaní daného útvaru.  

Mojou pracovnou náplňou nebolo len samotné vykonávanie 

kontrol, ale aj metodická časť práce, ktorá spočívala aj 

v tvorbe a pripomienkovaní, a v kontrole vnútorných právnych 

predpisov, smerníc a všeobecne záväzných nariadení. Taktiež 

som pripravila na úrade podmienky na efektívne nahlasovanie 

podozrení z korupcie, protispoločenskej činnosti, vytvorenie 

mechanizmu fungovania vnútornou smernicou. Úlohou kontroly 

ako takej je hlavne posilnenie funkcie prevencie 

a vytváranie podmienok a bariér, aby nedochádzalo 

k nedostatkom. A aby v čo najkratšom čase bola zabezpečená 

náprava nepriaznivého stavu. Mojou snahou ako kontrolórky, 

či už mestskej časti Rača alebo teraz momentálne v obci 

Bernolákovo, nie je kontrolovať a vidieť nedostatky ľudí, 

ale dokumentov a listín pri výkone činnosti týchto 

kontrolovaných osôb a upozorňovať tak na riziká, ktoré môžu 

vystáť vlastne aj do budúceho obdobia, a navrhovať tým 

adekvátne a efektívne riešenia.  

Pri výkone mojej funkcie a výkone kontrolnej činnosti 

som vždy pristupovala a pristupujem nestranne, objektívne 
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a bez akejkoľvek zaujatosti. Či už k poslaneckému zboru 

alebo vo vzťahu ku kontrolovanej osobe. 

(Poznámka: časové znamenie ukončilo vystúpenie rečníčky) 

JUDr. Jana Bezáková, kandidátka na pozíciu mestského 

kontrolóra: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme.   

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne pani Bezákovej. A poprosím ďalšieho 

v poradí, pána Ing. Viliama Bružeňáka. Rovnako k mikrofónu 

a časový limit 3 minúty. 

Ing. Viliam Bružeňák, kandidát na funkciu mestského 

kontrolóra: 

Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené 

panie poslankyne, vážení páni poslanci, volám sa Viliam 

Bružeňák. Momentálne pôsobím na ministerstve 

pôdohospodárstva ako hlavný štátny radca. V štátnej alebo 

verejnej správe pôsobím už vyše sedem rokov. Predtým som 

robil na orgáne auditu na ministerstve financií, kde som sa 

okrem iných venoval aj problematike nejakých záverečných 
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kontrolných správ, odosielanie reportov do Bruselu, analýzy 

výsledkov auditu. Predtým som pôsobil v rôznych zahraničných 

spoločnostiach. Vlastne od študentských čias – skončil som 

Ekonomickú univerzitu – počas univerzity som bol v pilotnom 

projekte americkej firmy xxxx. Ešte keď bola federácia, tak 

šiesti študenti boli vybratí na to, aby sa zúčastnili 

pilotného projektu. Ale tých funkcií bolo v zahraničných 

firmách viac. Asi 19 rokov manažmente týchto firiem. Ako 

finančný riaditeľ, konateľ firiem a takisto som jeden čas aj 

podnikal. A to bolo v oblasti outsourcingu, kde sme sa 

venovali aj outsourocovanému účtovníctvu, daňovníctvu, 

poradenstvu.  

Takže toto je nejaký môj background, s ktorým som sa 

pred vás postavil. Som analytický typ. Ale výkon kontroly, 

výkon funkcie kontroly nie je len o nejakých represáliách 

alebo ukazovať na nedostatky, ale treba byť aj poradný  

orgánom. A to poradenstvo som vlastne vykonával celý život. 

Takisto momentálne pôsobím alebo vypomáham zopár hlavným 

kontrolórom v niektorých mestách a niektorých obciach, ktorí 

sa na mňa obracajú s otázkami, čo sa týka verejného 

obstarávania alebo nejakých organizačných, alebo ďalších 

kontrolných činností.  

Po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite som ešte 

urobil súdnoznalecké skúšky a takisto som zložil skúšky 

kvalifikačné na vnútorného vládneho audítora. Takže ma berú 

ako rovnocenného partnera, ktorý im vie každú chvíľu pomôcť 

alebo poradiť. 

Mojou predstavou je budovať útvar mestského kontrolóra 

hlavného mesta Slovenskej republiky ako nezávislý, 
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inovatívny, profesionálny a flexibilný útvar, ktorý 

významne… 

(Poznámka: zvukové znamenie ukončilo vystúpenie rečníka) 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu.  

Poprosím k mikrofónu pána Mgr. Marcela Lörinca, PhD. 

a rovnako 3 minúty. A možno ako pomôcka na tom monitore, aj 

na tomto, vám beží čas. Tak si to môžete sledovať. 

Lörinc: Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, moje meno je Marcel Lörinc 

a uchádzam sa o pozíciu kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy. Vyštudoval som manažment a rovnako PhD. aj MBA 

mám z manažmentu, riadenia produktového manažmentu vo 

finančnej inštitúcii. Osobne mám viac ako dvadsaťročnú prax 

z bankovníctva a poisťovníctva v Slovenskej republike, ako 

aj na rôznych medzinárodných stážach, hlavne v Nemecku. Čo 

sa týka môjho súčasného pôsobenia, tak pôsobím ako konateľ 

v súkromnej spoločnosti a súčasne ako predseda občianskeho 

združenia, respektíve dvoch, kde riešim rôzne veci pre 

klientov.  

Keď by som mal spomenúť nejaké moje najzaujímavejšie úspechy 

z poslednej doby, tak je to to, že sa snažím pro bono 

poskytovať poradenstvo klientom, ktorí sú postihnutí nejakým 

rozhodnutím banky alebo poisťovne v Slovenskej republike, 
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hlavne tým nespravodlivým. Čiže potom podnet na Národnú banku 

Slovenska a samotné konanie. Výsledok možno takého bol, že 

s treťou alebo štvrtou najväčšou bankou na Slovensku, kde 

absolútne nefungoval základný bankový systém v neprospech  

všetkých klientov pri úverových produktoch, kde mi na základe 

reklamácie banka povedala, že všetko je v poriadku. Následne 

museli kompletne celý systém zmeniť v prospech klientov, 

kedy v neprospech klienta účtovali úroky. Čiže to sú možno 

nejaké veci, ktoré som riešil v poslednom období. Nehovoriac 

o tom,  že Európska komisia na základe hlavne môjho podnetu 

zmenila to, že zabudla na taký detail, že keď je človek ZŤP, 

tak máme síce parkovacie preukazy ZŤP, ale preukaz ZŤP 

v Slovenskej republike neplatí nikde inde, iba na Slovensku. 

A tým pádom človek, ktorý je postihnutý, nemá žiadne iné 

výhody v rámci Európskej únie. Takže Európska únia začala 

jednotný európsky ZŤP-preukaz v rámci celej Európy. To boli 

posledné iniciatívy, ktoré som riešil.  

Čo sa týka mojej práce ako hlavného kontrolóra, tak by som 

rád vykonával zodpovedne, čestne, s tým, že myslím, že zrovna 

včera, pardon v stredu, v utorok, sa ma niekto spýtal z vás, 

poslancov, ako to bude so mnou, pokiaľ by som bol hlavným 

kontrolórom a vykonával činnosť mestského kontrolóra. Medzi 

tými objektívnymi a subjektívnymi názormi na výkon dohľadu. 

Tak ja som veľmi rád, že ste nám umožnili tu dneska byť kvôli 

tomu, že som videl, že tých subjektívnych názorov, ktoré ste 

mali k projektom, ktoré prebiehali, bolo skutočne veľa. 

A toto sú práve tie veci, ktoré dosť zásadne ovplyvňujú 

hospodárnosť a efektívnosť verejnej správy ako takej. A toto 

by mali byť veci, na ktoré by sme sa tiež mali zamerať. 

Nielen to, ako som spomínal, či razítko je tak ako má byť. 

Ale skutočne, či boli dodržané aj tie manažérske rozhodnutia, 
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ktoré mali byť dodržané, aby boli projekty splnené, a súčasne 

sa všetko vynakladalo v poriadku, a boli spokojní občania 

Bratislavy. Ďakujem pekne.  

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím pani Ing. Zuzanu Šiškovú 

k mikrofónu.     

Ing. Zuzana Šišková, kandidátka na funkciu mestského 

kontrolóra: 

Dobrý deň, prajem. Vážené dámy, vážení páni, moje meno 

je Zuzana Šišková. Som inžinierka ekonómie. Absolvovala som 

Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V oblasti kontroly 

v štátnej správe pracujem od roku 2007, kedy som nastúpila 

na ministerstvo obrany, na sekciu kontroly, na inšpekciu 

ministra obrany. Od roku 2011 pracujem na ministerstve 

financií, na sekcii auditu a kontroly, na odbore auditu 

vlastných zdrojov. V roku 2012 som absolvovala kvalifikačnú 

skúšku na udelenie spôsobilosti vládneho audítora. Od roku 

2012 som teda vymenovaný vládny audítor na Ministerstve 

financií Slovenskej republiky.  

Na pozíciu hlavného kontrolóra mesta som sa prihlásila 

pre to, lebo to považujem za takú novú výzvu vo svojom 

živote, venovať sa tej kontrolnej činnosti v oblasti 

miestnej samosprávy. A tiež si myslím, že mám výborné 

kvalifikačné predpoklady na výkon tejto funkcie z hľadiska 

toho, že som vládny audítor. Ja sa vládnych auditov 
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zúčastňujem aktívne. V prevažnej miere som v pozícii  vedúci 

audítorskej skupiny. Tu by som len rada podotkla, že my, 

vládni audítori, pri výkone vládneho auditu máme postavenie 

verejných činiteľov. Vládne audity vykonávame v orgánoch 

verejnej správy, ako sú napríklad všetky ministerstvá 

v podstate. Ale sú to aj také organizácie, ako sú Kancelária 

prezidenta Slovenskej republiky, kancelária národnej rady, 

kancelária súdnej rady, kancelária najvyššieho súdu a proste 

ďalšie orgány verejnej správy.  

Čo sa týka samotného výkonu vládneho auditu, tak 

vykonávame tento vládny audit tak, že sa priamo fyzicky 

nachádzame u tej povinnej osoby, ktorú auditujeme. A teda 

prichádzame do styku nielen so zamestnancami tejto 

organizácie, ktorí nám poskytujú doklady alebo rôzne 

vysvetlenia, ale závery toho vládneho auditu a teda vlastne 

skutočnosti, ktoré sme zistili počas vládneho auditu, 

prerokúvame so štatutármi týchto organizácií. Čiže sú to 

ministri a štatutári.  

Na základe mojej doterajšej práce a… 

(Poznámka: zvukové znamenie ukončilo vystúpenie rečníčky) 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem všetkým štyrom kandidátom za predstavenie.  

Ja predávam slovo primátorovi, ktorý otvorí diskusiu. 

Ale predtým, ako tak urobí, by som chcela ešte informovať 
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našich kandidátov, že na stoloch majú dva mikrofóny, ktoré 

môžete použiť na odpovedanie prípadných otázok od poslancov. 

Nemusíte vstávať  k tomu veľkému mikrofónu. A v rámci 

diskusie, ktorá bude teraz otvorená, by som len chcela 

upozorniť všetkých poslancov a poslankyne, že je to diskusia 

v riadnom režime podľa rokovacieho poriadku. Čiže každý 

poslanec má 1 diskusný príspevok po dobu 6 minút. Čiže ak 

chcete položiť otázky, tak ideálne v jednom príspevku 

všetky. Aby ste to stihli. A potom, samozrejme, faktická na 

každý diskusný príspevok. Ako v riadnej diskusii. Ďakujem 

veľmi pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. 

S faktickou poznámkou rovno teda pani starostka. 

A môžete ísť asi normálnou rovno.  

S faktickou pani starostka Aufrichtová. Nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Otázka, že prečo jeden diskusný v dĺžke 6 minút. To nie 

sú dva trojminútové? 

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

Môžem? Nie, ide sa štandardne. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 
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Jeden s možnosťou predĺženia? OK. 

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

Áno. Štyri plus dve minúty.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

OK. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Vyjasnené a nech sa páči, máte slovo, pani starostka.  

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Áno. Zoberiem si slovo. Nakoľko voľba kontrolóra je 

naozaj vážna vec. Kontrolór má kontrolovať to ako sa 

hospodári. A v podstate kontrolór je vecou práve 

zastupiteľstva, ktoré cez kontrolóra dáva vedeniu mesta 

úlohy, ktoré časti majú byť kontrolované. Ja pred štyrmi 

rokmi, keď sa volila pozícia hlavného kontrolóra mesta, som 

hlasovala za verejnú voľbu. Bolo to z dôvodu, že proces, 

ktorý predbiehal tomu, nebol pripravený na to, aby sme tajne 

hlasovali.   

Naozaj, nové vedenie nemalo úplne že riadne zvládnutý 

ten proces toho, že treba mať lístky, plentu a podobne. Vyšli 

sme v ústrety tomu v dobrej viere, že transparentnosť je 

vyjadriť svoj názor, nie byť zaňho potom dehonestovaný. Ja 

som vo verejnej voľbe na tomto zastupiteľstve riadne 

vyjadrila svoj  názor na jedného z kandidátov, ktorí vtedy 
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vystupovali a dostala som za to vôbec nie demokratické 

hodnotenie. Odporné, akým spôsobom bola moja verejná voľba 

verejne diskutovaná. Aká to bola hlúposť. Takže ja poviem 

tak. Procesy sú nastavené tak a preto nejako, že sa 

procedurálne nemenia. Keďže proces voľby kontrolóra je 

nastavený ako tajná voľba, nemeňme to procedurálne. Nechajme 

to v tom procese, ktorý bol, pretože ak dôjde k tomu, že 

dôjde k tajnej voľbe, ja práve pre ochranu toho, aby sa môj 

názor nedostal potom zo strany niekoho hodnotenie, že takú 

kravu ešte nevidel. Sa zdržím. Hovorím to preto, že si vážim 

všetkých kandidátov, ktorí tu dnes sú.  

Mám jednu otázku, ktorú chcem vedieť. Akým spôsobom sa 

vysporiadate s neplnením lehôt splatnosti, ak je podpísaná 

zmluva alebo memorandum, alebo nejaký záväzok, z ktorého 

vyplýva, že v nejakom čase od uzavretia zmluvy alebo dohody 

má dôjsť k plneniu. My sme ako mestská časť čakali 96 dní. 

A viete, že fungovať v normálnom sektore a 96 dní nemať 

vyplatenú nejakú faktúru alebo počítate s nejakým príjmom, 

ktorý potom nemáte, to spôsobí. Aký by bol váš postoj ako 

kontrolóra k takejto skutočnosti.  

A ešte mám jednu otázku. Aký je váš názor na 

vysporiadanie sa so skutočnosťou voľby, priamej voľby alebo 

verejnej voľby. Ako to má byť na pozície v mestských 

podnikoch a organizácií, keď prebehne riadne výberové 

konanie, tne vybratý odstúpi počas svojho procesu výkonu, 

potom sa ukážu skutočnosti, ktoré ukazujú, že ten výber 

naozaj nebol úplne správny so zákonom, a my to ako poslanci 

otvoríme tú otázku. Napriek tomu, že sa príjmu zásady 

transparentného výberu vedúcich týchto podnikov, mestských, 

tak sa toto zastupiteľstvo ohlasuje, že nevadí, však ju 
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zvolíme na priamo. A potom príde z inšpektorátu práce naozaj 

potvrdenie toho, že tie pochybnosti, ktoré tu boli, boli 

oprávnené. A tá práca, ktorá bola vykonávaná v pozícii 

riaditeľky, nebola v poriadku.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Zozbierame otázky? Alebo ideme asi rovno odpovedať, aby 

to nebolo komplikované. Poďme asi rovno odpovedať. Tak 

poprosím vás. To boli otázky pre každého z našich kandidátov. 

Poprosím o krátku odpoveď. Nech sa páči. 

JUDr. Jana Bezáková, kandidátka na pozíciu mestského 

kontrolóra: 

Takže k tej prvej otázke. Ako neplnenie zmluvy alebo 

memoranda v lehote. Určite sú na to upozornenia kontrolóra  

a kedy sa vlastne neplní zmluva a z akého titulu. Ak je niečo 

narozpočtované, nastupuje vlastne zákon. Čiže prvé je: 

kontrolór vlastne dáva upozornenie vedeniu, že sa niečo deje 

a prečo sa tak deje a nastavujú sa procesy. Či sa čo, kvôli 

čomu. Pretože ani ten kontrolór, ktorý je niekde, nemusí 

vedieť hneď, kvôli čomu sa nejaká zmluva nejde plniť v danom 

čase. A teda aby mu boli vysvetlené všetky podklady k tomu, 

dané podklady, aby sa vedel adekvátne zariadiť zo zákona. 

Aby mal prístup ku všetkým informáciám, ku všetkým zmluvám 

a uzavretým zmluvám a dodatkom. Na základe toho sa potom 

vytvorí a kontrolór zaujme k tomu dané stanovisko. Pretože 

ak je niečo narozpočtované naozaj na 100 percent, nastupujú 
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ďalšie zákony ako rozpočtová zodpovednosť a podobne. Takže… 

A takisto nastupujú aj ďalšie iné mechanizmy voči iným 

orgánom. Ono to naozaj závisí od toho, čo je obsahom danej 

zmluvy alebo memoranda. Vždycky čo je meritom veci. To je 

k tej prvej otázke. 

A k tej druhej otázke. Tam bol veľmi zlý šum. Ak som 

správne pochopila, tak ide o to, že je výberové konanie, 

transparentné, na vedúcu pozíciu vlastne v podniku. A je 

vybraná osoba na základe skutočností, ktoré neboli 

komunikované, adekvátne. To znamená… Ak tá osoba prešla 

nejakým spôsobom tým výberovým konaním, transparentne 

nastaveným na začiatku, aké by mali byť zachované podmienky 

k tomu danému výberovému konaniu a úspešného uchádzača, 

ktoré mal splniť, tak vlastne… A preukáže sa nejakým spôsobom 

dôvodné pochybenie zo strany toho uchádzača. Ja si myslím, 

že sú tam potom zase páky na jeho odvolanie z titulu týchto 

záležitostí, že neplní tie dané… tú danú funkciu a svoje 

pracovné povinnosti na tej adekvátnej úrovni, ktorá je 

vyžadovaná, a ktorá bola sľubovaná? Ďakujem. 

Ing. Viliam Bružeňák, kandidát na funkciu mestského 

kontrolóra: 

Takže k tej prvej otázke. Pokiaľ nie sú plnené lehoty 

na zaplatenie faktúr, tak určite je to zistenie, ktoré sa 

musí objaviť v správe kontrolóra alebo mestského kontrolóra. 

Je ale potrebné rozlíšiť, čo je príčinou. Lebo môže tam byť 

aj nejaká druhotná platobná neschopnosť, že štát neprevedie 

finančné prostriedky mestu. A mesto potom nemôže ďalej 

zaplatiť mestským častiam. Takže pokiaľ sa zistí objektívna 
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príčina, tak musí to byť objektívne uvedené aj v správe 

hlavného kontrolóra. Toto je k tej prvej otázke.  

A k druhej otázke. Pokiaľ výber daného kandidáta bol 

prevedený v súlade s pravidlami, tak táto časť… nebol… ste 

spomínala, že nebol vybratý. Tak v tomto prípade pokiaľ 

začala daná osoba alebo zamestnanec vykonávať svoju funkciu, 

tak stále je možnosť sa k tomu vrátiť, že ten výber v tom 

čase alebo ten kandidát nespĺňal všetky tie podmienky, ktoré 

boli vopred predpísané.  

Lörinc: Ja mám väčšinou taký jeden osobný handicap, že som 

veľmi otvorený a úprimný. Častokrát na škodu. Takže keď idem 

k tej vašej otázke, ktorá sa týka de facto nejakých 

dodávateľsko– odberateľských alebo akýchkoľvek zmlúv, či už 

o odpredaji nejakého majetku, treba si otvorene povedať dve 

veci. Že či tá zmluva alebo ten výber sa robil na konkrétnu 

firmu alebo sme skutočne chceli dosiahnuť to najlepšie, čo 

sa dalo. Potom, keď chceme dosiahnuť to najlepšie, čo sa 

dalo, je dôležité, ako je nastavený proces tvorby tých zmlúv 

a kto kontroluje obsah tých zmlúv. Lebo napríklad aj čo ste 

spomínali v tej prvej časti, tá električka, to je prvá 

zásadná vec, že kto má pripomienky. Čiže pokiaľ to robí iba 

právny odbor, kontroluje tú zmluvu, či je OK, nikdy tá zmluva 

nebude urobená dobre, pokiaľ sa k nej nebudú vyjadrovať aj 

odborníci, ktorých sa to týka. To znamená, mal by prejsť 

všetkými odbormi, ktoré majú čo k tomu právo povedať. A mali 

by sa zabezpečiť alebo zamyslieť sa nad všetkými rizikami, 

ktoré by mohli hroziť. A na to nastaviť už pri tomto nejakú 

konkrétnu, právnu ideálne… časť zmluvy, ktorá by sa tohto 

týkala. Samozrejme, vždy sa nevychytá komplet všetko.  Lebo 

určite nikto nepredpokladal, že príde covid alebo čokoľvek 
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iné. Čiže sú určité veci alebo vis major, ktoré neviete 

ovplyvniť. Ale pokiaľ vychytáte 90 percent vecí, tak budete 

šťastní, že sa vám nebude diať to, čo sa dialo s autobusmi 

alebo s podobnými vecami v Bratislave. 

Čo sa týka tej druhej otázky. Ja by som to povedal možno 

opäť veľmi podobne. Či vyberáme kandidáta alebo robíme 

výberové konanie na konkrétneho kandidáta. Alebo chceme opäť 

to najlepšie, čo sa dá. Pokiaľ chceme to najlepšie, čo sa 

dá, tak samozrejme, mali by byť nastavené nejaké kontrolné 

mechanizmy z hľadiska tej pozície. Keď nastupujete do 

normálneho zamestnania, je to skúšobná doba, je to zmluva na 

dobu určitú, väčšinou na rok a tak ďalej. Pokiaľ v zákone to 

nie je obmedzené, tak väčšinou býva pravidlom, že každý nový 

primátor si dovedie vždy nových ľudí do mestských firiem. 

Ale povedzme si otvorene, začína to byť pravidlom na 

Slovensku. Ale nemyslím si, že je to dobré. Lebo keď vyberáme 

prvého kandidáta, tak prečo by ho ten nový primátor menil. 

Ďakujem. 

Ing. Zuzana Šišková, kandidátka na funkciu mestského 

kontrolóra: 

K tej prvej otázke. Súhlasím s tým s mojimi kolegami, 

že treba hľadať príčiny. Len v tejto súvislosti – prečo sa 

nesplácajú faktúry, prečo sa neplnia obchodno-právne vzťahy. 

Len v tejto súvislosti by som chcela pripomenúť aj to, že aj 

vy ako orgán samosprávy ste povinní vykonávať základnú 

finančnú kontrolu, ktorá spočíva už v tom, že aj pri podpise 

tej zmluvy, ktorá sa podpisuje, niekto tam odobrí to, že 

táto zmluva je v súlade so zákonom, že boli splnené všetky 

právne predpoklady, ktoré má tá zmluva spĺňať, akým spôsobom 
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sa budú uhrádzať faktúry. A pátrala by som  po tom, že či 

niekto teda dal to odobrenie, že je to všetko v súlade. 

A pátrala by som po tom teda, že kde je chyba v systéme, čo 

sa stalo. A hlavne by som to riešila veľmi rýchlo. Lebo tam 

potom hrozia sankcie. V tomto by som rada pripomenula to 

vykonávanie tej základnej finančnej kontroly. Je to určitá… 

aj vo vnútornom kontrolnom systéme je to veľmi dobrá pomôcka 

ako predísť takýmto veciam. Hoci mnohí to vykonávanie tej 

základnej finančnej kontroly berú ako formálnu vec, že podpíš 

mi to, že máme na to v rozpočte peniaze. Podpíš mi to, že je 

to v súlade.  

A čo sa týka toho výberového konania. Možno je to 

razantné, ale ja by som sa nebála brať na zodpovednosť toho 

štatutára, ktorý takýmto spôsobom si vyberá ľudí.   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pani starostka 

Aufrichtová. Nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za odpovede. Naozaj, že boli v tomto 

zmysle uspokojivé. Tu je dôležité iba povedať, že v rámci 

tej prvej otázky išlo o riadnu zmluvu s mestom, ktorá bola 

riadne podpísaná, bola rozpočtovaná, riadne zaradená do 

rozpočtu. Napriek tomu došlo k plneniu po 96 dňoch. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja by som mal rovnakú otázku na všetkých 

štyroch kandidátov. Súvisí to práve s navrhovaným procesom 

voľby hlavného kontrolóra hlavného mesta. Ja sa chcem spýtať, 

či nepovažujú to, že by boli volení verejne, aklamačne, ako 

tu bolo predvedené, či to nepovažujú za rozpor so samotným 

poslaním hlavného kontrolóra, a najmä s jeho nezávislosťou. 

Lebo ja s tým osobne problém mám. Mňa nezaujíma, že kedysi 

tu takáto voľba bola za toto volebné obdobie. Ja som sa vtedy 

jej nezúčastnil. A osobne mám s tým problém, aby sme 

hlasovali verejne. A preto sa teda chcem spýtať jednotlivých 

kandidátov, či si myslia, že je to v poriadku. Mňa nezaujíma 

ani tak právna stránka veci. Je mi jasné, že ak si to tu 

väčšina poslancov odhlasuje, tak to právo na to je. Mňa 

zaujíma skôr ich taký nejaký osobný, etický a profesný 

postoj. Či to považujú za vec, ktorá je v poriadku. Ďakujem. 

JUDr. Jana Bezáková, kandidátka na pozíciu mestského 

kontrolóra: 

Ďakujeme. Ja by som odpoveď na túto otázku dala do dvoch 

takých rovín. Zákonná a osobná. Zákonná. Považujem voľbu 

kontrolóra verejne v podstate za porušenie zákona, nakoľko 

v zákone 369/1990, v paragrafe 18 a nasledujúcich, o voľbe 

kontrolóra sa hovorí, že voľba je vykonávaná tajne. Čiže tam 

je zákonné zmocnenie, ako má tá voľba prebiehať. Takisto aj 

v samotných rokovacích poriadkoch miest a obcí je to potom 

ďalej rozšírené. A je tam spomenutá táto istá aplikácia 

v zmysle zákona. Takže z tejto strany by to bolo porušením 
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zákona. AJ keď ako pán poslanec povedal, na čom sa uznesú 

poslanci a schvália si to tou väčšinou, tak platí. Ale je to 

porušenie alebo obchádzanie zákona.  

Tá druhá rovina, ktorú som spomenula, je tá osobná, že 

mne osobne neprekáža, ak by bola voľba či už verejne alebo 

tajne. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Poďme ďalej, nech to stihneme.  

Ing. Zuzana Šišková, kandidátka na funkciu mestského 

kontrolóra: 

Ja súhlasím s mojou predrečníčkou, pani kolegyňou. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme, nech sa páči. 

Ing. Viliam Bružeňák, kandidát na funkciu mestského 

kontrolóra: 

Po tej právnej stránke to bolo spomínané. To znamená, 

že aj tak bude platiť, ako sa poslanci uznesú nakoniec. A čo 

sa týka mňa alebo tej osobnej roviny, mne je to osobne tiež 

jedno. Lebo ten najlepší zvíťazí a dostane aj najväčší počet 

hlasov. Tam nie je potom čo riešiť. 
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Mgr. Marcel Lörincz, PhD., kandidát na funkciu mestského 

kontrolóra: 

Ja to skúsim možno odpovedať s takým jedným veľmi 

zaujímavým príkladom, ktorý riešim. Predstavte si, že bývate 

v bytovom dome. Váš správca vám zníži náklad za správu 

o jedno euro, ale zvýši vám o 15 eur nejakú inú službu. 

V zákone sa píše, že každá zmena poplatku za správu musí byť 

odhlasovaná nadpolovičnou väčšinou vlastníkov. Podľa vás je 

potom takýto predpis platný? To je niečo podobné ako táto 

voľba. Čiže to, čo povedala kolegyňa. Pokiaľ sa v zákone 

píše, že… a nepíše sa, že pokiaľ si poslanci neschválili 

inak, tak mám za to, že by mala byť tajnou.  

Teraz čo sa týka druhej veci. Je to na vás osobne. Keď 

prejdem do tej osobnej roviny, čiže byť na tých svojich 

názoroch, na ktorých budete stáť, byť a nemeniť ich. To 

znamená pokiaľ by bola verejná, tak by ste hlasovali inak 

ako keby ste hlasovali tajne? Toto je podľa mňa to, čo 

mnohých trápi. Pretože potom zoberme si, že nebol by som ja 

kontrolór, ale kolegyňa. A niekto by hlasoval v prospech 

mňa, tak potom tá kolegyňa bude mať menej radšej, pretože 

videla, že nehlasoval za ňu. Čiže toto sú možno tie otázky, 

ktoré by ste mali riešiť pri tom rozhodnutí. Chápem, že cez 

covid a v ostatných veciach sa mnoho vecí riešilo inak, na 

diaľku. Ale toto sú, myslím, tie dve roviny, ktoré by ste 

mali riešiť u seba. A ja vám neodpoviem, či tak alebo tak je 

to lepšie. Možno sa prikloním ku kolegyni, že zákon 

ustanovuje tak a neni tam tá bodka alebo čiarka, že pokiaľ 

sa poslanci nedohodnú inak. A súhlasí to veľmi podobne aj 

s tým. Kolega tam krúti hlavou. Ale je mi jasné, aj keď si 

pozriete súdne precedensy čohokoľvek. Okresný súd rozhodne 
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za a), krajský rozhodne za b), najvyšší rozhodne za b), ale 

ústavný rozhodne úplne inak. Čiže je to aj o tom, že čo 

a ako. Ale ja si osobne myslím, že čo sa týka zákonov tohto 

typu, je to dosť také, by som povedal, v tom ponímaní, že 

nedovoľuje odkloniť sa. Ak sa odkloníte, tak môže prokurátor 

rozhodnúť, že celá voľba bola neplatná a prepáčte, pokiaľ by 

som ja bol zvolený, potom by som mal vracať celý plat naspäť 

a vykonávať činnosť, keď prokuratúra rozhodne, že to bolo 

neplatné, mi nepríde veľmi fajn.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre ďakujem. Pán starosta Drotován. 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava - Rača: 

Ďakujem pekne. Na úvod by som chcel povedať, že 

nesledujem túto časť telenovely. A neviem teda prečo má byť 

verejná voľba a prečo nie tajná. To už je na zastupiteľstve. 

K tomu som sa nechcel vyjadriť. Môj názor je taký, že je to 

rozhodnutie zastupiteľstva. A personálne veci kde je  viac 

ako jeden kandidát, by asi mali byť tajné. Ale to je už 

samozrejme na vás. Ale chcel by som, keďže ma vyzvali viacerí 

poslanci a podotýkam, že nie kandidátka, ale poslanci. Pani 

kandidátka ma neoslovila. Ale som tu, preto aby som ako 

bývalý zamestnávateľ jednej z kandidátok, pani Bezákovej, 

vám povedal o nej pár slov.  

Pani Bezáková bola kontrolórka v mestskej časti Rača 6 

rokov. S tým, že myslím si, že sa snažila v rámci svojich 

možností vykonávať prácu objektívne. Čoho dôkazom je, že 
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boli aj nejaké kontroly, s ktorými som ja osobne nebol veľmi 

stotožnený.  Ani s ich výsledkami. Aj som jej to dal najavo, 

tak ako keby mimo zápis. Ale naozaj sa snažila byť 

objektívna. Bez ohľadu na to, že sa poznáme dlhé roky. 

A snažila sa naozaj tie zákony a ďalšie veci dodržiavať tak, 

aby boli naozaj kóšer. A veľmi nám aj pomohla, lebo práve 

tými chybami, ktoré aj ona našla, sme vedeli zlepšiť nejaké 

procesy, zlepšiť nejaké VZN-ká a ďalšie veci, meniť aj 

uznesenia a podobne. Takže chcel by som sa za ňu prihovoriť 

nie preto, že s ňou mám dobré skúsenosti, ale preto, že si 

myslím, že bola naozaj… sa snažila byť objektívna. A niekedy 

to bolo aj voči ako keby mne, priamo ako starostovi. Ale 

naozaj o tom má byť kontrolór, že sa snaží byť objektívny. 

Je veľmi pozitívne aj to, že vie sa orientovať v práve. 

Veľakrát sa hovorí o tom, že kontrolór by mal byť ekonomicky 

vzdelaný, lebo ekonomika, čísla a faktúry. Ale osobne si 

myslím, že kontrolór kontroluje vo veľkej miere aj VZN-ká 

a uznesenia, predkladá plnenie uznesenia a ďalšie veci. Tak 

je veľmi dôležité, aby mal aj právny prehľad. Takže ja by 

som chcel sa za ňu prihovoriť.  

Samozrejme, je to na vás. Preto som vystúpil. A čo sa 

týka tej voľby. Tak naozaj je to tiež na vás. Ale keďže 

všetci štyria kandidáti súhlasia aj s tajnou voľbou, nemajú 

s ňou problém, pani kontrolórka Bezáková, teda bývalá pani 

kontrolórka, pani Bezáková, povedala, že vidí tam nejaký 

legislatívny problém, tak ja by som na vašom mieste 

neriskoval tento problém. Ak teda sú tu nejaké nezrovnalosti 

a tajná voľba by to vyriešila. Takže… Ale je to na vás. Ja 

nie som mestský poslanec. Ja nehlasujem. Takže to je všetko, 

čo som chcel povedať. Ďakujem.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pani starostka 

Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Pán starosta, toto je tá dezinterpretácia. 

Názor všetkých štyroch kandidátov bol, že zákon hovorí, že 

je to tajná voľba. To, že proste pripustili, že čo iné im 

ostane, keď toto zastupiteľstvo schváli opak. Myslím si, že 

naozaj najbezpečnejšia cesta na poslednom zastupiteľstve 

hlavného mesta v tak špeciálnej veci ako je neštandardne 

v období mimo skončenia riadneho pomeru alebo riadneho 

trvania predchádzajúceho kontrolóra voliť to tajne. Nebojme 

sa toho. Výsledok bude dobrý.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Káčer, nech sa páči. 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel všetkým 

kandidátom položiť otázku a verím, že som nič neprepočul. 

Prečo sa rozhodli kandidovať na kontrolóra hlavného mesta 

Bratislavy.  Mňa by osobne zaujímalo, ako sa o tom dozvedeli. 

Lebo asi nemali ste vysnívané, že chcete robiť kontrolóra 

hlavného mesta Bratislavy. Čiže kedy ste sa rozhodli  prečo. 

Pre mňa normálna odpoveď je aj to, že vám niekto povedal, že 
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poď kandidovať. Aj kľudne z poslancov. Ja v tom nevidím 

problém. Čiže to je jedna otázka. 

Konštatácia. To nie je otázka. Vidím, že pani Bezáková 

má teda relatívny náskok, keďže ju viacerí poslanci poznajú. 

A teda aj pán starosta Drotován sa vyjadril v podstate na 

jej podporu. AK som to správne pochopil ten príspevok. Čiže 

to konštatovanie tu je. A faktom to je. Čo nemusí byť úplne 

vhodné. A ešte som sa chcel teda spýtať pani Bezákovej, lebo 

pozeral som si jej životopis. Dosť veľa času to boli OZ-ká 

a tretí sektor ako právnička, ak som to správne pochopil. 

A odtiaľ hneď išla do samosprávy, kde to je také… kde to je 

také… Jediné čo na tom životopise nie úplne sedí, je ten 

mesiac v Petržalke na miestnom úrade. Že prečo ste boli 

mesiac zamestnaná v Petržalke. Dobre som položil otázku? Či 

zle? Lebo som nevedel, či rozumiete. Čiže to by ma zaujímalo. 

Aha. Lebo taký zvláštny posun. Viete, že Rača, Petržalka na 

mesiac, potom Bernolákovo. Že prečo takáto roadmapa, že 

z Rače do Bernolákova nie je zrovna blízko. A ešte Petržalka 

medzi tým.  

No a na pána Bružeňáka som sa chcel opýtať. Lebo jeho 

životopis sa mi zdá až moc dobrý. Že prečo sa uchádza. Či 

táto pozícia je lepšia ako tá, ktorú súčasne zastáva. Čo je 

tá motivácia. Lebo finančne to možno ani nebude 

zaujímavejšie. Toľko za mňa. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poprosím stručné odpovede. Nech sa páči. 
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JUDr. Jana Bezáková, kandidátka na pozíciu mestského 

kontrolóra: 

Ďakujem pekne za otázky. Prečo som sa prihlásila. 

Prihlásila som sa pre to, lebo pôsobila som ako hlavná 

kontrolórka v mestskej časti Rača. S hlavným mestom som 

prichádzala takmer dennodenne do kontaktu vlastne v rámci 

toho, že nás je 17 mestských častí. Tak 17 kontrolórov sme 

sa stretávali na pôde magistrátu. S hlavným kontrolórom 

v metropolitnej sekcii a riešili sme mnohokrát spoločné 

problémy hlavného mesta. Mali sme vytýčené spoločné 

kontroly, na ktorých sme sa podieľali. Je to vlastne, čo mi 

je veľmi blízke. A nakoľko som bola v jednej z mestských 

častí, tak preto vlastne som reagovala aj na uvoľnenú pozíciu 

celého hlavného mesta.  

To ako som sa dozvedela o tejto pozícii. Tým, že som 

nebola znovuzvolená v mestskej časti Rača, bola som mesiac 

nezamestnaná. A počas vlastne toho mesačného nezamestnania 

som si našla v dosť rýchlom časovom slede prácu v mestskej 

časti Petržalka na právnom oddelení, kde hľadali vlastne na 

sekciu práva právnika, ktorý sa vyzná v samospráve, vo VZN-

kách, smerniciach, čo mi vyhovovalo veľmi z toho pohľadu. 

Vzhľadom na to, že ako kontrolór som to skontrolovala. Tu 

som stála presne na opačnej strane rieky. A tu som to mala 

príležitosť tvoriť.  A bola som taktiež zodpovedná za vedenie 

orgánov  miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. Nakoľko 

táto pozícia prišla v takom tom rýchlom časovom slede a ja 

som stále vlastne bola aj v Petržalke, čo potvrdia vlastne 

aj ľudia, že som vystupovala vlastne viac ako kontrolórka 

a nie ako právnička, kde ma museli aj vyslovene  upozorňovať 

na to. Tak som vedela, že toto nebude mať asi veľmi dlhé 
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trvanie. Takže ja som sa po tomto mesiaci a pol  rozlúčila 

a rozlúčila som sa v čase, kedy som bola zvolená za hlavnú 

kontrolórku v obci Bernolákovo. Takže to je tá sleď tých 

prác. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči, ďalšie odpovede.  

Ing. Viliam Bružeňák, kandidát na funkciu mestského 

kontrolóra: 

Ďakujem pekne, že ste môj životopis hodnotil,  že je 

veľmi dobrý. Tak prečo. Prečo som aj prešiel napríklad zo 

súkromnej sféry do štátnej sféry. Dosiahol som do jedného 

bodu vo svojom živote, keď som si povedal, že som od štátu 

a okolia už dosť, tak by som chcel niečo vrátiť aj 

spoločnosti. Tak to bolo pred vyše siedmimi rokmi. Skoro už 

ôsmy rok, keď som povedal, že dobre, tak pôjdem do štátnej 

správy. Je to úplne iný svet. Je to úplne iný svet. Ešte raz 

to zopakujem. Človek sa potrebuje naučiť veľa pokory. Nie, 

finančne to nie je lákavejšie. Určite nie. Štátna ani verejná 

správa.  

A tak ako som spomínal, že 19 rokov som aj pôsobil vo 

funkciách alebo v oblasti financií, analýz, poradenstva, 

a neustále som sa zdokonaľoval v týchto veciach. A 

momentálne ešte študujem MBA. Tak momentálne prácu, ktorú 

vykonávam a nie je úplne využitá tá moja znalosť, ktorú mám 

rád a ktorú rád prevádzam. Nie je to kvôli tomu, že by som 

mal nejaké problémy v práci. Lebo služobné hodnotenia mi 
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každý rok vychádzajú na 94 – 96 percent, čo je celkom slušné. 

Ale chcem sa venovať niečomu, čo ma baví, čo viem robiť veľmi 

dobre. A takisto som zvyknutý z predchádzajúcich pozícií 

robiť s ľuďmi, viesť nejaké tímy, nadchnúť ich a zapáliť za 

vec, za spoločnú dobrú vec. To mi momentálne chýba. 

Mgr. Marcel Lörincz, PhD., kandidát na funkciu mestského 

kontrolóra:  

Ja opäť, asi ten môj handicap, že budem veľmi úprimný. 

Ale kedy byť úprimný, keď nie teraz. Tak v podstate za to, 

že som tu, sa dá povedať, že môžem vďačiť pánovi Vallovi 

a jeho parkovacej politike, ktorá určitým spôsobom naštvala 

mnoho Bratislavčanov. Hlavne keď prídete domov, parkovacia 

politika sa vás netýka a nemáte kde zaparkovať. Pretože 

všetky dodávky z Bratislavy stoja na vašom parkovisku. Takže 

to bola prvá vec, kedy som sa začal skutočne zaujímať o mesto 

Bratislava. O tom ako sa tu dejú veci a ako veci fungujú. 

Takže to bola taká prvá vec. A otvorene hovorím, že som sa 

uchádzal o pozíciu kandidáta na post kontrolóra v Petržalke. 

Úprimne poviem aj to, že my všetci ostatní traja, ktorí tu 

nemáme svoj fanklub sa teraz môžeme cítiť menejcenne. 

Pretože, žiaľ, nepôsobili sme v meste Bratislava  a tak 

ďalej. Keby sme vedeli, tak zoberieme našich kolegov, ktorí 

vedia zhodnotiť naše profesné úspechy.  

Tým pádom nič proti kolegyni. Ale potvrdzuje to, že je 

veľmi úspešná kandidátka. Ale keď máme byť subjektívni, tak 

žiaľ, my sa môžeme teraz cítiť menejcenní. To k tomu 

komentáru pána poslanca. Takže prečo som tu je to, že ma 

štve, akým spôsobom sa uberá Bratislava, akým spôsobom sa 

uberajú niektoré mestské časti. Aj keď ide o dobré nápady, 
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tak väčšinou ich realizácia je veľmi zlá. To si povedzme 

otvorene. To je vec, ktorú vytýkajú novinári, ktorú vytýka 

verejnosť. Ako som hovoril, naštvalo ma aj to, že tohtoročné 

predpisy dane z nehnuteľností, že za parkovacie miesto 

zaplatím viacej ako za celý byt, tak je už ozaj skutočne, by 

som povedal, trochu iná. A preto som aj ja odpovedal v tej 

verejnej otázke, ktorá sa ma pýtala, čo a ako, a aký je 

rozdiel medzi tou korporátnou alebo tou mestskou politikou. 

Je v tom, že pokiaľ sa urobia zlé rozhodnutia  v mestskej 

politike, tak môžete zvýšiť dane. To sa v komerčnej sfére… 

(Poznámka: vypnutý mikrofón) 

Že nedá sa spraviť v komerčnej sfére, že  zlé 

rozhodnutie nahradíte zvýšením daní. Pretože tam musíte 

zvýšiť predaj. A pokiaľ ho nezvýšite, tak ste skončili ako 

firma. Čiže toto sú tie zásadné veci, ktoré sú, a ktoré by 

som chcel robiť maximálne zodpovedne voči tejto pozícii 

a voči vám poslancom. Pretože vždy ja som bol ten iný. Aj 

v bankovníctve, aj v poisťovníctve. Vždy som prinášal iné 

riešenia, ktoré sú vinou možno niektorých produktov, ktoré 

majú môj podpis. A vždy som bojoval s kolegami, ktorí 

hovorili, že dajme klientovi ohlodanú kosť, však načo viacej. 

Ja som bol ten iný, čo bojoval za tie práva klientov. Čiže 

dá sa povedať, že v tomto prípade viem, že vy ako poslanci 

v podstate  zastupujete týchto ľudí, ktorí vás volili. 

A keďže vy volíte toho hlavného kontrolóra, tak určitým 

spôsobom dávate aj dôveru tých ľudí, ktorí volili vás ako 

poslancov. Čiže to som chcel povedať eventuálne. V tomto 

ponímaní, prečo som tu.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

Ing. Zuzana Šišková, kandidátka na funkciu mestského 

kontrolóra: 

Ja som to spomenula vo svojom vystúpení, že považujem 

oblasť kontroly v samospráve za novú výzvu v mojom živote. 

Myslím si, že mám na to dobré kvalifikačné predpoklady. 

A dozvedela som sa zo stránky magistrátu. Webovej.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Teraz máme faktické k tomuto.  

Tomáš Malec, poprosím. Ty si mi naznačoval, že 

k faktickej… 

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

Áno, jasné. Ja len ak by som mohol upresniť, že stále 

som len apeloval na rokovací poriadok. Ak odpovedá kandidát 

nejakej poslankyni, poslancovi, tak len tá poslankyňa 

a poslanec spätne môže dať faktickú. Inak teda do diskusného 

príspevku vás poprosím.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Ďakujem. Takže pán Káčer. 
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Faktická pán Káčer. 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Už to svieti. Ospravedlňujem sa, pani 

Šišková, keď ste to spomenuli, a pýtam sa na to isté. Uniklo 

mi to. Ďakujem pekne. Chcel by som sa ešte doplňujúcu otázku 

spýtať. A Ďakujem všetkým za odpovede. Jedine pán Lörincz, 

ďakujem, že ste úprimný. Ale nemusíte to vždy na začiatku 

vety povedať. Potom to vyzerá neúprimne. Len taká vsuvka. 

Ale Ďakujem, že ste úprimný bol. Chcel by som sa pani 

Bezákovej spýtať. To, že osobne sa poznáte s niektorými 

mestskými poslancami, neovplyvňuje to vašu nezávislosť? 

Nebude to ovplyvňovať vašu nezávislosť v prípade výhry? 

Dokážete to ustáť? To nie je žiadna výčitka. Ja vás nepoznám. 

Ale ako nezávislý kontrolór, viete. Môže to byť nejaký 

problém. Či sa viete s takouto situáciou vysporiadať. Lebo 

ako pozerám ten životopis, tak je úplne zjavné, že poznáte 

viacerých poslancov osobne. Aj čo sa týka tých rôznych OZ-

tiek. Viem, že tam pôsobia niektorí kolegovia. Čo nehovorím, 

že je diskvalifikačné… 

(Poznámka:  uplynutie času na faktickú poznámku) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poprosím odpoveď. 

JUDr. Jana Bezáková, kandidátka na pozíciu mestského 

kontrolóra: 
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Ďakujem. Tak ako som povedala vo svojom príhovore. Ja 

si za svojou nezávislosťou a nestrannosťou vyslovene stojím. 

Mňa prekvapilo a nevedela som absolútne o iniciatíve pána 

starostu Rače. Nakoľko vôbec nie sme v kontakte. Čiže ani 

som sa mu nezdôverovala s tým, že idem kandidovať a že mám 

takúto vôľu. To znamená, že naozaj z mojej strany, ako to 

povedal aj pán starosta Drotován, bola som nestranná vo 

veciach. A prichádzali sme do konfliktov v názorových 

riešeniach. Takisto aj vlastne keď som bola zvolená ešte za 

funkčného obdobia pána starostu Pilinského, ktorý tiež tu 

sedí, a taktiež, myslím, že aj on môže potvrdiť, že som 

vystupovala nestranne  a nezávisle vo veciach kontrol, ktoré 

som vykonávala ešte aj počas jeho funkčného obdobia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Môžeme ísť ďalej alebo tam máš faktickú ešte? 

To je stále tá faktická. Tak poďme späť na faktickú. 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ: 

Ja sa chcem poďakovať. Nevnímam pána Drotována… 

Nehlasuje, takže môže povedať svoj názor a neovplyvňuje to 

nejakým spôsobom, lebo nebude hlasovať. Ja som skôr myslel 

o tých iných vzťahoch s inými mestskými poslancami, ktorí 

budú hlasovať. Na to som sa skôr pýtal. Ale nebudem to ďalej 

vetviť. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Pán Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ:  

Vážení kandidáti, na začiatku ste mohli vidieť a byť 

svedkami, ako sa dokážeme celé zastupiteľstvo zamotať už len 

pri tom, čo je a čo nie je procedurálny návrh. Uvidíme ako 

to bude po voľbách, aké bude zloženie tohto zastupiteľstva. 

Ale nečaká vás nič jednoduché. Takže ešte stále máte šancu 

rozmyslieť si svoj súhlas s kandidatúrou. Ja vás nebudem 

teraz ničiť žiadnymi ďalšími otázkami. Len chcem 

skonštatovať, že som presvedčený, že momentálne ste 

kvalitnejší kandidáti, než to bolo pred štyrmi rokmi, keď 

sme volili kontrolóra. Som tomu, samozrejme, rád a mám už 

vybraného svojho favorita. Bez ohľadu na to, či to bude tajná 

alebo verejná voľba. Chcem vám teda poďakovať, že ste tu 

a že ste nám vlastne… neviem teda, či uľahčili, pretože to 

nie je pravda. Ale lepšie sa vyberá z lepších než z horších. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa zúčastnila výberového 

konania. A poviem úprimne, že som mala dvoch favoritov. 

Kryštalizuje sa mi teda jedna. Takže môj výber bude podložený 

aj tým, čo ste dneska povedali. Pretože si myslím, že tá 

nezávislosť a odvaha kontrolóra je možno pre nás dôležitá. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

107 

 

A rovnako dôležitý je aj ten odborný background, to 

vzdelanie. Lebo my sa veľmi často budeme s vami radiť. 

A budeme sa vás pýtať veľmi odborné otázky. Takže najprv 

prevážila vo mne tá odbornosť a teda veľmi kvalitná 

odbornosť. Ale som veľmi na vážkach. Pretože tá odvaha 

a nezávislosť je tiež veľmi dôležitá. A sloboda, vnútorná. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja mám teda niekoľko otázok. Prvú. Keďže ste 

sa všetci zhodli na tom, že keď bude verejná voľba, bude 

podľa vás protizákonná. Chcem sa vás teda spýtať, či sa 

ujmete mandátu, ak budete verejnou voľbou zvolení. Lebo to 

by ma teda zaujímal postoj kontrolóra, ktorý tvrdí, že je 

zvolený nezákonnou voľbou. Či sa svojho mandátu ujme alebo 

neujme. To je moja prvá otázka na všetkých.  

Druhá otázka, ktorú mám je: pán kandidát, ktorý tvrdí, 

že je nespokojný s parkovaním, so zvýšenými daňami 

a podobnými, by som sa len chcel spýtať, ako to chcete 

z pozície kontrolóra ovplyvniť. Lebo potom ste si asi dali 

kandidatúru na nesprávnu pozíciu. Mali ste kandidovať na 

primátora alebo na mestského poslanca. To len možno na margo. 

Ako ešte raz, nijakým spôsobom nejdem riešiť vecnú časť, že 

či to je správne alebo nesprávne, a tak ďalej. Ale ak toto 

je vaša motivácia na post kontrolóra, tak to podľa mňa nie 

je správna motivácia. Lebo toto nemáte, podľa mňa, zo zákona 
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ani právo ovplyvňovať. A ak toto sú tie pohnútky, tak sú 

podľa mňa nesprávne. Lebo v pozícii kontrolóra máte 

kontrolovať  iné veci. A bohužiaľ, aj keď s tým nemusíte 

súhlasiť, ak sa poslanci rozhodli, že zvýšili dane alebo 

niečo schválili. Ak to bolo zákonným spôsobom spravené, tak 

toto budú musieť posúdiť voliči vo voľbách. Nie jedna osoba 

kontrolóra.  

A potom možno ešte otázka na všetkých. Lebo síce zaznelo 

to iba od jednej kontrolórky, že keď je niečo v rozpočte, 

tak je povinnosť to plniť. To by ma zaujímalo vás všetkých 

kandidátov názor na to, že keď je niečo schválené v rozpočte… 

alebo schválené v rozpočte, či je to povinnosť podlá vás 

plniť. Mimochodom možno len malá poznámka: asi sa musí pán 

Miškanin teraz potiť, keď si predstaví, že podľa nás, 

právneho názoru, bude musieť vracať plat za celé obdobie, 

kedy bol. Lebo nehnevajte sa, on bol podľa mňa v pozícii 

dobromyseľný. Lebo aj keby bol zvolený… v zásade on je 

v obdobnom pomere ako v zamestnaneckom. Neviem si 

predstaviť, že by po zvolení mohol ktokoľvek rozhodnúť, že 

by musel vracať naspäť plat. Lebo ak aj tak bol zvolený, tak 

to podľa mňa nie je jeho chyba. Ale to už možno len tak na 

okraj. Vďaka.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Krajčír.  

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Sa neodpovedá na otázky? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Jaj, prepáč. Odpovede. Odpovede. Ja sa ospravedlňujem. 

Nech sa páči.  

JUDr. Jana Bezáková, kandidátka na pozíciu mestského 

kontrolóra: 

Takže k tej prvej otázke, ktorá bola smerovaná na 

všetkých, že či by sme nastúpili do funkcie, aj keby sme 

boli zvolení na základe voľby verejnej. Áno, tak? Pochopila 

som správne? 

V podstate nadviažem na tú odpoveď, ktorú som dávala na 

začiatku. Ak mám ísť zákonnou cestou, tak zákon hovorí jasne. 

V podstate to by potom musel napadnúť prokurátor. A naozaj, 

prokuratúra by mala povedať, či tá voľba bola platná alebo 

neplatná. Poprípade súd. A s tým sa viaže veľmi veľa vecí, 

aj finančných záležitostí a možných žalôb. Takže to má veľmi 

veľa potom nedozerných… taký väčší nedozerný dosah to môže 

mať na základe týchto skutočností. Myslím, že tá druhá otázka 

už bola na pána Lörincza.  

Mgr. Marcel Lörincz, PhD., kandidát na funkciu mestského 

kontrolóra: 

Keby sme išli úplne do detailov, tak kontrolór má 

pracovnú zmluvu. Takže ten, ktorý by nastúpil podľa pracovnej 

zmluvy, mu výplata prislúcha podľa pracovnej zmluvy, ako 

povedzme si. Ale v prípade, že by súd rozhodol, že niečo, 

tak je otázkou, či si Bratislava začne v budúcnosti robiť 

nejaké fondy, ako si robia banky opravné položky na niektoré 
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zlé rozhodnutia alebo v prípade takýchto nejakých sporov, 

alebo niečoho podobného. 

K tej otázke, či môžem veci ovplyvňovať alebo nemusím. 

Ja z toho opäť dám na tú vec tej subjektívnej váhy. To 

znamená, ako aj mnohí niektorí povedali, že tá finančná 

kontrola je o tom, že či všetko sedí, či je to účtovne 

v poriadku. Ale či tie veci, či tie procesy sú tak 

nadstavené, ako boli, boli úplne v poriadku alebo sa mohli 

urobiť lepšie. Tak to je práve tá vec, o čom je tá pridaná 

hodnota toho kontrolóra. Kam vie posúvať to mesto alebo tú 

samosprávu oveľa ďalej. Je otázkou na vás, čo ako poslanci 

budete chcieť. To znamená, či chcete kontrolovať, že či to 

zasadnutie prebehlo v poriadku, sú tam všetky podpisy alebo 

či to mohlo prebehnúť inak, alebo či tie veci sa dali spraviť 

lepšie, lacnejšie, rýchlejšie, efektívnejšie a tak ďalej.  

Toto sú tie otázky, ktoré vy musíte zvážiť v sebe, vo svojich 

rozhodnutiach a pri hlasovaní.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme. Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Už odpovedali všetci štyria kandidáti? Nevšimol som si. 

Ospravedlňujem sa. Ja som dal otázku všetkým štyrom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Pardon. Ospravedlňujem sa. To som nevedel. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Všetkým kandidátom som dal dve otázky. Pýtal som sa, či 

nastúpia na mandát, ak budú… Lebo všetci sa unisono 

vyjadrili, že verejná voľba je podľa ich právneho výkladu 

a právneho názoru protizákonná. Čiže otázka bola, či 

nastúpia mandát, ktorý keď budú zvolení verejne, je 

protizákonné podľa svojho vyjadrenia. A druhá bola na 

všetkých otázka, či schválený rozpočet je podľa nich 

povinnosť čerpať, keď je to schválené v rozpočte. To boli 

dve otázky na všetkých. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ospravedlňujem sa. Ďakujem. Tak nech sa páči, ďalej. 

JUDr. Jana Bezáková, kandidátka na pozíciu mestského 

kontrolóra: 

Tak ešte sa vrátim k tej druhej otázke. Ten rozpočet. 

Či je povinnosť čerpať. Vieme, že  v priebehu rozpočtového 

roka sú rôzne výzvy a rozpočtové zmeny, ktoré prichádzajú. 

Vyvíja sa nám stav  a myslím, že aj momentálne prichádzame 

do veľmi neľahkej situácie, kedy vlastne budú ohrozovať 

rozpočet rôzne krízy. A bude sa musieť s rozpočtovými 

zmenami upravovať daný rozpočet. Takže nie je to vlastne 

povinnosťou vyčerpať tak, ako je schválený rozpočet. Práve 

by bol opak problém, keby sa čerpali finančné prostriedky 
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nad rámec rozpočtu. Tam by bolo porušenie paragrafu 19, ods. 

5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

Ing. Viliam Bružeňák, kandidát na funkciu mestského 

kontrolóra:  

Dobre. Ja začnem odpoveďou na tú druhú otázku. Rozpočet, 

aj teraz vo vašom prípade ste navyšovali rozpočet, to 

znamená, že rozpočet nie je niečo fixné, niečo nemenné. Ale 

vyvíja sa v čase. Vyvíja sa v čase a závisí od toho, aká je 

situácia v danom štáte, ako štátnici rozhodnú. A na základe 

toho sa aj rozpočet mesta musí prispôsobovať.  

K tej prvej otázke. Myslím si, že funkcia hlavného 

kontrolóra je pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom 

a zamestnancom. Je volený hlavný kontrolór na základe voľby, 

ktorú odsúhlasí mestské zastupiteľstvo. To je tá legitímna 

stránka, ktorá by bola medzi hlavným kontrolórom 

a zamestnávateľom – mestom. Z tejto stránky by bolo všetko 

v poriadku. Pokiaľ by ale išiel podnet na prokuratúru nech 

preskúma zákonnosť, či hlasovanie poslancov bolo v súlade so 

zákonom, tak tam by som musel počkať na rozhodnutie týchto 

orgánov.  

Mgr. Marcel Lörincz, PhD., kandidát na funkciu mestského 

kontrolóra: 

Ja by som možno ešte k tej druhej otázke, čo som už 

v tom množstve informácií prepočul. Povedzme si takto. 

Rozpočet môže byť niekedy aj cestou do pekla. V prípade, že 

si dáte za cieľ ho vyčerpať tak ako bol stanovený, hoci 

neefektívne. Ja som názoru toho, že pokiaľ sa v priebehu 
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roka sa vyskytnú niektoré nečakané okolnosti, nejaké, ktoré 

treba okamžite spraviť, a neboli budgetované a neboli 

plánované, a poviete si, že teraz ich radšej nebudeme robiť, 

lebo na to nebolo myslené, keď sa robil rozpočet. Tak potom 

sa môžeme dostať do toho istého problému ako bol napríklad 

spomínaný, že budúci rok to môže stáť ešte oveľa viacej ako 

tento rok. Čiže je to o tom, že využívať tie zdroje, ktoré 

sú v rozpočte zmysluplne. A radšej ušetriť ako za každú cenu 

ten  svoj budget, ktorý mám, minúť. Pretože myslím, že dlhy, 

ktoré má Bratislava, sú dosť rozsiahle. A niekto ich raz 

bude musieť splatiť.  

Ing. Zuzana Šišková, kandidátka na funkciu mestského 

kontrolóra:  

Ja ako neprávnička sa k tej voľbe vyjadrím tiež po 

svojom. Ja si myslím, že je zodpovednosť poslancov, či 

legálne alebo protizákonne spravia voľbu kontrolóra.  A ja 

budem, ako povedal kolega, v pracovnoprávnom vzťahu.  

Čo sa týka čerpania rozpočtu. Nemusí sa. Robia sa 

rozpočtové opatrenia, že v rámci roka sa upravuje rozpočet. 

A dokonca je také pravidlo, v štátnej správe určite, že keď 

sa nenapĺňajú príjmy, tak výdavky sa upravujú v závislosti 

od vývoja príjmov. Čiže ja nemôžem minúť viac ako mám príjmy. 

Čiže upravujú sa podľa príjmov aj výdavky.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Fajn. Myslím, že už všetci štyria odpovedali.  
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S faktickou pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ďakujem. No, ja len potom, aby ste neboli prekvapení, 

keď vy budete konštatovať porušenie zákona a prokurátor vám 

povie… teda primátor vám povie, že kým prokurátor nebude 

konštatovať niečo iné, tak to je vaša konzultácia porušenia 

zákona. Má preňho obdobnú relevanciu. Ja len zopakujem. 

Všetci štyria ste sa zhodli na tom, že podľa vás je verejná 

voľba nezákonná. Napriek tomu, medzi riadkami, aj keď ste 

ani jeden neodpovedali na rovinu, že áno/nie, ste sa 

vyjadrili, že na tú pozíciu by ste nastúpili. Čiže teraz len 

vás dávam do svetla toho, že vy budete v budúcnosti 

rozhodovať o krokoch niekoho iného, o rozhodnutí 

zastupiteľstva, o rozhodnutí úradu. Budete musieť sa 

vyjadrovať, či je zákonný/nezákonný. A potom či budete 

prekvapení, keď rovnakým spôsobom bude ten úrad, to 

zastupiteľstvo plniť vaše konštatovanie porušenia zákona, 

keď na jednej strane konštatujete, že voľba je nezákonná.  

Napriek tomu na druhej strane na tú pozíciu nastúpite. 

Ja vám  to nevyčítam, len vám trošku sa snažím nastaviť 

zrkadlo, ako sa v niektorých veciach v komunále rozhoduje. 

Ono to nie je čiernobiele a niekedy aj to, čo možno úplne 

nie je podľa litery zákona, neni tak jednoznačné ako by sa 

mohlo na prvý pohľad zdať, ale ako vysloviť… 

(Poznámka: zvukové znamenie ukončilo príspevok poslanca) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. A teraz pán starosta Drotován by nemal. 

A ani pán Uhler. Lebo je tu tá faktická. Takže bez problémov 

sa môžete prihlásiť normálne do diskusie. Dobre? Skúsme to 

dodržiavať.  

Takže poďme, pani viceprimátorka Antalová. 

Pardon. Hej? Lebo ja tam mám pani Antalovú. 

Dobre? Tak je to jedno? 

Dobre, tak pani Antalová. Nech sa páči. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Aby sme mohli teda ďalej pokročiť 

v hlasovaní, tak ja sa vrátim k tomu svojmu procedurálnemu 

návrhu, ktorý hovorí o zložení volebnej komisie, ktorú 

potrebujeme na to, aby sme mohli riadne zvoliť kontrolóra. 

A preto predkladám procedurálny návrh v znení: mestské 

zastupiteľstvo volí členov volebnej komisie na voľbu 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v zložení… 

Tak to bolo dohodnuté. Tak sme sa dohodli.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Tak to všetko bude pokračovať. 
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Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Však sme sa dohodli.  

Toto je môj procedurálny návrh.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Iba sekundu. Ešte raz. O procedurálnom sa bude 

hlasovať a diskusia bude normálne pokračovať, ako som 

pochopil, nie?  

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Samozrejme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Tak to urobme tak, že to daj úplne na konci. 

Dobre? Aby boli všetci spokojní. Nie je to žiadny problém. 

Môžeš. Dobre. Dobehnime diskusiu. Dobre?  

Pán Krajčír, nech sa páči. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 
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Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že tá atmosféra je hustá. 

Pani Antalová, poprosím vás, keď rozprávam. Aj ja vás 

rešpektujem. Viem, že tá nervozita stúpa. Ja by som chcel 

upriamiť pozornosť. Jedna vec, čo ma zarazila, pani Bezáková 

povedala niečo, čo je protizákonné o tej tajnej voľbe. Ja 

som to konzultoval aj s právnikmi. Explicitne neustanovuje 

či tajnú alebo verejnú. Ale ja si myslím, a to je teda otázka 

na vedenie magistrátu. Všetky voľby, ktoré sa týkajú 

personálneho obsadenia, sa väčšinou hlasujú tajne. Naozaj 

tým zabezpečíme najtransparentnejšiu voľbu. Aj keď dnes tu 

vidíme, že naozaj jedna z kandidátok, teda evidentne, možno 

aj iní kandidáti tu majú nejaké priame väzby na mestských 

poslancov. Tak viete, to je také trošku zvláštne, že budeme 

hlasovať, keď sa s niekým poznám o niekom a bude to potom 

verejne. Nie je to podľa mňa úplne transparentné. Je to také 

trošku pod nátlakom na tých poslancov. Šíria sa tu rôzne 

informácie. Ja ich  neviem teraz vyhodnotiť na základe 

krátkosti času. Že sa tu rôzne dohody spravili s inými 

poslaneckými klubmi na hlasovaní, verejnom. Samozrejme, tam 

sa to dá teda odkontrolovať, kto ako hlasoval.  

Takže ak chceme vyslať aj signál občanom Bratislavy, že 

my ideme dnes vlastne schváliť kontrolóra, ktorý bude pre 

ďalšie mestské zastupiteľstvo. Ešte raz, kolegovia. Tu si 

treba uvedomiť, že my tu možno nebudeme sedieť ďalšie volebné 

obdobie. Ja teda verím,  že nejaké zmeny nastanú. Možno tu 

nebude ani sedieť pán primátor. Tak to pripravíme niekomu 

inému. Nemali by byť takéto naozaj evidentné väzby. Ja si 

myslím, že tá tajná voľba ukáže, že to je to 

najtransparentnejšie, čo môže byť. A ja teda hodnotím, že 

celé vedenie magistrátu za štyri roky ukazuje, ako je 

transparentné. Toto si myslím, že na záver volebného obdobia 
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o transparentnosti moc nehovorí. A pri všetkej úcte, pani 

Plavuchová. Vy ste aj predkladateľkou. Šíri sa tu nejaká 

informácia, že v nejakom OZ-ku ako Račanka teda s pani 

kandidátkou sa poznáte. A príde mi aj tá nervozita taká, tým 

pádom troška preukázateľná. Ja nechcem nikoho obviňovať, len 

hovorím, čo sa šíri.  Ja to netvrdím, len čo sa šíri. Takže 

ak sa tohto všetkého chceme zbaviť… Naozaj, ak sa toho 

všetkého chceme naozaj zbaviť, dajme tajnú voľbu. A vtedy si 

myslím, že to môže byť naozaj, že každý bude hlasovať podľa 

svojho vedomia a svedomia. Lebo mi to pripadá taký 

komunistický režim. V minulosti, keď sa hlasovalo, pozrieme 

si, áno, dobre, dobre, dobre.  

Ja len toľko, že keď sme chceli byť štyri roky 

transparentní, ten záver by mal byť  naozaj fér aj voči 

občanom, aj voči tým, ktorí nastúpia za nás. Ďakujem pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Iba musím do toho vstúpiť. Bol oslovený magistrát. Iba 

sekundu, že tajné a transparentné. Transparentné je verejné, 

podľa mňa. Tajné je transparentné, lebo nevidíte kto za koho 

hlasoval. Prosím vás… Chceš reagovať? 

Dobre. Pani starostka Aufrichtová, faktická. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Tajné a transparentné spolu nemá nič spoločné. 

Transparentnosť má byť v procese, v ktorom sa to zavádza. 

A teraz to poviem úplne vážne. Stojíme pred voľbou hlavného 
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kontrolóra a v materiáloch, ktoré boli zasielané, je 

v uznesení povedané, že pôjde o verejné hlasovanie. To 

znamená, vy ste prejudikovali záver hlasovania tohto 

zastupiteľstva.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Komisia, volebná komisia. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Poprosím, aby takéto  veci sa neobjavovali dopredu. 

Pretože toto hlasovanie môže byť také, že dneska poviem, 

teda že dnes sa poslanec dozvie nejakú novú skutočnosť, kvôli 

ktorej tu a teraz sa rozhodne ináč. Na to je aj to vypočutie. 

Poďme do tajnej voľby. Bude to úplne bezpečné. A nič sa 

nestane. Aj tak nám to dlho trvá. Neviem čoho sa bojíme.  

A hovoríme o tom, že to nie je transparentné, že výsledok 

hlasovania, ktorý bude riadne spočítaný, tajnou voľbou. To 

chcem povedať, že voľby do národnej rady alebo do komunálnej 

politiky sú netransparentné, lebo sú za plentou? Ja dôverujem 

všetkým týmto, ktorí sa predstavili. Ich odpovede sú dobré. 

A myslím si, nepoďme do… 

(Poznámka: zvukové znamenie oznámilo koniec príspevku 

poslankyne) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Drotován. 
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Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava - Rača:  

Ďakujem. Ja som rozmýšľal, či sa prihlásiť. Ale moja 

nejaká vnútorný pocit mi to nedá, aby som sa neprihlásil. 

Ale to, čo sa tu teda rozšírilo, že v zákone je, že musí byť 

tajná, ja som si pozrel ten zákon a je to omyl. Nie je to 

tam napísané. Takže… 

(Poznámka: výkriky poslancov z pléna) 

No nech sa k tomu vyjadria právnici. Ale toto je jedna 

vec. Ale viditeľne tí, čo chcete tajnú voľbu, chcete niekoho 

iného voliť ako verejne. Alebo sa hanbíte za svoju voľbu. Ja 

si myslím, že z politického hľadiska, keď ste za to, tak 

dajte tajnú voľbu. Nech tí, čo sa hanbia za svoju voľbu, 

lebo ju musia tajne urobiť, aby mali teda srdce v pokoji. 

Ale je to na vás, samozrejme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán Polakovič, faktická. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja len zhrniem niekoľko faktov. Transparentný 

je od slova priehľadný. To znamená, že ľudia vidia kto ako 

hlasoval. Minulý kontrolór bol zvolený verejnou voľbou, za 

ktorú hlasovalo 36 poslancov. Jeden bol proti. Na verejnej 

voľbe sa zhodla komisia, ktorá otvárala obálky. Preto sa 

navrhuje aj dneska. A samozrejme, je tam aj nadväznosť na 

voľbu, ktorá bola pred tromi rokmi, ktorá tiež bola verejná. 

Predchádzajúci kontrolór bol teda tiež volený verejne. 
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Rovnako poznal niektorých zastupiteľov. A nemyslím si, že to 

bol problém v rámci jeho výkonu. Ja by som bol rád, keby sa 

nepodsúvali takéto idey, že proste keď niekto niekoho 

v Bratislave pozná zo zastupiteľov, bude niekomu poplatný. 

O to viacej, keď títo zastupitelia nakoniec si volia toho 

kontrolóra ako svojho zástupcu, aby kontroloval to mesto. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Antalová Plavuchová, nech sa páči. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja sa pokúsim objasniť dva fakty touto faktickou. Prvá, 

že áno, poznám sa. Aby teda tie šumy sa dali na správnu 

mieru. Poznám sa s jednou z kandidátok osobne, pomerne viac 

rokov. Informácia je potvrdená. Nie je to šum, poznáme sa. 

A druhá informácia pre pána poslanca Krajčíra. Keby ste sa 

zúčastnili komisie, do ktorej ste boli zvolený ako člen na 

otváranie obálok, tak by ste vedeli, že táto komisia sa 

dohodla na tom, že navrhneme procedurálnym návrhom verejnú, 

menovitú voľbu. Ďakujem pekne. A ešte možno tretia na 

doplnenie. Žiadny zákon nehovorí o tom, akou formou sa volí 

kontrolór. Zákon o obecnom zriadení hovorí jasne, že mestské 

zastupiteľstvo uznesením upresní formu, akou sa bude voliť. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán riaditeľ magistrátu Košťál. 

Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu: 

Ja iba rýchly komentár k tomu, čo pán Krajčír povedal. 

Magistrát rozhoduje nejakým spôsobom o tom, ako sa bude 

hlasovať. Nie je to kompetencia čisto v rukách vás poslancov 

a poslankýň. A zároveň bolo povedané, že bežne sa hlasovalo 

tajne o personálnych otázkach. No ja si nepamätám, že by sme 

tu hlasovali nejak veľa tajne. Keď si pozrieme všetky 

výberové konania do mestských podnikov, mestských 

organizácií, tak boli hlasované normálne verejne. Takže nie 

je pravda, že je štandard, ktorý by nejak magistrát 

presadzoval, že voľby sú tajné.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Mrva. 

Ing. Jakub Mrva, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Reagujem na pána Krajčíra. Ja 

som bol nerozhodný a hovoril som to aj pánovi Bucoikovi, či 

tajná alebo verejná voľba. Bolo mi to de facto jedno. Ja tu 

vidím dve dobré kandidátky a jedného dobrého kandidáta. Sám 

pochádzam  profesne z oddelenia interného auditu, internej 

kontroly a rizikového manažmentu. Bol som aj na tom verejnom 

vypočutí. Aj som im kládol otázky a bol som aj  s tými 

odpoveďami spokojný. Po tomto všetkom, kde spájate 
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transparentnosť s utajovaním určite podporím verejnú voľbu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poďakovať pani 

viceprimátorke Antalovej, že oznámila potencionálny konflikt 

záujmov. Rovnako som to urobil, keď môj spolužiak. A teda 

tieto vzťahy boli ďaleko iné. Kandidoval do predstavenstva. 

Bol vybratý výberovou komisiou. V zásade zastupiteľstvo len 

schvaľovalo. Tak som tento konflikt záujmov oznámil na 

grémiu. Následne som to oznámil zastupiteľstvu a následne 

som nehlasoval. Takže ďakujem. Pravdepodobne očakávam, že 

budete postupovať rovnako. Ja som za verejnú voľbu. Zmenil 

som názor, pretože aby bolo jasné, kto nepriznal ten 

potencionálny konflikt záujmov. Nie je to nič trestné, ani 

nič. Je to len morálna vec. Ale jednu vec. Nesúhlasím s tým, 

že verejná voľba je tá transparentnejšia. Veľa ľudí bude 

hlasovať pod tlakom. Všetci tu pôsobíme v nejakých kluboch. 

Tie majú predsedov. Je tu nejaký viceprimátor, nejakí 

viceprimátori. Niekto sa možno bude báť hlasovať inak. Čiže 

nespájal by som, že tajná znamená netransparentná. Toľko za 

mňa. Budem hlasovať za verejnú. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Áno. Ľubo. Ešte si nemal všetky odpovede 

na otázky, hej? Alebo? Dobre. Nech sa páči.  

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Dobre, pani Plavuchová, tak keď 

pani Bezáková, kandidátka, teda povedala, že je to v rozpore 

so zákonom, tak to je zvláštne. Lebo ako ste povedali, žiadny 

zákon teda nehovorí explicitne či má byť verejná alebo tajná. 

Ona povedala niečo iné, čo je zvláštne. Taktiež veľmi pekne 

ďakujem, že ste sa priznali k tomu. A teda  k tým šumom, čo 

sú tu, že teda sa poznáte. Povedali ste mi, že keby som teda 

prišiel na tú komisiu. Viete, ja nie som úplne zamestnanec 

mesta na full time ako vy. Ja som zamestnanec v národnej 

rade. Ja som sa v ten deň dozvedel, ten deň, že sa koná 

komisia. Malo to byť niekde koncom leta. Vtedy to bolo 

nejakým spôsobom takto diskutované. Tak som si to vtedy 

zariadil. Ale žiaľbohu v ten deň som nevedel hneď prísť. 

Lebo predsa len, samozrejme, uznáte, že máme nejaké pracovné 

programy. Nechcem zase tu nejakým spôsobom vnímať, že či to 

vtedy vyhovovalo. Mne to vtedy nevyhovovalo. Nemohol som sa 

zúčastniť. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím vás, môžem iba jednu veľkú rýchlu vec na obranu 

mojej viceprimátorky. Všetci viete, že Lenka Antalová 

Plavuchová bola prvé dva a pol roka vicestarostkou Rače. Je 

dlhodobou poslankyňou Rače. Je asi všetkým vám úplne jasné, 

že sa pozná, takisto ako vy všetci ste sa poznali s naším 
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mestským kontrolórom, že sa poznajú s kontrolórkou. Proste 

to je predsa úplne jasné.  

Dobre, poďme ďalej. 

Pán Záhradník, nech sa páči. 

JUDr., PhDr. Branislav Zahradník, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, 

nechcel som pôvodne diskutovať. Ale musím sa priznať, že 

trošku ma vyrušili odpovede našich štyroch adeptov na pomerne 

dôležitú a vážnu funkciu mestského kontrolóra. Práve na tú 

otázku ohľadom voľby. Či je tajná alebo verejná. To, že my 

tu o tom diskutujeme, je legitímne. Mestské zastupiteľstvo 

je politický orgán. Je to kolektívny orgán. Tie názory môžu 

byť rôzne. Ale mestský kontrolór je niekto, kto práve by mal 

byť úplne izolovaný od politických vplyvov a preňho by mala 

byť alfa a omega zákon. A mňa preto veľmi sklamali tie 

odpovede našich kandidátov. A žiaľ, teda prvej kandidátky, 

ktorá je priamo advokátka. Možno som to nie celkom si 

zapísal, ale povedala, že by išlo o protizákonný alebo zákon 

obchádzajúci akt takejto voľby. Dokonca požila výraz, že 

zákon hovorí jasne. No, viete.  

Tak teraz si povedzme. Zákon o obecnom zriadení hovorí… 

Nehovorí o tom, že verejná voľba je zákonná, ani nehovorí 

o tom, aká voľba je zákonná. Iba odkazuje, že podrobnosti 

o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti 

prihlášky ustanoví obec uznesením. To znamená: v zákone 

o obecnom zriadení to upravené nie je. Ešte by to mohlo byť 

upravené v zákone o Bratislave, ktorý má pozíciu lex 
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specialis k zákonu o obecnom zriadení. Ale ani takáto úprava 

nie je v zákone o Bratislave. Potom by mohla ísť ako 

podzákonná norma do úvahy. To je štatút hlavného mesta. Ten 

takisto nehovorí o voľbe a spôsobe voľby kontrolóra. Potom 

už prichádzame len k rokovaciemu poriadku. Rokovací poriadok 

tohto mestského zastupiteľstva v článku 9 hovorí síce 

o tajnom hlasovaní, ale popisuje, že ide o voľby predsedov 

komisií a členov mestskej rady. Takže už potom nám zostáva 

naozaj len to uznesenie, ktorým sme my v júni ako mestské 

zastupiteľstvo schválili podrobnosti o voľbe kontrolóra. Tam 

je ustanovenie, že voľba prebehne tajne podľa článku 9 

rokovacieho poriadku. To znamená, že takýto je právny stav. 

Preto by som od vás ako od kolegov, ktorí tu budú šesť rokov.  

My sme tu zrejme toto zastupiteľstvo v tomto zložení 

poslednýkrát. Ale vám, toho, koho zvolíme, dáme vlastne veľmi 

silné kompetencie na šesť rokov dohliadať nad hospodárením 

mesta a nad zákonnosťou procesov v meste. A preto by som od 

vás očakával trochu kvalifikovanejšiu odpoveď na túto 

otázku. Alebo aspoň odpoveď, že neviete sa k tomu vyjadriť, 

lebo povedzme, nemáte vzdelanie. Nemyslím si, že mestský 

kontrolór musí všetky veci vedieť z hlavy. Ale takéto 

striktné jednoznačné, ako ste povedali, že by išlo o voľbu, 

ktorá je protizákonná alebo zákonu odporujúca, tak také by 

som od vás neočakával, takéto stanovisko z voleja. A žiaľ, 

mal som pocit, že všetci. Prvá kandidátka to takto 

ultimatívne povedala a tí ostatní traja kolegovia sa viac-

menej k tomu pridali. Takže trochu som zostal zneistený práve 

nad tým, ako ste reagovali na túto pomerne jednoznačnú 

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

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pani starostka 

Aufrichtová. Nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. V podstate sme sa dostali takým kolečkom 

k tomu, že áno… Ja očakávam od kandidátov, že si pozrú 

zákonné veci k tomu, ako sú volení, ako sa dostanú do tej 

pozície. A v podstate zhrnul to pán poslanec Záhradník. 

Naozaj by som povedala, že dôsledne. Je absolútne na mieste 

v tomto prípade tajná voľba. A žiadne spájanie so slovom 

transparentnosť. Pretože v tomto význame nemá vôbec 

spojitosť. Ja som bola na obhajobách habilitácie na docenta, 

kde prebehlo vlastne predstavenie kandidáta, všetko odhalil. 

A v rámci diskusie padla otázka, že nech definuje, čo to je 

habilitácia. A on to nevedel. A on neprešiel. Proste keď 

idete do niečoho, je úplne logické mať prehľad o tom, čo 

idem robiť a akým spôsobom sa to má voliť.  

Ja som to otvorila, že máme uznesenie tohto 

zastupiteľstva, že voľba bude tajná. Preto sa ja určite vo 

verejnej voľbe nevyjadrím. Nemyslím to nič osobné… 

(Poznámka: zvukové znamenie ohlásilo koniec príspevku 

poslankyne) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pani poslankyňa 

Pätoprstá. 

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

Faktickou reagujem na predrečníka. Ja sa s ním 

stotožňujem každým slovom. A teda obávam sa, že budem  musieť 

zmeniť svoj názor práve pre to, že my dôverujeme hlavnému 

kontrolórovi, že to, čo teda vypustí z úst, za tým si stojí. 

A aj to má podložené nejakým vzdelaním a skúsenosťou, čo je 

pre nás niekedy kľúčové. Pretože my sa poľa toho riadime.  

A ak sme mylne informovaní, môžeme teda naše rozhodnutie 

ťahať úplne iným smerom. Takže asi teda dám prednosť 

odbornosti, ktorá je podložená možno tou opatrnosťou 

odborníka.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán starosta Kuruc.  

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo, pani viceprimátorka. Chcem 

veľmi pekne poďakovať predrečníkovi Braňovi Záhradníkovi, že 

to veľmi dobre vysvetlil. Neviem, či všetci vedeli, ako tá 

voľba prebieha, ale predpokladám, že poslanci by to asi mali 

vedieť. Zákon o obecnom zriadení ani ostatné podklady naozaj 

nehovoria o tom, ako tá voľba má byť. A musíme to upraviť my 

svojím hlasovaním. O to som viacej šokovaný, že to ani jeden 

z kandidátov nevedel. Lebo predpokladám, že keď kandidujú do 

funkcie, ktorá má dohliadať nad zákonnosťou a kontrolovať 
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zákonnosť na magistráte, tak by mohli aspoň vedieť, akým 

spôsobom majú byť volení. Samozrejme, padlo tu veľa dôvodov 

prečo za tajnú, prečo za verejnú. Dalo by sa polemizovať, že 

či transparentnejšia je tajná alebo verejná. Nemyslím si, že 

je rozdiel v transparentnosti medzi nimi. Ale vo voľnosti by 

som to skôr povedal… 

(Poznámka: zvukové znamenie ohlásilo koniec príspevku 

poslankyne) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S faktickou pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Takisto ďakujem Braňovi, že to 

povedal. Nechcel som naozaj vystupovať. Ale jednu poznámku 

si naozaj nemôžem odpustiť. Je osem paragrafov zákona 

o obecnom zriadení, ktoré upravujú výkon, kompetencie 

a činnosť práce hlavného kontrolóra obce. A bolo by naozaj 

dobré, aby kandidáti, ktorí na túto funkciu kandidujú, aspoň 

tých osem paragrafov si prečítali.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Uhler.  

JUDr., Mgr. Jozef Uhler, poslanec MsZ: 
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Ďakujem. Chcel som pôvodne k zákonu, ale už to tu bolo 

povedané. Tak sa vyjadrím k inej veci. To, že v Bratislave 

niekto niekoho pozná, nepovažujem za problém. Naozaj, nie 

sme až tak veľké mesto.  V komunálnej politike sa tu pohybuje 

pár stovák ľudí. Navzájom sa poznajú. Aj pred štyrmi rokmi, 

keď sme tu volili, bol tu pán Miškanin, ktorého veľká časť  

zastupiteľstva poznala. Pretože pracoval na magistráte za 

pána primátora Ftáčnika. A bol tu Jano Mrva, ktorého poznala 

ešte viac poslancov. A jednoducho ako bývalý starosta 

neprešiel, aj napriek tomu, že teoreticky by mal mať väčšiu 

podporu. Takže to, že niekto niekoho pozná, že by sa musel 

k tomu priznávať, asi nie je také nutné v tomto prípade. 

Lebo naozaj, v Bratislave každý každého pozná.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Dala by som na zváženie a v prípade nejakej ďalšej 

faktickej, keďže vo faktických je možné podávať procedurálne 

návrhy, naozaj na zváženie, či posledné zastupiteľstvo má 

pod takýmto, proste zistením, že máme tu takýchto kandidátov, 

ktorí nevedia ani akým spôsobom majú byť navolení, 

nepristúpili k novej voľbe, ktorá by bola pod novým 

zastupiteľstvom. A bolo by to už naozaj riešením. Ale budem 

akceptovať demokratický výsledok. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ja by som ešte trošku viac do extrému priviedol ten 

príklad Jozefa Uhlera. Možno si viacerí z vás spomínajú, že 

my sme volili pána Šináliho, kontrolóra, ktorý bol šesť rokov 

kontrolórom. Čiže všetci poslanci, ktorí sa s ním poznali, 

ak by mali vysloviť svoju zaujatosť, lebo ho tu poznali 

z pôsobenia ako poslanci, tak by ho vlastne nemal kto voliť. 

Čo mi teda v zmysle tohto príde ešte trošku absurdnejšie. To 

znamená, že žiadny kontrolór by vlastne nemohol byť zvolený 

v takomto prípade dvakrát. Lebo vlastne všetci poslanci sú 

v konflikte záujmov, lebo ho poznajú, spolupracujú s ním. 

Čiže to len možno ani nie tak k pánovi Miškaninovi, skôr 

k opakovanej voľbe pána Šináliho, ktorý ju obhájil. A teda 

vyhral ešte v predchádzajúcom volebnom období. 

A stopercentne všetci poslanci ho poznali, drvivá väčšina si 

s ním tykala a prichádzali s ním do styku. Napriek tomu nikto 

nepovedal výhradu v tom, že sa s ním pozná, a že ho teda 

nemôže z tohto dôvodu voliť. To len možno trošku ešte 

absurdnejšie k tejto situácii. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Neviem. Táto diskusia sa začína zvrhávať k tomu kedy, 

kde v minulosti, ako. Sme si povedali, že nechceme, aby to 
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fungovalo ako v minulosti. Práve preto tu dnes, keď je 

predkladateľ a bývalý šéf Tímu Vallo, pani Plavuchová, 

a jasne deklarovala, že s pani teda s a pozná a má dobré 

vzťahy, a sú tu ešte informácie z nejakých OZ-tiek, tak je 

asi jasné, že keď sa bude za ňu hlasovať, tak celý Tím Vallo 

alebo teda Bratislava zahlasuje za. Však o tomto tu hovoríme, 

že to tu neni transparentné v tom prípade. Tak si povedzme: 

áno, chceme túto pani kontrolórku, ktorá teda aj momentálne 

teda asi nevedela úplne v zmysle zákona reagovať, chceme ju 

a bude. Ale nerobme z toho takéto divadlo, že áno 

a transparentne, a… Naozaj to nie je úplne v poriadku. A ja 

sa tiež prikláňam k tomu, čo povedala pani kolegyňa. Vidíme, 

že je tu z toho také divadlo, nejaké trápenie. Opakujme tú 

voľbu. To by naozaj bolo najlepšie. 

(Poznámka: zvukové znamenie ohlásilo koniec príspevku 

poslankyne) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja nadviažem na Joža Uhlera. Áno, v Bratislave 

každý každého pozná. To by naozaj toto nemalo byť pravidlo. 

Lebo či u to bolo pri pánovi Šinálim alebo potom pri Jánovi 

Mrvovi, alebo pri komkoľvek. Ja len chcem povedať, že 

nepoznám ani jedného z nich. Takže ja mám úplnú voľnosť. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ešte som len krátko. Nie ku kandidátom, ale naozaj, či 

verejná alebo tajná. Ja chápem, že možno v nedemokratických 

režimoch, kde sa ľudia perzekvujú, chcú mať ľudia tajnú 

voľbu. Aj keď tak vidíme možno v súčasnosti ako sa na časti 

Ukrajiny robia transparentné referendá, kde sa chodí od domu 

k domu s vojakom so samopalom a pýta sa, kto, ako a za čo 

bude hlasovať. To je možno ten druhý extrém. Na druhej 

strane, podľa mňa že volení zástupcovia, my sme volení 

zástupcovia, a my máme kvázi mandát, kde sa zodpovedáme 

niekomu. Teda ak nie v zlom, že ja sa nehanbím povedať, koho 

som volil v riadnych voľbách. Napriek tomu, že ako občan mám 

právo to nepovedať komukoľvek.  

Na druhej strane ako volený zástupca, či už ako starosta 

alebo ako poslanec, keď tu hlasujem, de facto mandátom ľudí, 

ktorí ma zvolili, tak ak som sľúbil, že svoj mandát budem 

vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, a za 

svoje najlepšie vedomie a svedomie sa hanbím, tak by som si 

nemal vykonávať svoj mandát. Lebo proste buď viem verejne 

priznať a zdôvodniť si, prečo som hlasoval, a kľudne si 

priznať, že som v minulosti hlasoval aj za zlého kandidáta, 

že som sa pomýlil. Veď my ako naozaj nie sme neomylní. Ak si 

niekto myslí, že poslancovi tým, že si sadne na stoličku 

teraz niekto naleje genialitu do hlavy, nie nie je to tak. 

Tak proste skrátka… sme omylní. Ale ako podľa mňa, ja by som 

sa neskrýval za to, že… ja sa nehanbím za toho, koho budem 
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voliť. Ak budem niekoho voliť, a to samozrejme nesiem si to 

ako svoju zodpovednosť. To je normálna vec. Ale je, 

samozrejme, na rozhodnutí väčšiny. Ja nemám problém ani 

s jedným, ani s druhým rovnako. Ako kolega Kuruc, ani jedného 

z nich nepoznám. Napriek tomu, že jedna z kandidátok bola 

nejakú dobu u mňa zamestnaná. Ale maximálne tak vizuálne sme 

prišli do kontaktu. Ale nemám žiadny konkrétny názor. Proste 

necítim sa byť akýmkoľvek spôsobom zaujatý.  

Ale hovorím, naozaj si nemyslím, že verejná voľba je 

niečo netransparentné, nemorálne alebo nesprávne. Čiže 

v tomto prípade. A na druhej strane, toto zastupiteľstvo si 

naozaj pred tri a pol rokom schválilo verejnú voľbu. 36 

poslancov, ako tu už bolo povedané, hlasovalo za. A ak sa 

niečo zmenilo a mohlo sa niečo zmeniť, tak by ako každý 

z tých, ktorí predtým za tú verejnú voľbu nemal problém 

zahlasovať, mal povedať,  že v čom sa to zmenilo. Ja som, 

možno tak, ako povedal niekto iný, je mi jedno či tajná alebo 

verejná. Nemám problém ani s jednou. Aj kedykoľvek 

v minulosti som povedal, za koho som hlasoval. Napriek tomu, 

že to bola tajná voľba. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Tu je na mieste povedať, že toto je zastupiteľstvo, 

ktoré prerokováva budúcnosť Bratislavy. Toto neni facebook 

ani krčma. Keď si, pán starosta Hrčka, v júni hlasoval za 
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tajnú voľbu, mal si vtedy navrhnúť pozmeňovací návrh, že si 

za verejnú. Nie robiť to za procesu. O to ide. My sme si tu 

nastavili uznesením tohto zastupiteľstva, že prebehne tajná 

voľba kontrolóra. Nič iné tým nemyslím. Proste nemeňme 

názory. Jak zajačiky skáčeme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Keď si spomínate, naozaj pán Káčer ako 

viceprimátor, keď mal väzby, tak to dopredu povedal 

a nehlasoval. Pani Plavuchová nám to dopredu nepovedala. 

Muselo to prísť najavo až keď sme teda hovorili, že sú tu 

nejaké šumy. Čo ďakujem veľmi pekne, že sa k tomu priznala. 

Neviem teda, či sa priznajú aj ostatní, kto ju pozná, 

a povie, že je to konflikt záujmov a nebude za ňu hlasovať 

potom. Aby potom nejako spätne nebol nejaký problém. Ale 

ešte raz hovorím, tajná voľba je dnes preukázaním pri 

personálnej otázke, kde sú väzby na mestských poslancov, 

najtransparentnejším možným spôsobom. Ja neviem, čomu sa tu 

bránime.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Drotován.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava - Rača: 
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Ďakujem. Mňa šokuje táto diskusia, keď politici hovoria 

o tom, že nebudú mať politické voľby. Samozrejme, všetky 

voľby poslancov sú vždy politické. Takže kandidáti na 

kontrolóra majú dve možnosti. V každom zastupiteľstve buď si 

obehať poslancov a získať si väčšinu pred zastupiteľstvom 

alebo mať taký pekný a ohurujúci životopis a prejav, že 

osloví väčšinu priamo na zastupiteľstve. Ale tváriť sa, že 

je táto voľba o tom, že rozhodujete na základe nejakej 

transparentnosti, je úplný nezmysel. Takže toto je politická 

voľba, ktorú vy rozhodujete na základe toho, že buď si 

kandidáti získajú tie hlasy pred zastupiteľstvom alebo počas 

neho. To sú dve veci. A čo sa týka tej verejnej alebo tajnej. 

Tak samozrejme, keby  bola tajná voľba odvolávania pána 

Matoviča, tak už sú dávno vybavení, odvolaní a už ho ani 

nevidíme. Ale je naozaj bizarné, ak nominant strany Sme 

rodina hovorí niečo o transparentnosti. To je naozaj… Ja som 

naozaj veľmi. Ja som veľmi zaujímavo… Ja sem veľmi nechodím, 

ale som rád, keď vždy prídem, trvá to dlho. Teda netrvá to 

dlho. Myslel som, že to bude krátko, ale… 

(Poznámka: zvukové znamenie ohlásilo koniec príspevku 

poslanca) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Konzultovala som to s právnikom, pánom 

Pirošíkom. Vravel, že pravda je na obidvoch stranách. Pani 
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Bezáková vlastne hovorila o status quo, kedy zákon vraví, že 

to, čo my  si určíme, tak to platí. A zákon hovorí, teda my 

sme si určili, že to bude tajná voľba. Čiže mala svojím 

spôsobom pravdu. Možno nezaregistrovala, že my si to chceme 

zmeniť. Takže nechcem ju ani obhajovať, ale realita je taká, 

že svojím spôsobom mala pravdu. Druhá vec je tajná alebo 

verejná. Ak chcete byť naozaj transparentní, tak povedzme 

si, povedzme každý: náš klub bude hlasovať slobodne. Skúste 

vy transparentne povedať, ako bude hlasovať váš klub. My 

máme slobodnú voľbu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ: 

Tu furt dookola omieľať. Tak musím k tomu niečo povedať, 

keďže to mám možno za to, že som to spustil. Takže ja chcem 

opäť poďakovať pani viceprimátorke, že povedala, že má takúto 

väzbu. Myslím si, že sme všetci dospelí a všetci rozumieme, 

čo je konflikt záujmov, a čo znamená niekoho poznať. 

Samozrejme, konflikt záujmov sa oznamuje len vtedy, ak je to 

konflikt záujmov. Ak je to môj priateľ, ak som s ním pracoval 

vo firme alebo máme nejaké iné väzby. Myslím, že tomu všetci 

rozumieme. Tak neutekajme niekde do neviem akého obdobia 

hlasovania. Ja som nikdy nepoznal žiadneho kontrolóra, nikdy 

som nemal väzby. Väčšinou ten, čo bol zvolený, som vždy na 

neho upozorňoval. A nakoniec to vždy aj tak dobre vyšlo. 

Čiže nemal som podľa mňa šťastnú ruku. Častokrát, až teda na 

pána Miškanina, ten sa teda veľmi podaril aj napriek tomu, 
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že na začiatku som s ním nesúhlasil. A teraz už inak… Doteraz 

som hovoril, že pán starosta, ako bývalý zamestnávateľ, 

Drotován, že jasne nám povedal, aká pani Bezáková je. To je 

super. Teraz už robíš nadprácu. Teraz už vážne robíš nadprácu 

vo voľbe. 

(Poznámka: zvukové znamenie ohlásilo koniec príspevku 

poslanca) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Čahojová. Ďakujem. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Len veľmi krátko. Pán starosta Hrčka povedal, že sme 

omylní. Poukázalo sa to mnohokrát. A je slušné si svoje omyly 

priznať. Ja som to tiež priznala, keď sa volil predchádzajúci 

kontrolór v otvorenej voľbe. Hlasovala som, myslím, proti. 

Bola som ako jediná. Bola to tiež aklamačná voľba. Ja si 

myslím… Viacerí? Tak sa ospravedlňujem. Ale tak som 

vystupovala v diskusii, možno nás bolo viac. Prepáčte, 

kolegovia. Chcem povedať len túto vec. Je normálne, že sme 

omylní. Ale normálne by malo byť aj to, že bez ohľadu na to, 

či je voľba verejná alebo tajná, naše hlasovanie by malo byť 

rovnaké a mali by sme si za ním stáť. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Presne tak. Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Chcem poukázať na to, že ako poslanci sme sľúbili, že 

budeme dodržiavať zákony.  A pre nás je hlavne zákon 

o obecnom zriadení a zákon o Bratislave. Ten je kľúčový. Po 

prvé. Tieto zákony umožňujú rozhodnúť sa nám ako poslancom 

akou formou chceme voliť. Môže byť tajná alebo verejná. O tom 

sa bude hlasovať a toto zastupiteľstvo o tom kľudne 

rozhodne. Druhá  vec je, že keď sa tu vyčíta neznalosť zákona 

o voľbe kontrolóra tuná kandidátom, tak ja chcem len 

upozorniť, že rovnako zákon o obecnom zriadení nám dnes 

určuje zvoliť z týchto kontrolórov. A v zákone sa podľa 

mojich skromných vedomostí nedá vyhnúť dnešnej voľbe. Tak si 

to, prosím, zapamätajme. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Tak ja začnem tým, že nielen pri tejto voľbe. Ale aj 

člen ktoréhokoľvek klubu som viazaný mojím poslaneckým 

sľubom a nie názorom klubu, jeho predsedom alebo dohodou 

v klube. Takže nielen pri tejto voľbe, ale pri ktorejkoľvek 

voľbe som absolútne slobodný a hlasujem podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia, a svojho presvedčenia. A nie 

podľa predsedu. To len možno na vysvetlenie. Na otázku, ktorá 

zaznela. 
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Druhá vec. Áno, súhlasím s tým, že v minulých voľbách 

už, ak si to správne spomínam, pán Vagač priamo pri 

schvaľovaní voľby zmenil uznesenie. A už v uznesení bolo 

jasne povedané, že verejná voľba, nie tajná. Teraz to bolo 

inak. Ale jediným, kto je týmto poškodený, sú naši štyria 

kandidáti. Čiže jediní títo kandidáti by sa mohli teraz 

ohradzovať voči tomu, že sa hlásili do tohto výberu 

a počítali  s tým, že je to vypísané ako tajné. 

A zastupiteľstvo, ktoré podľa mňa tým nie je viazané, si to 

zmenilo na verejné. A potom, samozrejme, môžu zvážiť, že či 

teda táto zmena bola pre nich taká zásadná, že to rozhodnutie 

napadnú, nebudú rešpektovať  a tak ďalej.  Ale v tomto je 

to, podľa mňa, že jediný, kto sa môže sťažovať, sú kandidáti.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Chren. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne.  Príjemný dobrý deň, vážené 

kolegyne, vážení kolegovia, hovorí sa, že malí ľudia sa 

rozprávajú o iných ľuďoch, veľkí o ideách. A keďže si vážim 

toto zastupiteľstvo a myslím, že mnohí z nás, ktorí tu sme, 

väčšina, sme veľkí ľudia. Tak skôr by som chcel tak 

filozoficky nachvíľočku len pojednať o idee tajnej voľby. 

Veľmi si vážim mojich kolegov, pánov starostov Hrčku 

a Drotována. Ale s tým, čo povedali, nemôžem súhlasiť dnes. 

Pretože vo viacerých vystúpeniach sa mi zdá, že tu zaznieva 

niečo, čo by som tak nazval, že doublethinkom. AK sa nemáte 

za čo hanbiť, tak sa nebudete báť voliť vo verejnej voľbe.  
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Naozaj, vo filozofickej rovine chcem upozorniť kolegov, 

že práve tajná voľba je jeden z najväčších výdobytkov 

demokracie. Práve tajné voľby boli požiadavkou Verejnosti 

proti násiliu po roku 1989. Absolútne súhlasím s tým, že 

verejné voľby sú transparentnejšie, pretože vidíte kto ako 

hlasuje. Zároveň sú ale menej slobodné. A to by malo byť to 

hlavné kritérium. Vážený kolega, starosta z Rače, to povedal 

sám, keď povedal, že ak by dnes v parlamente prebiehala tajná 

voľba o odvolávaní ministra financií, dopadla by iným 

spôsobom, než pravdepodobne dnes dopadne. A to práve preto, 

lebo v tajnej voľbe sa ľudia rozhodujú slobodnejšie. Nečelia 

žiadnemu nátlaku. Pojednávam o tom filozoficky, lebo som 

chcel, aby to zaznelo. Aby sme tu nepretáčali základné 

princípy demokracie. Tajná voľba hlavne o voľbe osôb je 

demokratickejšia najmä v prípade, ak hrozí, že z titulu tej 

funkcie, do ktorej niekoho volíte, môže ten zvolený, 

zneužívať v budúcnosti svoju právomoc voči vám ako tomu, kto 

zaňho hlasoval alebo nehlasoval, v závislosti od toho ako 

ste sa rozhodli.  

Ja nemám dnes, a teraz poviem, hovoril som filozoficky, 

ja zrovna dnes nemám problém ani s verejnou voľbou. Pretože 

štyri roky skúseností s týmto vedením mesta mi ukázali, že 

nikdy ani raz nezneužili  svoje možnosti a moc ako pomstu za 

nejaké hlasovanie, ktoré som urobil alebo neurobil. Preto 

dnes ako výnimku nemám problém akceptovať aj verejnú voľbu. 

Ale chcel som, aby naozaj v tejto rozprave, keďže sme vážené 

zastupiteľstvo, a máme diskutovať hlavne o ideách, zaznelo 

aj to, že tie argumenty, ktoré hovoria, že verejná voľba je 

vždy lepšia, jednoducho nie sú pravdivé. Sú v rozpore 

s princípmi demokracie. Sú v rozpore hlavne s princípmi 
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slobodného hlasovania. Takže nerobme z toho, prosím, 

pravidlo. Ďakujem vám veľmi pekne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Poďme s faktickými. 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za tie slová, ktoré povedal. V podstate naozaj 

moja reakcia bude filozofickou reakciou. Pán starosta Chren, 

vy ste nezažil. Staré Mesto zažilo. A teraz je to o tom, že 

niekedy pozerať aj na argumenty, možno menšiny, ktorá nemá 

väčšinu, je práve demokratické a zmysluplné. 

Najpodstatnejšie v celom tomto procese vnímam to, že v júni 

toto zastupiteľstvo schválilo uznesenie. A uznesenia sa 

plnia. Jasné, že ich môže väčšina kedykoľvek zmeniť. Ale 

uznesenie je o tom, že sa má naplniť. A nie upravovať účelovo 

alebo z lenivosti. Lebo možno je to naozaj z dôvodu toho, že 

tá tajná voľba dlhšie trvá a v podstate je procesne 

náročnejšia. Ja naozaj nemám iný dôvod ako demokratický. 

A správnosť prístupu v tom, aby sme dnes postupovali tak ako 

sme v júni povedali, tak ako je to v zásadách. Tak v podstate 

ako s tým ani jeden z kandidátov nemá problém. A ak to bude 

inak… 

(Poznámka: zvukové znamenie ohlásilo koniec príspevku 

poslankyne) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Krajčír, nech sa páči. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ja absolútne súhlasím s tou prvou časťou kolegu, pána 

Chrena. Áno, v tomto prípade tajná voľba je tou 

najdemokratickejšou. Trošku ma mrzí, aj predtým, keď som 

rečnil faktickou, tak treba reagovať na predrečníkov, tiež 

spravím výnimku a ospravedlňujem sa za to. Pán Drotován, tak 

ako rozumiem tomu ako bývalý zamestnávateľ ste prišli a teda 

uviedli. To je úplne v poriadku. Ale momentálne teraz s tými 

vstupmi vašimi a tými faktickými útokmi a ťahať tu do toho 

stranícku príslušnosť  a veľkú politiku a podobne, príde mi 

to naozaj ako veľká nadpráca. Je to trošku také naozaj na 

zváženie aj verejnosti, ako niektorí zástupcovia občanov 

trávia svoj čas. Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Pätoprstá. 

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

S pánom Chrenom sme sa často naťahovali kvôli 

demokracii. Ale len jedna veta za všetko, čo ste povedali. 

Vau.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja si tiež vážim pána starostu Chrena. 

A súhlasím s tým, že pre bežných obyvateľov je určite ďaleko 

demokratickejšie mať tajné voľby, lebo majú milión vecí. Ja 

som ale volený zástupca a na rovinu hovorím, že moja verejná 

a tajná voľba bude úplne identická. A z toho dôvodu nechcem 

byť zlý. Ak si volení zástupcovia majú na seba tlaky, boja 

sa toho, tak je to ich vizitka. Je to vizitka ich 

spoločnosti, ich slobodnej vôle ísť. Tak prosím, 

nekandidujte. Nezastávajte verejné funkcie, ak neviete 

odolať tlakom. Nemáte tu čo hľadať. Nehnevajte sa na mňa. 

Súhlasím s tým, že je demokratickejšia, ale ja nehlasujem 

ako občan. Ja tu hlasujem ako volený zástupca niekoho, kto 

ma sem dal. To znamená, ten má právo vedieť, ako hlasujem 

v jeho mene. Lebo som tu vďaka nemu. A on má vedieť, aby sa 

v budúcnosti podľa môjho rozhodnutia vedel rozhodnúť. Môže 

mi za to aj vynadať. Ale veď to neni povinnosť byť verejným 

zástupcom. To neni povinnosť byť zástupcom. Nekonajte to. 

Nebuďte tu. To neni povinnosť. Je to vaše právo. Ak sa s tým 

právom bojíte zodpovednosti, nerobte to.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne. Pán starosta Chren to absolútne presne 

vystihol, ako to je. Takisto považujem tajnú voľbu za 

demokratickejšiu, voľnejšiu. Ako hovorím, transparentnosť 

medzi dvoma voľbami je rovnaká, lebo keď si za tým slovom 

stojím alebo tou voľbou, tak je jedno či hlasujem tak alebo 

tak. Ale tiež si myslím… A budem hlasovať za to, aby bola 

tajná voľba. Ale v prípade, že neprejde tajná voľba, tak 

akceptujem. Som demokrat a budem hlasovať vo verejnej voľbe 

rovnako, ako by som hlasoval v tajnej voľbe.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja chcem rovnako poďakovať pánovi starostovi 

Chrenovi za jeho slová. Úplne sa s nimi stotožňujem. A preto 

som položil tú otázku všetkým kandidátom. A teda až ma trošku 

mrzí, že sa taká diskusia o tom rozpútala. Ale na jednej 

strane je to zas dobre. A ten hlavný úmysel, ktorý malo 

vedenie mesta a predkladateľka, že ušetrí čas, tak si myslím, 

že sa dávno minul cieľu. Máme pol jednej a sme pri bode číslo 

2. Začína mi to pripomínať zastupiteľstvá v minulom období. 

Takže keby to bolo buď… ten materiál bol proste zle 

pripravený. Buď mal byť… tie pozmeňováky tam sa snažili 

prepašovať cez procedurálne návrhy uvedené v materiáli alebo 

by boli dané riadne ako pozmeňujúce návrhy uznesenia. Nebol 

by s tým problém. Ale toto tu proste spôsobilo tento kolaps, 

tento marazmus, ktorý tu musíme teraz štyri hodiny počúvať. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Pán Pilinský, tu vás zastavím. Ja mám pocit, že vôbec 

neviete, o čom hovoríte. Volebná komisia na kontrolu 

otvárania obálok… Nech sa páči, tu máme predsedu komisie… sa 

zhodla na tom. Ja poviem iba jednu  vec. Trošku do toho 

vstúpim, lebo každý už dneska viete, akú voľbu chcete. Ja 

budem, aj chcem byť z tejto voľby čo najviac mimo, kvôli 

tomu ani nevstupujem do diskusie. A kvôli tomu, že to je 

kontrolór, ktorý má kontrolovať mesto, mňa a naše procesy. 

Poďme hlasovať. Každý si vyberie to, čo chce. Keď väčšina 

bude chcieť tajnú, budem spokojný. Keď väčšina bude chcieť 

verejnú, budem takisto spokojný. Rozhodnú o tom poslanci. 

Ale myslím si, že by bolo fér od tých, čo chcú tajnú, aby 

dali aspoň o tom hlasovať zastupiteľstvu. To je úplne 

normálna vec. Aj tá, čo chcú verejnú, majú právo si vypýtať 

hlasovanie o tejto otázke. To je celé. Ja za mňa poviem: sme 

absolútne bezproblémoví  s akoukoľvek voľbou. A pevne verím, 

že všetci budete hlasovať rovnako pri verejnej  a rovnako 

pri tajnej. Lebo to je presne to, čo hovorili moji kolegovia 

predtým.  

Pán starosta Chren ešte s faktickou. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Zo všetkých predrečníkov 

zareagujem len na pána kolegu starostu Petržalky, Hrčku. Ten 

argument, že nemám sa za čo hanbiť ako volený zástupca, je 

naozaj veľmi pekný, aj keď je trošku cestou na šikmú plochu. 

Lebo potom ako volený zástupca, kto sa nebojí, tomu potom 

nemôže napríklad vadiť, že ho odpočúvajú alebo nechajú 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

147 

 

sledovať. Veď je volený zástupca. Je to rovnaká argumentácia. 

Ale iné chcem povedať. Tá pointa, tá hlavná technikalita, 

totiž podľa mňa nie je vo vzťahu, či hlasujem ako občan alebo 

ako volený zástupca. Ale vo vzťahu, že keď hlasujem za nejakú 

osobu do nejakej funkcie, tak v závislosti od môjho 

hlasovania môže potom ten človek, ktorý bude do tej funkcie 

zvolený, zneužívať voči mne svoju moc kvôli tomu, že je 

nahnevaný alebo z nejakého iného dôvodu spojeného s tým, že 

či som mu dal alebo nedal svoj hlas. A ak odpoveď znie áno, 

potom je slobodnejšia voľba tajná. Pretože tá zabraňuje tomu 

človeku, aby tú moc mohol zneužívať. Pretože nevie, ako 

hlasoval. 

(Poznámka: zvukové znamenie ohlásilo koniec príspevku 

poslanca) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Myslím, že diskusia je na konci.  

Pani Antalová. 

Ja som si dal ešte raz pozrieť tento zápis z otvárania obálok 

a kto sa zúčastnil. Pán starosta Uhler, pani Antalová 

Plavuchová, pán Buocik, pán Grendel, pán Záhradník a opravte 

ma, ak je to inak. Jednoznačne určili v tomto, že voľba má 

byť verejná alebo žiadajú zastupiteľstvo, aby bola verejná. 

Takže to nie je že iniciatíva magistrátu teraz. Plníme to, 

čo sme dostali od komisie na kontrolu obálok. Dajme hlasovať. 

Keď väčšina ľudí chce tajnú, bude tajná. Budem s tým 

absolútne OK.  
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Lenka Antalová, prosím. 

Pán Buocik, chcete ešte nejak zareagovať? Lebo už… 

Dobre. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dohoda bola, že ja predložím procedurálne návrhy. Pán 

Bucoik, až po mne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, poďme. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tri procedurálne návrhy v poslednom diskusnom 

príspevku. Tak urobím. Tak predkladám prvý procedurálny 

návrh, ktorý sa týka zloženia volebnej komisie v znení: 

Mestské zastupiteľstvo volí členov volebnej komisie na voľbu 

Mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy: 

1. Jozef Uhler 

2. Lenka Antalová Plavuchová 

3. Ľuboš Krajčír 
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4. Ján Buocik 

5. Ján Karman 

6. Branislav Záhradník 

Prosím o hlasovanie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Toto neodovzdávam návrhovej komisii. Dávam hneď 

hlasovať. 

Hlasujte. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Je to procedurálny návrh. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 6, nehlasovali: 2, 

prítomných: 38. 
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(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

Nech sa páči, druhý procedurálny návrh. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Predkladám druhý procedurálny návrh, 

ktorý sa týka verejnej voľby mestského kontrolóra hlavného 

mesta Slovenskej republiky v znení: Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje vykonanie voľby Mestského kontrolóra hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy verejnou voľbou. 

Prosím, dajte hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 23, proti: 2, zdržalo sa: 11, nehlasovali: 2, 

prítomných: 38. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

Nech sa páči. 
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Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ďakujem pekne. Tretí procedurálny návrh uznesenia 

znie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  

1) vykonanie voľby Mestského kontrolóra hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy menovitý verejným hlasovaním 

2) spôsob vykonania menovitého verejného hlasovania pri 

voľbe mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

Ďakujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 28, proti: 1, zdržalo sa: 6, nehlasovali: 3, 

prítomných: 38. 

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

Sústreďme sa sekundu. Mali by sme pristúpiť teraz 

k hlasovaniu.  
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Dobre. Ja poprosím, neodchádzajte. Nie je prestávka, 

len sa volebná komisia musí stretnúť.  

(Poznámka: výkriky poslancov z pléna) 

Aha, pardon. Musíme dobehnúť diskusiu. Musí dobehnúť 

diskusia. 

Dobre, ospravedlňujem sa. Pokračuje diskusia. 

Neuvedomil som si. Moja chyba. Skúste sa zatiaľ vy dohodnúť, 

aby sme išli ďalej. 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Nestálosť v názoroch je známka nevyspelosti. 

Keď sme chceli zmeniť spôsob voľby, mali sme štyri roky. 

Mohlo to byť riadne uznesením podchytené. Robenie tohto za 

jazdy je nehodný koniec týchto štyroch rokov. Mňa to fakt 

mrzí. Zdržím sa, ako som povedala. Nakoľko naozaj nemám teraz 

jednoznačný názor na to, ktorý z kandidátov. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Gratulujem k verejnej voľbe. A teda naozaj bude to 

signál pre občanov, že či tu budú kluby, ktoré budú 

jednohlasne hlasovať ľudia, ktorí teda majú na kandidáta 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

153 

 

väzby. Lebo naozaj, ideme voliť pre ďalšie volebné obdobie 

jednu z najdôležitejších kontrolných funkcií v meste. Takže 

budem rád, keď občania uvidia, ako transparentne budeme 

hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

A ešte pani posl… 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ešte mám čas. Ešte pani Plavuchovú by som upozornil, že 

z morálneho hľadiska zákon to neupravuje, ale z morálneho 

hľadiska určite by bolo fajn, keby ste nehlasovali, keď ste 

sa priznali, že tie väzby sú. Myslím, že by to bolo fajn. 

Ale to je len odporúčanie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Ja len skonštatujem, že pri týchto procedurálnych 

návrhoch som nehlasoval. Nemyslím si, respektíve nie som 

presvedčený, že sú to skutočne procedurálne návrhy. 

Každopádne ten môj príspevok pred dvomi hodinami bol 

predčasný. Tak teraz ešte len zopakujem, že stále máte 

možnosť vzdať sa.  

(Poznámka: smiech) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán Bucoik ešte. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. Ja najskôr zareagujem na 

to, že čo sa odohralo na tej komisii, kde sme otvárali 

obálky. Rozprával som sa o tom aj s Gáborom Grendelom. 

Jednoznačne tam nezaznelo, že ideme verejnou voľbou. Bavili 

sme sa o tom, že je to rýchlejšie, jednoduchšie. Ja si to 

nepamätám. Môžem upraviť svoje vyjadrenie, že jednoznačne 

tam nezaznelo. Ja si to takto nepamätám. Rovnako si to 

nepamätá ani… 

(Poznámka: ruch v pléne) 

S dovolením. Rovnako si to nepamätá ani Gábor Grendel. 

To je prvá vec. Ale nepovažujem toto za najdôležitejšie, 

pretože o tom, či je osem poslancov, ktorí navrhnú verejnú 

voľbu alebo nie je, to je nepodstatné. Lebo bez ohľadu na 

to, či by sa na tom uzhodla tá komisia alebo sa na tom 

nezhodla, tak to je len odporúčanie. Proste o tom sa 

rozhoduje tu na zastupiteľstve. Takže  z tohto pohľadu je to 

úplne nepodstatné. Ak ste si všimli, ja som sa hlasovania 

o tých procedurálnych návrhoch nezúčastnil. Nezúčastním sa 

ani voľby hlavného kontrolóra hlavného mesta. Preto, lebo 

rozhodovať o personálnych otázkach v procedurálnom návrhu 

považujem za nesprávne. A tých analýz tu bolo niekoľko.  

Super hovoril Braňo Záhradník, dobre hovoril Martin 

Chren. Považujem to za úplne zbytočné. Proste tu mala zbehnúť 
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normálna štandardná tajná voľba. Pretože ten materiál nebol 

pripravený tak, aby sa dalo hlasovať štandardne o tom, že si 

zvolí zastupiteľstvo voľbu verejnú. Ako vidíte, bez 

problémov by to prešlo. Dnes ja mám vážnu pochybnosť o tom, 

či toto zastupiteľstvo legitímne a legálne zvolí mestského 

kontrolóra na osem rokov. Je mi strašne ľúto. Na šesť rokov, 

sorry. A je mi strašne ľúto, že týmto sa končí toto funkčné 

obdobie tohto zastupiteľstva. Pozerám sa na to jednak 

z titulu voleného zástupcu. Lebo to tu tiež niekoľkokrát 

padlo. A pozerám sa na to aj z titulu toho, že ja vykonávam 

právnu prax. Proste to sa takto nedá robiť. Ja neviem, čo 

mám na to povedať. Mňa to strašne mrzí, že toto 

zastupiteľstvo bolo o poznanie výkonnejšie a o poznanie 

slušnejšie ako predchádzajúce zastupiteľstvá. A týmto to 

skončí. Mrzí ma to. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja iba skúsim do toho vstúpiť. My sme urobili predsa 

hlasovanie o tom, kde boli traja poslanci alebo poslankyne 

proti tomu. Väčšina zastupiteľstva povedala, že je za verejnú 

voľbu. Prečo stále sa vra… Chápem, že máte nejaké… Prečo sa 

stále k tomu vraciate a prečo sa stále zdržujeme. Väčšina 

ľudí v sále chce verejnú voľbu. Takže sa poďme posunúť ďalej. 

Lebo naozaj, akože nikdy neskončíme podľa mňa.  

Nech sa páči. Tomáš, nech sa páči. 

Mgr. Tomáš Malec, PhD., vedúci oddelenia činnosti MsR a MsZ: 
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Ja by som len krátko reagoval na pána poslanca. Ja sa 

potrebujem procesne k tomu vyjadriť. Totižto okrem členov 

komisie, ktorí tam boli, a boli z jednotlivých poslaneckých 

klub a plus nezaradený pán poslanec Buocik. Bol som prítomný 

na tej komisii aj ja, aj pani kolegyňa Danka Furgaláková, 

ktorá bola zapisovateľka tejto komisie. V zásade teraz po 

tomto, čo bolo povedané, si chcem a musím zastať moju 

kolegyňu, ktorá bola zapisovateľkou, ktorá vytvárala 

zápisnicu. Zápisnica, ktorá bola overená ako predsedníčkou 

komisie, ktorá bola zvolená, teda Lenka Antalová Plavuchová, 

pani námestníčka, a pán poslanec Gábor Grendel, ktorý bol 

podpredseda, čo mi potvrdíte. Čiže bol by som veľmi nerád, 

keby tu vznikli myšlienky podobné, že my sme tu niekomu 

pridávali hlasy. Lebo jedine to z toho môže vyplývať. Čiže 

ja ka môžem, by som si chcel možnože zdôrazniť to, čo ste 

povedali, že nepamätáte si. A možnože pri tomto celom sa 

naozaj… nie potom to dobre padne aj kolegyni v prvom rade. 

A druhú vec týkajúcu sa… 

(Poznámka: zvukové znamenie ukončilo príspevok 

vystupujúceho) 

Ja ešte procesne si dovolím pokračovať, týkajúc sa toho 

materiálu, že tam je napísané verejná. Áno, bol ten materiál 

predikovaný verejne. V nadväznosti na závery komisie. Nič 

iné v tom nebolo. Akonáhle by potencionálny procedurálny 

návrh bol zmenený štandardne, ako sa upravujú uznesenia, 

takisto by bol aj názov materiálu zmenený. Išlo by sa ďalej. 

Nič viac, nič menej by v tom nebolo. Takže toľko za mňa. 

Ďakujem. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

157 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán starosta hrčka, nech sa páči. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ja len stručne. Zúčastnil som sa niekoľkých volieb, či 

už v Petržalke alebo Karlovke alebo tu na meste. Ak teda 

niekto chcel šetriť čas, tak toto je najdlhšia voľba 

kontrolóra, akú som kedy zažil. Ďakujem za ušetrenie času. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. Ja som si vás vážil. Počas tých 

štyroch rokov sme síce mali spory, ale vždy sme sa nejakým 

spôsobom k sebe slušne správali. Ja si myslím, že tak, ako 

to bolo spomenuté, neni to dobrá bodka za týmito štyrmi rokmi 

vášho primátorovania. A možnože to je trošku absolútne, ale 

jedine ako z tejto šlamastiky by sa dalo vyjsť, keby sa 

všetci štyria kandidáti vzdali svojej kandidatúry. A tá 

kandidatúra by prebehla riadne, tak ako prebehnúť má. Tak 

ako bolo spomenuté, ja som preto hovoril, že keď ste ma 

nahriakli, že neviem, o čom rozprávam. Ja dobre viem, o čom 

rozprávam. A to potvrdil aj teraz kolega Buocik. A potvrdil 

mi to aj pán Gábor Grendel, kým tu ešte bol. Takže to, že sa 

komisia na niečo uzniesla, nie je až taká pravda. A keby to 
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bol materiál pripravený tak, ako má byť, tak už dávno máme 

nového kontrolóra alebo kontrolórku zvolenú. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Je úplne jedno, na čom sa uzniesla komisia. Akýkoľvek 

poslanec mohol podať tento procedurálny návrh, keď by to 

chcel robiť tajnou voľbou alebo verejnou voľbou. Takže to je 

jedno. Hej? To je jeden z bodov v tejto epizóde. Ja chcem 

povedať iba to, že naozaj akoukoľvek voľbou vy si poviete, 

a vy ste si to povedali.  Prepáčte, ale že drvivou väčšinou. 

Tak pôjdeme. Ja sa skorej spýtam, že všetky tie argumenty, 

ktoré tu padajú dve hodiny, ja si ich nepamätám. A toto je 

moja druhá voľba kontrolóra. Že pred tri a pol rokmi alebo 

kedy sme volili kontrolóra, pred štyrmi rokmi… pred tria pol 

rokmi, že by táto diskusia o tom bola. Tamto bola diskusia, 

odhlasovalo sa, ide sa verejnou. Boli ste tu všetci rovnakí  

a nikto z týchto ľudí, väčšina z týchto ľudí. A nikto 

z týchto ľudí sa nehádzal o zem, že ideme verejnou voľbou. 

To znamená, že skorej… Prepáčte. Ja mám skorej nejaký iný 

pocit z toho, keď už tu dávame náznaky. Ale poďme ďalej.  

Pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Dobre. Mňa trošku zarazila informácia, ktorú povedal 

pán Buocik, že teda na tej komisii on a minimálne aj pán 

Grendel teda nepovedali, že súhlasia s verejnou. Teda tuto 

to bolo interpelované, že súhlasia. Opäť sa tu šíri nejaká 

informácia, že včera pani Plavuchová na klube Tímu Vallo 
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povedala, že teda na grémiu sa nejako dohodli. To teda tiež 

nie je pravda, že na grémiu sa dohodli. To tiež nie je 

pravda, že na grémiu sa dohodli za verejnú voľbu. Takže 

prepáčte, že my tu máme nejakým spôsobom podozrenie, že je 

to tu naozaj vopred dohodnuté. Preto chcete ísť tou verejnou 

voľbou, aby ste si vedeli skontrolovať, s kým ste sa dohodli. 

Predpokladám celý Team Bratislava bude hlasovať za pani 

Bezákovú, ktorá dnes ukázala v priamom prenose, že je neznalá 

zákona. To naozaj ani tá komédia v parlamente, som myslel, 

že to už nič nepredčí. Ale pozerám, že na tomto meste naozaj 

to tu ohýbame ako sa dá. Ešte otázka. Pani Plavuchová, 

pôsobili ste niekedy v OZ-ku s pani Bezákovou? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. Môžeme na to odpovedať?  

Poďme ďalej. 

Keď chceš, nech sa páči, odpovedaj… Poďme ďalej. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá. 

Prepáčte. Ale už naozaj, komédiu z toho tu robíte vy. 

Takže pohnime sa ďalej, prosím vás.  

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

Myslím si, že je to irelevantné, či niekto robil alebo 

nerobil v tom občianskom združení. To sa už asi vyjasnilo. 

Ja si myslím, že by sme predišli tomuto, keby… Ja plne verím, 

plne poznám Tomáša Polakoviča ako predsedu klubu Tímu Vallo. 

Igor, pardon. Pardon. Plne dôverujem tomu, ak vyhlási, že 

neni klub dohodnutý. Mohol už dávno toto napätie tu nebyť. 

Skúste to povedať na rovinu, že budete hlasovať slobodne, 

nemáte nejakú dohodu politickú. A myslím si, že sa vyhneme 

všetkým invektívam, ktoré tu zaznievajú.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Kuruc. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja by som naozaj chcel len povedať toľko, 

že prebehlo riadne hlasovanie. Či už procedurálom to byť 

môže alebo nemôže. Ak by to nemohlo byť, bude to riadnym 

príspevkom navrhnuté. Ja som sám povedal, že som za tajnú 

voľbu. Ale akceptujem ako demokrat verejnú voľbu. Budem 

hlasovať rovnako vo verejnej, ako by som hlasoval v tajnej.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 
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Úplne iba na záver. Ja si myslím, že volebná komisia 

nemá právo prejudikovať, akým spôsobom rozhodne 

zastupiteľstvo. To bola tá chyba procesná, za ktorú zodpovedá 

predsedníčka. A tým, že sa to dostalo ešte do tlačených 

materiálov, ktoré máme pred sebou, je to naozaj chúlostivá 

vec, ktorá môže byť potom v rámci toho procesu napadnutá. To 

je všetko, čo som tým myslela. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. To znamená, že teraz pristúpime 

k hlasovaniu. Volebná komisia potrebuje nejakú pauzu?  

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

Teraz áno. Teraz by teda by sa malo určiť, predseda 

alebo predsedníčka volebnej komisie. Mala by pristúpiť teraz 

samozrejme voľba. Čiže ak by som mohol poprosiť členov 

volebnej komisie presunúť sa tuto k tomuto stolíku vľavo. 

Možnože krátku päťminútovú prestávku. Ja by som ich len 

rýchlo brífol a pristúpilo by sa k samotnej voľbe. Dve minúty 

by stačili.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím vás, dajme si dvojminútovú prestávku. Ideálne by 

bolo, aby ste nikto neodchádzali nikam. To by bolo ideálne.  

Čo to? Tak už to asi urobíme, nie?  

Dajme si päťminútovú prestávku, dobre? 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

162 

 

Urobíme voľbu a pôjdeme na obed. Ďakujem pekne. Päť 

minút.  

(Poznámka: päťminútová prestávka) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Poďme na to. Nech ideme na obed o chvíľu. 

Poprosím, zaujmite… Asi si každý sadne. Poďme zvoliť 

kontrolóra alebo kontrolórku. Poprosím vás, sadnime si, 

utíšme sa. Zaujmite svoje miesta v rokovacej sále. Ďakujem. 

Volebná komisia je na mieste. Ďakujem všetkým vo volebnej 

komisii.  

Odovzdávam slovo. Asi predsedníčka volebnej komisie, 

Lenka Antalová Plavuchová. Nech sa páči. Lenka, odovzdávam 

ti slovo. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja ešte raz vysvetlím, 

ako prebieha menovitá verejná voľba. Menovitá verejná voľba 

sa vykoná tak, že predseda volebnej komisie bude vyzývať 

poslancov v abecednom poradí, aby sa vyjadrili na mikrofón 

a povedali meno kandidáta, ktorého chcú zvoliť za mestského 

kontrolóra. Alebo ak nechcú nikoho zvoliť z predstavených 

kandidátov, povie, že sa zdržal. Na zvolenie mestského 

kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, 
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prebehne druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov.  

V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola 

volieb 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 rozhoduje žrebom. Na tomto plátne svietia 

všetky štyri mená kandidátov. A možno pre zjednodušenie by 

som poprosila a zároveň sa ospravedlňujem kandidátom, aby 

ste ich mená hovorili bez titulov. Aby sme to trošku 

zjednodušili.  

Takže môžeme pristúpiť. Stačí priezvisko k voľbe. 

Antalová Plavuchová Lenka.  

Ja sa zdržiavam v tejto voľbe. 

Aufrichtová Zuzana. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ: 

Nevolím, zdržiavam sa. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Augustinič, Katarína. 

Ing. Katarína Augustinič, poslankyňa MsZ:  
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Hlasujem za pani Bezákovú. Ďakujem. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Berka, Adam. 

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Hlasujem slobodne za pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Bučan tu nie je, predpokladám. 

Pán Brat, pardon. 

Mgr. Michal Brat, PhD., poslanec MsZ: 

Hlasujem za doktorku Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Zdržiavam sa. Nehlasujem za žiadneho z kandidátov. 
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Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. Hlasujem za kandidátku číslo 1, pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Debnárová, Monika. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Hlasujem za Janu Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ferenčáková, Gabriela. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ:  

Za kandidáta číslo 2, pána Bružeňáka.  

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Grendel, Gábor.  

Neprítomný. 

Hochschorner, Peter. 

Peter Hochschorner, poslanec MsZ: 

Zdržujem sa. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hrčka, Ján. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

V tomto kole sa takisto zdržiavam hlasovania. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Chren, Martin. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ: 

Hlasujem za kandidátku číslo 1, pani JUDr. Janu 

Bezákovú. 
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Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Jenčík, Radovan. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ:  

Zdržiavam sa hlasovania. Ďakujem. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Káčer, Juraj. 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ:  

Hlasujem za kandidáta číslo 2, pána Viliama Bružeňáka. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Karman, Ján. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Pani Janu Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Korček, Tomáš. 

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

Hlasujem za kandidátku číslo 1, pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Krajčír, Ľuboš. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Kandidujem za kandidáta číslo 2. Viliam Bružeňák. 

Pardon, hlasujem. Ospravedlňujem sa. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kratochvílová, Tatiana. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hlasujem za kandidátku číslo 1, JUDr. Janu Bezáková. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Krúpa, Jozef. 
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Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ:  

Zdržiavam sa. Nehlasujem za žiadneho kandidáta. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kunst, Rastislav. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ: 

Zdržiavam sa. Nehlasujem za žiadneho kandidáta. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kuruc, Martin. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ: 

Hlasujem za kandidátku číslo 1, pani Janu Bezákovú.  

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Lamoš, Roman. 

Ing. Roman Lamoš, poslanec MsZ: 

Hlasujem za pani Bezákovú. 
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Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Lenč, Peter. 

Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ:  

Hlasujem za pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Mrva, Jakub. 

Ing. Jakub Mrva, poslanec MsZ: 

Hlasujem za pani Šiškovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ožvaldová, Alžbeta. 

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, poslankyňa MsZ:  

Nehlasujem, zdržiavam sa. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Palkovič, Tomáš. 

Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ: 

Hlasujem za pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pätoprstá, Elena. 

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

Číslo 2, pán Ing. Bružeňák. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Petrovič, Drahan. 

Ing. arch. Drahan Petrovič, poslanec MsZ:  

Hlasujem za pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pilinský, Peter. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ: 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

172 

 

Nehlasujem za žiadneho z kandidátov. Zdržiavam sa. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poláčiková, Jana. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ:  

Zdržiavam sa. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Polakovič, Igor. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Hlasujem za kandidátku číslo 1, pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Strapák, Peter. 

Ospravedlnený. 

Svoreňová, Soňa.  

Ospravedlnená. 
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Štasselová, Lucia. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Hlasujem za pani Janu Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tešovič, Rastislav.  

Ospravedlnený. 

Uhler, Jozef. 

JUDr., Mgr. Jozef Uhler, poslanec MsZ:  

Hlasujem za pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vagač, Matej. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ:  

Hlasujem za pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Vallo, Jakub. 

MUDr. Jakub Vallo, poslanec MsZ: 

Kandidátka číslo 1, pani Bezáková. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Vetrák je ospravedlnený. 

Vlačiky, Martin. 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.,  poslanec MsZ: 

Hlasujem za pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Záhradník, Branislav.  

JUDr., PhDr. Branislav Zahradník, poslanec MsZ: 

(Poznámka: vypnutý mikrofón) 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A Zaťovičová, Zdenka. 
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Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy:  

Hlasujem za Ing. Bružeňáka. 

(Poznámka: spočítavanie hlasov) 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Na základe výsledku prvého kola volieb vyhlasujeme 

druhé kolo. A výsledky dopadli takto. Hlasovalo 26 

poslancov. 7 bolo neprítomných. 12 sa zdržalo.  Z 26, ktorí 

hlasovali, sú výsledky nasledovné: 

Kandidátka Jana Bezáková získala 20 hlasov, 

Pán Viliam Bružeňák získal 5 hlasov 

a pani Ing. Zuzana Šišková získala 1 hlas. 

Čiže do druhého kola postupujú kandidáti pani Jana 

Bezáková  a pán Viliam Bružeňák. Keďže žiadny z nich nezískal 

nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov. 

Rovno pristúpime k druhému kolu, ktoré bude prebiehať 

úplne rovnako. Čiže budem čítať mená poslancov a vyjadríte 

sa hlasovaním za/proti/zdržal sa. 

Antalová Plavuchová Lenka.  

Ja sa zdržiavam hlasovania. 
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Aufrichtová Zuzana. 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, poslankyňa MsZ:  

Zdržiavam sa. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Augustinič, Katarína. 

Ing. Katarína Augustinič, poslankyňa MsZ: 

Pani Bezáková. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Berka, Adam. 

Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ:  

Hlasujem za pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Brat, Michal. 

Mgr. Michal Brat, PhD., poslanec MsZ:  
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Doktorka Bezáková. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bučan, Ján.  

Neprítomný. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Buocik, Ján. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Zdržiavam sa. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Cmorej, Peter. 

(Poznámka: hlasy z pléna: neprítomný) 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Čahojová, Dana. 
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MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ:  

Číslo 1, pani Bezáková. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Debnárová, Monika. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ: 

Jana Bezáková. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ferenčáková, Gabriela. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ: 

Pán Bružeňák.  

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Grendel, Gábor.  

Neprítomný. 

Hochschorner, Peter. 
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Peter Hochschorner, poslanec MsZ:  

Jana Bezáková. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hrčka, Ján. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Kandidát číslo 2, pán Bružeňák. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Chren, Martin. 

Ing. Martin Chren, poslanec MsZ:  

Hlasujem za kandidátku číslo 1, pani JUDr. Janu 

Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Jenčík, Radovan. 

Radovan Jenčík, poslanec MsZ: 

Zdržiavam sa. 
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Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Káčer, Juraj. 

Ing. Juraj Káčer, poslanec MsZ: 

Zdržiavam sa tiež. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Karman, Ján. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Pani Bezáková. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Korček, Tomáš. 

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

Pani Bezáková. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Krajčír, Ľuboš. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Pán Viliam Bružeňák 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kratochvílová, Tatiana. 

Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jana Bezáková. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Krúpa, Jozef. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Zdržiavam sa.  

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kunst, Rastislav. 
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Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ: 

Zdržiavam sa. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kuruc, Martin. 

JUDr., Ing. Martin Kuruc, poslanec MsZ:  

Pani Bezáková.  

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Lamoš, Roman. 

Ing. Roman Lamoš, poslanec MsZ:  

Pani Bezáková. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Lenč, Peter. 

Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Hlasujem za pani Bezákovú. 
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Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Mrva, Jakub. 

Ing. Jakub Mrva, poslanec MsZ:  

Zdržiavam sa. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ožvaldová, Alžbeta. 

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, poslankyňa MsZ: 

Zdržiavam sa. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Palkovič, Tomáš. 

Mgr. Tomáš Palkovič, poslanec MsZ:  

Hlasujem za pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 
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Pätoprstá, Elena. 

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

Ing. Bružeňák. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Petrovič, Drahan. 

Ing. arch. Drahan Petrovič, poslanec MsZ: 

Pani Bezáková. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pilinský, Peter. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Pri tomto spôsobe voľby sa zdržiavam. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poláčiková, Jana. 

PhDr. Jana Poláčiková, poslankyňa MsZ:  
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Zdržiavam sa. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Polakovič, Igor. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Hlasujem pani JUDr. Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Strapák, Peter. 

Ospravedlnený. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Svoreňová, Soňa.  

Ospravedlnená. 

Štasselová, Lucia. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ: 

Hlasujem za pani Bezákovú. 
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Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tešovič, Rastislav.  

Ospravedlnený. 

Uhler, Jozef. 

JUDr., Mgr. Jozef Uhler, poslanec MsZ: 

Hlasujem za pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vagač, Matej. 

Ing. Matej Vagač, poslanec MsZ: 

Hlasujem za pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vallo, Jakub. 

MUDr. Jakub Vallo, poslanec MsZ:  

Hlasujem za pani Bezákovú. 
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Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Vetrák. 

Ospravedlnený. 

Vlačiky, Martin. 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.,  poslanec MsZ: 

Hlasujem za pani Bezákovú. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Záhradník, Branislav.  

JUDr., PhDr. Branislav Zahradník, poslanec MsZ:  

Zdržiavam sa. 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

Zaťovičová, Zdenka. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ing. Bružeňák. 
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(Poznámka: spočítavanie hlasov) 

Predsedníčka volebnej komisie: Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže dovoľte mi vyhlásiť výsledky druhého kola volieb 

do funkcie mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej 

republiky. Druhého kola sa zúčastnili kandidáti Jana 

Bezáková a Viliam Bružeňák. Jana Bezáková získala 21 hlasov, 

pán Bružeňák získal 5 hlasov, zdržali sa 12 poslanci 

a neprítomní boli 7 poslanci.  

Dovoľte mi skonštatovať, že víťazkou volieb mestského 

kontrolóra sa stáva Jana Bezáková. 

(Poznámka: potlesk) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať volebnej komisii. 

Chcem sa poďakovať všetkým kandidátkam, kandidátom, že sa 

zúčastnili tejto voľby. Víťazke voľby, pani Bezákovej, dávam 

slovo. Nech sa páči. 

JUDr. Jana Bezáková, kandidátka na pozíciu mestského 

kontrolóra:  

Vážení poslanci, ďakujem veľmi pekne. Tým, ktorí ste mi 

prejavili dôveru. Mrzí ma tá vzniknutá situácia, ktorá tu 

teda vystala. Vzhľadom už zo začiatku procedurálnych návrhov 

a prípravy samotného uznesenia k voľbe, kedy sme naozaj 
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všetci kandidáti, ktorí tu sedíme, veľmi zvažovali, či ideme 

do toho alebo nie, za týchto podmienok, ktoré tu vystali. Na 

druhej strane beriem hodenú rukavicu a verím, že mojou 

odbornosťou a s prístupom k práci budeme pristupovať 

k riešeniu veci v prospech hlavného mesta Bratislavy. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

(Poznámka: potlesk) 

Poprosím… Dávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Takže uzavrieme to ešte hlasovaním o návrhu 

uznesenia, ktorým mestské zastupiteľstvo  

a) berie na vedomie výsledky posúdenia náležitostí podaných 

prihlášok kandidátov 

b) zvolilo na základe výsledkov menovitého verejného 

hlasovania do funkcie mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy JUDr. Janu Bezákovú, s nástupom najneskôr od 

01.01. 2023, a  

c) určuje odo dňa nástupu mestskej kontrolórke hlavného mesta 

Slovenskej republiky mesačný plat v sume 3.367 eur. 

Môžeme o tom hlasovať. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

190 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: hlasovanie bolo ukončené) 

Uznesenie bolo prijaté.  

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

prítomných: 37.  

(Poznámka: výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 29. 09. 2022: 

Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a voľba mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

verejným hlasovaním 

Uznesenie   1378/2022                                                                                                                                                         

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

výsledky posúdenia náležitostí podaných prihlášok kandidátov 

na mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy komisiou zriadenou Mestským zastupiteľstvom 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na posúdenie 

náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

B. zvolilo 

na základe výsledkov menovitého verejného hlasovania do 

funkcie mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy JUDr. Janu Bezákovú s nástupom 

najneskôr dňom 01. 01. 2023. 

C. určuje 

najneskôr od 01. 01. 2023 mestskej kontrolórke hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy JUDr. Jane Bezákovej mesačný 

plat v sume 3 367,00 eur. 

koniec poznámky) 

 

Ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastneným. Vyhlasujem 

obedovú prestávku. Dajme si 45 minút. Takže 14.15 tu. Ďakujem 

pekne. 

(Poznámka: prerušenie rokovania o13.27 hod) 

(Poznámka: obedová prestávka do 14.15 hod) 

(Poznámka: koniec prestávky  o 14.24 hod) 
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BOD 34 INTERPELÁCIE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Asi môžeme pokračovať. Sa nám to tu nazbieralo. 

Ešte si sadnú zodvaja a už to bude v poriadku. Áno. Poďme.  

Dobre. Takže vyzerá to tak, že by nás mohlo byť dosť. 

Takže nech sa páči. Tak ako je zvykom po obedňajšej 

prestávke, ide bod Interpelácie. 

Prosím, môžete sa prihlásiť. Otváram diskusiu. 

Dobre. Tak ešte jedna výzva. Nech sa páči, ak máte 

záujem prihlásiť sa do diskusie k bodu Interpelácie. 

Nech sa páči, pán Kunst. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Mám dotaz. Asi dva. V prvom rade ja som 

požadoval kontrolu Nadácie Bratislavy, čo mala byť nám 

predložená do konca volebného obdobia na zastupiteľstvo, ako 

to dopadlo so všetkým. Nedostali sme to. Čiže ja by som bol 

rád, aby sme to poslanci, čo  sme žiadali, aby sme to dostali, 

aby nám to bolo ešte zaslané. Nakoľko asi už nebude 

zastupiteľstvo. Alebo možno niekto zvolá mimoriadne. Ale to 

je na odľahčenie. V prvom rade by bolo dobré, aby sme túto 

kontrolu, čo sme za tie obdobia žiadali, aby sme ju dostali. 

To bola jedna interpelácia. 
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Druhá interpelácia. Nútená správa v Devíne. Bolo 

prisľúbené viacero vecí, že sa posunieme dopredu. Bola 

vytvorená aj komisia na magistráte so zástupcami mestskej 

časti. Bolo jedno stretnutie. Nemáme k tomu žiadny výstup, 

kde sme sa posunuli. Hoci aj dneska som čítal v uznesení, že 

viac menej mesto nemôže prevziať záväzok. Takto to tam bolo 

napísané. Ale hľadal sa nejaký spôsob možností, pokiaľ som 

bol na tom stretnutí. A následne bola aj tá komisia, ktorá 

bola vytvorená, tak nemáme k tomu žiadny výstup. Čiže aj mňa 

poslanci z Devína o tu žiadali, že akým spôsobom a to 

posunulo, aby sme vedeli dať ešte aj na konci toho volebného 

obdobia, či sme sa niekde posunuli. Lebo sme urobili tie 

veci ohľadom skutočnej hodnoty toho dlhu aj s tým 

príslušenstvom. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči s faktickou pán Krajčír. 

Asi to má byť riadna. Nech sa páči. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ:  

Ja zareagujem na kolegu, pána Kunsta. Pre mňa je 

popravde zarážajúce, že poslanec, zvolený občanmi, žiadal 

kontrolu tejto nadácie v Bratislave a do dnešného dňa ju 

nemáme. Máme posledné zastupiteľstvo pred voľbami. Neviem 

naozaj, čo si o tom mám myslieť. Že ši sa tam niečo zakrýva 

alebo či je nejaká neschopnosť dať k dispozícii. To by som 

poprosil magistrát o odpoveď. A aby sme sa zbavili takéhoto 

nejakého podozrenia, že sa niečo zakrýva, bolo by vhodné, 
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aby ste nám do volebného obdobia buď zaslali alebo zvolali 

mimoriadne zastupiteľstvo. Lebo ja rozumiem, môže byť na 

toto akákoľvek odpoveď: veľa práce a neviem čo všetko okolo 

toho. A raz, keď si to poslanec žiadal, sa to schválilo 

plénom, tak si myslím, že by bolo pekné nerobiť z nás, 

naozaj, nejakých štatistov. Ale ten výsledok tej kontroly 

dať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja som len počula z úst pána Kunsta, že do konca 

volebného obdobia. Ak to malo byť do konca, na posledné 

zastupiteľstvo, preveríme, pošleme. Jednu aj druhú 

informáciu.  

Nech sa páči, pán poslanec Vlačiky. 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja mám interpeláciu na pána primátora. 

V tejto interpelácii žiadam o informáciu o počte hlasovaní 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2022. Čiže od začiatku roka do dnešného 

dňa, keďže predpokladám, že je to posledné zastupiteľstvo. 

A žiadam o zaslanie potom formou e-mailu, keďže už ďalšie 

zastupiteľstvo nebude pred voľbami. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Polakovič. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

195 

 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel 

interpelovať pána riaditeľa magistrátu. Nám sa podarilo 

presadiť do rozpočtu realizáciu dopravnej štúdie rozšírenia 

Lamačskej cesty v jednom úseku, kde nám vzniká lievik 

a dopravné zápchy. Chcel by som poprosiť o informáciu, 

v akom stave sme. Že či tá dopravná štúdia bola zadaná. Veľmi 

pekne ďakujem aj za spoluprácu s oddelením dopravy, kde sme 

si prešli konkrétne miesta, ktorým sa má tá štúdia venovať. 

Naozaj sme nadšení za Lamač, že sa táto vec bude riešiť. 

Pomôže to aj v náväznosti na projekt rozšírenia Harmincovej. 

Aj keď ja dúfam, že to nebude trvať toľko rokov. Tak nejakú 

takú zhŕňajúcu informáciu, kde sme, a zhruba aké sú 

očakávania realizácie tej dopravnej štúdie. To je jedna vec, 

A druhá vec. Toto nie je interpelácia. Len také 

upozornenie. Som takmer už pred rokom interpeloval členku 

mestskej rady, pani starostku Starého Mesta. Dodnes som 

nedostal odpoveď na moju interpeláciu.  Ja viem, že teda 

bola postúpená. Len tiež by bolo fajn keď teda interpeluje 

poslanec v rámci zákona a rokovacieho poriadku, boli 

dodržané náležitosti. Ďakujem veľmi pekne.   

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Ja si požiadam o doplňujúcu informáciu alebo 

interpeláciu. Ja som hľadala v rámci svojej interpelácie 
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opatrenia, ktoré urobí hlavné mesto vzhľadom na súvislosť 

s haváriou na Malom Dunaji, ktorá bola spôsobená čističkou 

odpadových vôd v správe Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti po prívalových dažďoch. Tá odpoveď bola dosť 

nedostatočná. Lebo píše sa tu, že mesto čistí kanalizačné 

zberače, kontroluje a zabezpečuje komory. Ale realita je 

taká, že prečistením kanalizácie nezabezpečíme to, že tá 

čistička odpadových vôd bude preťažovaná. Ja som očakávala, 

že tam budú opatrenia na zadržiavanie vody v meste, aby sa 

práve v prívalových dažďoch zachytávala tá voda. A čistička 

odpadových vôd nebola takýmto spôsobom vyťažovaná alebo 

preťažovaná. Takže moja otázka bude opätovná. Ale bude možno 

spresnená na zadržiavanie vody v krajine alebo v meste. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Uzatváram diskusiu k bodu 

Interpelácie. 

 

BOD 3 INFORMÁCIA O PLNENÍ PRÍJMOV A ČERPANÍ VÝDAVKOV 

ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA I. 

POLROK 2022 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Môžeme sa posunúť na bod číslo 3 dnešného 

zastupiteľstva – a je to Informácia o plnení príjmov a 
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čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy za I. polrok 2022. 

Nech sa páči, pán Dobiaš. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

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

Ja by som teda v prvom bode za sekciu financií chcel 

predstaviť bod – Informáciu o plnení príjmov a čerpaní 

výdavkov rozpočtu hlavného mesta Bratislavy za I. polrok 

2022. Najskôr by som začal krátkou informáciu o schválenom 

rozpočte pre rok 22 a jeho zmenách. Bilancia schváleného 

rozpočtu bola na úrovni 482 miliónov eur, pričom bežný 

rozpočet bol schvaľovaný ako prebytkový vo výške deväť 

miliónov eur. Kapitálový ako schodkový – krytý hlavne 

finančnými operáciami. Situáciu a vývoj makroekonomických 

ukazovateľov na Slovensku a v okolitom svete monitorujeme 

a aj na základe udalostí, ktoré súvisia páve s vojnou na 

Ukrajine, s energetickou krízou vyvolávajúcou rast celkovej 

inflácie a tak isto rôznymi legislatívnymi zmenami sme počas 

I. polroka pristúpili k piatim zmenám rozpočtu a k trom 

rozpočtovým opatreniam. Bilancia rozpočtu sa preto 

k 30. 6. 2022 navýšila na 500 miliónov eur, pričom bežný 

rozpočet ostal prebytkový na úrovni 7,5 milióna eur. 

Prešiel by som teraz k celkovému výsledku hospodárenia 

za I. polrok 2022, ktorý dosiahol celkový prebytok 

13 miliónov eur. Vidíte v hornom prehľade na pravej strane 

– ja si ešte skúsim ukazovátko zobrať snáď to bude fungovať; 

pardon – laserový ukazovateľ. Áno, takže v tejto časti vidíte 
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teda – je to aj, samozrejme, v materiáli akoby predstavené 

– máme trinásťmiliónový prebytok. Pokým prejdem ďalej, chcel 

by som ešte v rýchlosti priblížiť štruktúru údajov – tie, 

ktoré prezentujem v tejto spodnej časti obrazovky, pretože 

na nasledujúcich dvoch, troch slajdoch budem komentovať 

údaje v obdobnej štruktúre; pričom v takejto istej štruktúre 

sú tieto údaje a dáta uvedené aj v predloženom materiáli. 

V jednotlivých stĺpcoch vidíme údaje… a síce v prvom stĺpci 

je vždy skutočnosť k 30. 6. predchádzajúceho roka. V tomto 

prípade k 30. 6. 2021, tak aby to bolo porovnateľné so 

sledovaným alebo teda hodnoteným obdobím tohto I. 

polroka 2022. V druhom je vždy uvedený akoby schválený 

rozpočet, ktorý ste schvaľovali v decembrovom 

zastupiteľstve. V ďalšom stĺpci je uvedený upravený rozpočet 

platný po uvedených zmenách k 30. 6. 2022 a následne 

skutočnosť k 30. 6. 2022. A toto percentuálne plnenie je 

vyjadrené vždy ako pomer skutočnosti k tomu 30. 6. voči 

upravenému aktuálne platnému rozpočtu. 

V rámci plnenia rozpočtového hospodárenia bez 

príjmových a finančných operácií môžem konštatovať, že 

plnenie bežných príjmov bolo k 30. 6. na úrovni 49 % a môžem 

potvrdiť, že aj v súčasnosti je tento trend plnenia bežných 

príjmov zachovaný v čase s tým, že čo sa týka bežných 

výdavkov, tak tam zase plnenie je na úrovni 45 % – tam by 

som mohol konštatovať, že vlastne 50 %-né plnenie – to 

znamená ako polovica roku – to znamená 50 % – bolo viac-

menej iba na programe Vzdelávanie – voľný čas, kde značné 

prostriedky tvoria prenesený výkon štátnej správy. Tam 

žiadne fázovanie nie je prípustné. Ostatné programy boli 

plnené na úrovni 37 až 47 %… Kapitálové príjmy sa plnili na 

úrovni 14 %, výdavky na úrovni 8 % – okomentujem neskôr. 
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Toto všetko generovalo prebytok bežného a kapitálového 

rozpočtu na úrovni 12,5 milióna eur. 

Keď prejdeme ďalej na plnenie príjmov v I. polroku 

2022, tak tie bežné príjmy, ktoré boli teda na úrovni 49 % 

– je vidieť, že narástli oproti roku 2021 o 9 % – to je tento 

index, ktorý je porovnávaný ešte voči predchádzajúcemu 

obdobiu. Museli sme v rozpočte v I. polroku meniť aj tieto 

príjmy, ktoré vychádzali z vyššieho výberu a z vyššej 

prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky – hlavne 

teda pri dani z príjmov fyzických osôb. Tak isto sa udiala 

zmena aj pri kapitálových príjmoch – a tam vidíme plnenie 

14 %. Súvisí to s fázovaním projektov. Ide tu hlavne 

o externé zdroje, ktoré sme aj v pláne očakávali hlavne 

v II. polroku. Čo sa týka finančných príjmových operácií – 

tam na úrovni 6 % tak isto to súvisí hlavne s plnením 

kapitálového rozpočtu, ktorý budem prezentovať na ďalšom 

slajde. Zapojené boli do príjmových finančných operácií 

prostriedky z minulého roku – či už poplatok za rozvoj 

z minulého roku a časť rezervného fondu na už realizované 

kapitálové investície. Čo sa týka výdavkov bez finančných 

operácií – to znamená bežných a kapitálových výdavkov – tak 

tie sú v rozpočte, ako som spomínal, bežné sú teda čerpané 

na úrovni 45 %. Tam sme tak isto museli pristupovať k zmene 

rozpočtu – to bolo v podstate vo všetkých zmenách a vo 

všetkých rozpočtových opatreniach, ale hlavne v júnovom 

zastupiteľstve sme upravovali a rozpočet navyšovali hlavne 

o inflačné vplyvy týkajúce sa hlavne energií, ktoré sme tak 

isto poskytovali jednotlivým rozpočtovým a príspevkovým 

organizáciám a tak isto, samozrejme, aj mestu a mestským 

útvarom. Čo sa týka kapitálových výdavkov, to plnenie na 

úrovni 8 % tak isto súvisí s fázovaním – tá obozretnosť v tom 
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plnení v rámci tohto času je akoby naozaj významná. My sa 

snažíme, samozrejme, realizovať všetky tie projekty, ktoré 

boli naplánované. Ten trend toho plnenia je zachovaný aj 

v tejto dobe, to znamená že k dnešnému dňu. Čo sa týka 

finančných operácií – tam by som možno okomentoval – tie 

príjmové som spomínal, že boli zapojené teraz v rámci týchto 

piatich miliónov, ktoré tu vidíte – hlavne teda prostriedky 

z minulých rokov a z rezervného fondu a výdavkové finančné 

operácie – pardon, ešte sa vrátim k tým príjmovým – tu som 

zabudol okomentovať prijaté úvery a pôžičky. Ako vidíte, 

k dnešnému dňu sme… v podstate ani k 30. 6., ale 

potvrdzujem, že ani k dnešnému dňu sme ešte nenačerpali 

žiadne z týchto úverov, ktorý bol schválený v rozpočte. 

Samozrejme, my si robíme aj revíziu tých kapitálových 

výdavkov a plánujeme postupné čerpanie do konca roku, ak to 

bude nevyhnutné pri plnení týchto jednotlivých kapitálových 

projektov. V rámci výdavkových finančných operácií tak isto 

4,9 milióna – tam sa jedná hlavne o istiny, ktoré teda musíme 

platiť z úverov, ktoré sú v meste načerpané už z dávnejšej 

doby. 

Ja by som ešte možno akoby na poslednom slajde ukázal 

vývoj dlhu a dlhovej služby – či už k 30. 6. – toto sú údaje 

teda k 30. 6. Dôležitejšia prvá ľavá strana akoby slajdu, 

kde porovnávame dlhovú službu v percentuálnom vyjadrení. 

K 30. 6. dlh mesta predstavoval 42 % z bežných príjmov, čo 

aj keby som teda natiahol ten slajd a zobral by som ja neviem 

desať rokov dozadu, tak je to akoby najlepšia hodnota za 

posledných desať rokov. Čo sa týka… niekedy komentované aj 

absolútne vyjadrenie dlhu, pričom z finančného hľadiska je 

dôležitejšie to percentuálne – to znamená tá ľavá strana – 

vývoj dlhu v roku 2022, respektíve k 30. 6. 22 je na úrovni 
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153 miliónov. Vidíte ten vývoj. A čo sa týka tej oranžovej 

čiary, tak v podstate tam je záujem a návrh aj Združenia – 

myslím, že miest a obcí – to, aby návratná finančná pomoc, 

ktorá bola poskytnutá akoby v roku 2020 akoby mestám a obciam 

z titulu pandémie covid, aby bola nejakým spôsobom 

odpustená, respektíve týmto sa zaoberá aj Ministerstvo 

financií. A v tomto prípade tá oranžová čiara reflektuje ten 

dlh na úrovni 143 miliónov, čo je na úrovni roku 2018. 

Dobre. Za mňa ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo a otváram diskusiu. 

Nech sa páči pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel spýtať: toto 

volebné obdobie má niekde kumulatívne cca okolo 250 miliónov 

eur viacej v rozpočte ako predchádzajúce vedenie. Z médií 

teda všetci počúvame, ako sa neskutočne šetria financie, ako 

boli rôzne nejaké temné sily a rôzne firmy odstrihnuté od 

rozpočtu. Potom tu máme navýšenie dane z nehnuteľností, 

ktoré sme zvýšili našim občanom, čo naozaj veľmi ťažko nesú 

v týchto ťažkých dobách. V niektorý prípadoch je to niekde 

okolo aj 100 %. Do rozpočtu je to niekde okolo plus/mínus 

40 miliónov eur. 

Chcem sa spýtať ako aj za občanov – kde sú tie financie? 

A naozaj tu zavádzame aj ďalšiu doslovne daň za to 
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parkovanie. Takže prečo takto v týchto dobách trestáme tých 

Bratislavčanov, keď naozaj rátajú každú korunu a mesto je 

finančne na tom – aspoň čo sa človek pozrie – by malo byť 

veľmi dobre. Chcem sa spýtať ďalej: Prečo Dopravný podnik 

tlačíme opäť do kontokorentu? Rozumiem, v minulosti boli 

nejaké názory aj z vašej strany, pán kolega, že úver je fajn 

– za výborných podmienok a peniaze sú zadarmo a lacné. Dnes 

tie úrokové sadzby sú úplne niekde inde. Chcem sa spýtať – 

ďalšia otázka moja je – a bol by som rád, keby sa mi 

odpovedalo na tie otázky, lebo nejako zatiaľ som nie na 

všetky dostal odpovede… Z čoho chcete zaplatiť alebo z čoho 

chce mesto zaplatiť najbližšiu faktúru za práce na 

električkovej trati Petržalka, keďže na predchádzajúcich 

zastupiteľstvách sa tu schvaľovala faktúra niekde – 

ospravedlňuje sa, neviem úplne presne to číslo – ale niekde 

to bolo okolo desiatich miliónov a išlo to z rezervného 

fondu, v ktorom vtedy ostalo 6,3 milióna. Ako je rozpočet – 

ďalšia otázka – pripravený na korekcie za prípadné korekcie 

za Dúbravsko-karloveskú radiálu? Zatiaľ Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. A pani poslankyňa Ferenčáková, pani starostka, 

ospravedlňujem sa. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len chcela si 

ujasniť jednu vec. V roku 2-2-1 výstavba a oprava cestnej 

a pešej infraštruktúry je uvedené čerpanie za I. polrok na 

jednotlivé kapitálové teda výdavky, na jednotlivé aktivity 
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a okrem iného teda sú tam – je mi jasné, že v tom čase ešte 

nebolo čerpanie – ale konkrétne vstupná komunikácia do 

Čunova, teda rozšírenie vstupnej komunikácie – je tam 

vyčlenených 94 000. Čerpanie bolo nula aj, samozrejme, viem, 

že teda bude čerpať do konca roka… Len sa chcem spýtať, že 

tie peniaze sú len na projektovú dokumentáciu alebo to už sa 

počíta aj s nejakou realizáciou? V tom balíku myslím, 

v tomto – tých 94 000. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ak už nie sú ďalšie otázky od poslancov, tak poprosím 

spracovateľa materiálu, aby zodpovedal. 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

K tomu Čunovu – priznám sa, že pokiaľ ja viem, tak by 

to mala byť projektová dokumentácia, ale prípadne poprosím, 

keď tu je niekto z kolegov, aby mi prípadne pomohol s tou 

odpoveďou. 

Čo sa týka otázok pána Krajčíra – tam bola tá prvá, 

myslím, že financie 40 miliónov eur z dane z nehnuteľností, 

kde sú tie peniaze… Tam ja akurát môžem nejakým spôsobom 

konštatovať, že tie prostriedky, ktoré, samozrejme, ako sa 

navýšili dane, tak nám pomohli akoby prekonať tú krízu 

covidovú, ktorá bola aj v tom minulom roku, pretože sme 

nedostali žiadnu podporu od štátu – hlavne teda čo sa aj 

týka Dopravného podniku, ktorý tak isto spomínate vo vašich 

otázkach – to znamená, že tam bol výpadok tržieb až na úrovni 

do 40 miliónov eur a zo štátu sme nevideli ani euro. To 
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znamená, že to je jedna z tých vecí. A na druhej strane asi 

predpokladám – nechcem hodnotiť – ale ja to vidím teda 

v rámci toho rozpočtu, že aj tých aktivít je v tom rozpočte 

omnoho viacej, ako keď som si pozeral možno rozpočty 

predchádzajúce. To znamená, že tie výkony tak isto nejakým 

spôsobom stúpli. Takže za mňa asi táto odpoveď. Neviem, či 

ma niekto doplní… 

Čo sa týka toho Dopravného podniku – tam som čiastočne 

akoby na to zodpovedal, že prečo tlačíme Dopravný podnik ako 

do kontokorentu. Jednoducho tie zdroje sú, samozrejme, 

obmedzené kvôli tomu, že tie výkony máme také, ako máme 

všeobecne v meste ako takom. S tým, že my počítame a počítali 

sme s tým, že v nasledujúcom období, samozrejme, budeme 

akoby tak isto musieť Dopravnému podniku v rámci EON tieto 

výkony, ktoré realizuje, doplácať. To znamená, že áno, 

strategicky to bolo takto nastavené, že v tom 

predchádzajúcom období počas covidu – tak isto aj v tomto 

roku, že bude Dopravný podnik dostávať toľko prostriedkov 

a zdrojov, aby mal dostatok na prevádzku ako takú. 

A v nasledujúcich obdobiach, samozrejme, že my to riešime, 

aby Dopravný podnik teda po prvé dostal aj, samozrejme, 

zaplatené to, čo má dostať – tie EON-ky, takže to je 

v procese akoby rozpočtovania a počíta sa s tým. 

Čo sa týka – z čoho chceme zaplatiť električku 

petržalskú – predpokladám ste mali na mysli… petržalskej 

električke ešte nebola zaplatená žiadna faktúra a my máme 

v rozpočte akoby dostatok zdrojov na to – hlavne na ten prvý 

míľnik, ktorý má byť, myslím, že po preinvestovaní ôsmich 

miliónov bez DPH. To máme v rozpočte v tomto roku – to 

znamená, že to je kryté akoby priamo z rozpočtu, ktorý je 
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takto nastavený a bol takto nastavený už od minulého roka 

v decembri, keď sme to schvaľovali. 

A čo sa týka korekcie DKR, tak k tomu akurát sa môžem 

vyjadriť – samozrejme, že nejakým spôsobom nad tým uvažujeme, 

ako sa s tým vysporiadať v prípade, že takéto niečo nastane. 

To znamená, že ja vám teraz nepoviem žiadne konkrétne 

riešenie. Pokým to bude nevyhnutné pre budúci rok, ale 

riešenia, samozrejme, akoby rozpracovanie sú. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Faktická – pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Tak potom mi úplne nie je jasné, prečo sme na poslednom 

zastupiteľstve schvaľovali z rezervného fondu presun niekde 

desiatich miliónov, ostalo tam 6,3. 

A ďakujem za odpoveď vašu, tak potom to môžem hodnotiť 

tak, že niekde kumulatívne, keď je rozpočet na tom lepšie 

o 250 miliónov eur, z toho 40 miliónov sme vytiahli od ľudí 

opäť dodatočne na zvýšenej dani z nehnuteľností, že to 

pomohlo prekryť obdobie počas covidu, hej? Kedy ste nedostali 

– hovoríte – z vlády nič. To znamená, že teda 

o 400 zamestnancov viacej – ktorí tu boli aj počas covidu, 

kde mnohí robili online, tak toto sme nejakým spôsobom 

doplatili. 
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A ešte je tam jedna vec – dotácia z vlády 10 miliónov 

eur – podľa mojich informácií mesto zatiaľ vyčerpalo iba 

50 % za štyri roky. Takže asi tak k čerpaniu. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Kunst. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja nadviažem tu na kolegyňu, pani 

Ferenčákovú. Tak isto v Devíne rekonštrukcia Devínskej cesty 

– bolo rozpočtovaných 50 000, nulové čerpanie, prebieha 

úprava zmluvy, presun kompetencie z GIB-u na hlavné mesto 

a to už sme vedeli dávno. Už v marci bolo nejaké rozhodnutie 

alebo vo februári, kde bolo záverečné stanovisko k tomuto. 

Následne mi bolo povedané, že to budete riešiť. Dostal som 

odpoveď s interpeláciou, že keď sa nebude robiť územná 

dokumentácia alebo dokumentácia pre územné rozhodnutie, tak 

sa musí dať, že koľko financií sa minie alebo koľko bude 

potrebné. A na záver dostanem odpoveď, že sa uvažuje len 

s opravením ložnej a obrusnej vrstvy s novým dopravným 

značením, so zvýšením ochrany cyklistov. A pokiaľ dobre 

viem, tak ste nám povedali – aj vy ste mi povedali – že tá 

rekonštrukcia Devínskej cesty sa plánuje a prebieha tá 

úprava. Lenže úprava… už máme september a od februára 

nevidíme nič nikto v Devíne; nemáme žiadnu informáciu, len 

odpoveď na túto interpeláciu, ktorú som dostal v júli. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  
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Poprosím návrhovú komisiu. Ďakujem pekne. 

(Poznámka: hlasy v pozadí.) 

Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Ja by som potreboval akoby odpoveď od kolegov zo sekcie 

výstavby. Priznám sa, že ja vám k tomuto neviem odpovedať. 

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

Dobre. Takže nič. Ideme hlasovať o návrhu uznesenia, 

ktorým mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o 

plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta za 

I. polrok 2022. 

Môžeme o tom hlasovať. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že uznesenie bolo 

prijaté. 

(Poznámka: Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 9, 

prítomných: 39.) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2022 

Uznesenie 1379/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 1. polrok 

2022. 

koniec poznámky) 

 

BOD 4 NÁVRH NA TRVALÉ UPUSTENIE OD VYMÁHANIA 

POHĽADÁVOK A ODPIS Z ÚČTOVNEJ EVIDENCIE PODĽA 

PRÍLOHY Č. 1 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

A môžeme prejsť na bod číslo 4, a to je Návrh na trvalé 

upustenie od vymáhania pohľadávok. A poprosím spracovateľa 

materiálu. A poprosím o kratšie úvodné slovo, ak je to možné. 
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Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií: 

Áno, ďakujem pekne za slovo. Takže predkladáme materiál 

– upustenie od vymáhania pohľadávok, odpísanie z účtovnej 

evidencie. Je to v súlade teda aj s novými zásadami 

o hospodárení s majetkom hlavného mesta. Je to štandardný 

materiál, ktorý posledné obdobia predkladáme akoby 

pravidelne, kde čistíme teda pohľadávky, ktoré v meste sú 

staršie ako päť až desať rokov a viac. To znamená, že celková 

suma na odpis – v tomto prípade ide z účtovného odpisu 

1 054 004 eur s tým, že kompletne detailne rozpísané 

jednotlivé pohľadávky sú v prílohe. Tak isto máte aj 

v prílohe údaje, ako boli postupne od roku 2020 odpisované 

tieto pohľadáývky. 

Za mňa – ja by som to takto ukončil. Pokiaľ máte nejaké 

otázky, nech sa páči. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. Nevidím nikoho prihláseného do 

diskusie. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje trvalé upustenie od vymáhania 

pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy 

číslo 1. 
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Môžeme o tom hlasovať. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo spustené.) 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 28 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0. Ďakujem.  

(Poznámka: nehlasovalo: 11, prítomných: 39.) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z 

účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1 

Uznesenie 1380/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej 

evidencie podľa prílohy č. 1 – Tabuľkový prehľad pohľadávok 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na trvalé 

upustenie od vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie, 

ktorá je súčasťou tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 5 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY O ZÁKAZE 

PREVÁDZKOVANIA HAZARDNÝCH HIER NA ÚZEMÍ 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY POČAS DNÍ USTANOVENÝCH TÝMTO 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝM NARIADENÍM 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A prechádzame na bod číslo 5, ktorý je Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území hlavného mesta počas dní 

ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 

Poprosím spracovateľa materiálu o úvodné slovo. 

Ing. Juraj Čiba, referát ostatných miestnych daní, poplatkov 

a licencií: 

Dobrý deň prajem všetkým. Ja budem stručný, keďže takýto 

návrh VZDN-ka sa dáva každý rok a toto VZDN-ko vlastne platí 

len pre kalendárny rok 2023. Je identické s tým minuloročným 
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okrem paragrafu 2, kde bolo dopísané, že sa týka kalendárneho 

roku 2023. Toto VZDN-ko je potrebné prijať do 31. októbra, 

aby nadobudlo platnosť a účinnosť od 1. 1. 2023. Prešlo 

pripomienkovým konaním interných oddelení mestských častí aj 

fyzických a právnických osôb. Neboli vznesené žiadne zásadné 

pripomienky. Mestská rada aj finančná komisia ho odporučila 

schváliť a ešte bolo aj zaslané na Úrad pre reguláciu 

hazardných hier, čo je jedna zo zákonom stanovených 

podmienok, aby toto VZDN-ko bolo platné. 

To je z mojej strany všetko. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči, 

pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ja predpokladám, že toto VZDN-ko bude treba prijať 

trojpätinovou väčšinou a možno, že by bolo dobré zavolať aj 

kolegov. Bola by škoda, ak by sme ho neprijali tým, žeby nás 

bolo málo. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Nech sa páči, pán poslanec Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 
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Ja by som poprosil teraz spočítať počet alebo dať 

prezenčné hlasovanie. A v prípade, že nás nie je dostatok, 

tak vyhlásiť päťminútovú prestávku. Tuším dvaja predsedovia 

klubu… Je nás dosť? OK, dobre. Tak sme v poriadku. 

Aha, dobre. Tak dajme prezenčné a potom… 

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

Trojpätinová väčšina prítomných je tu potrebná. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Tak beriem späť. 

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

…áno, áno, prítomných. To znamená, že ak sme 

uznášaniaschopní, tak dve tretiny z tých, čo sú tu. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Tri pätiny. Ďakujem veľmi pekne. Ak už nie je nikto 

prihlásený do diskusie, tak poprosím návrhovú komisiu 

o prečítanie uznesenia. 

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

Áno, takže budeme schvaľovať návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného 
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mesta počas dní vymedzených týmto všeobecne záväzným 

nariadením. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie bolo prijaté počtom 

hlasov: 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0. 

(Poznámka: nehlasovalo: 10, prítomných: 39.) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 29. 09. 2022: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným 

nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
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Uznesenie 1381/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným 

nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s 

účinnosťou od 01. 01. 2023. 

koniec poznámky) 

 

BOD 6 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY – DOPLNENIE 

ČL. 78A – PÔSOBNOSŤ MESTSKEJ ČASTI HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY V 

OBLASTI POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU ZA UBYTOVANIE 

CUDZINCA 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžeme prejsť na bod číslo 6, a tým je Návrh dodatku 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky – pôsobnosť 

mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky v oblasti 

poskytovania príspevku za ubytovanie cudzinca. 
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Poprosím o úvodné slovo. 

Mgr. Michaela Peťovská, vedúca oddelenia vnútornej právnej 

podpory: 

Dobrý deň. Predkladáme návrh dodatku k Štatútu hlavného 

mesta vo veci pôsobnosti obce v súvislosti s poskytovaním 

príspevku za ubytovanie odídenca. Predmetný návrh dodatku 

Štatútu bol predložený mestským častiam na pripomienkovanie 

dňa 4. 4. 2022, pričom boli doručené hlavnému mestu štyri 

návrhy, ktoré nemali žiadne pripomienky. Dve mestské časti 

mali pripomienky – z toho jedna bola legislatívno-technická 

a dve mestské časti zaslali nesúhlasné stanovisko. Návrh 

dodatku bol zverejnený dňa 9. 5. 2022 do 24. 5. 2022 na 

pripomienkovanie verejnosti, pričom nebola nám doručená 

žiadna pripomienka. Návrh dodatku Štatútu bol tak isto 

zaslaný na stanovisko miestnym zastupiteľstvám. Bolo nám 

doručených jedenásť súhlasných stanovísk, jedno nesúhlasné 

stanovisko a vlastne dve nesúhlasné stanoviská, ktoré boli 

doručené, žiaľ, ale v pripomienkovom konaní. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne a otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Ak nie je nikto prihlásený do diskusie, tak uzatváram 

diskusiu a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje Návrh dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy – pôsobnosť mestskej časti hlavného mesta 

SR Bratislavy v oblasti poskytovania príspevku na ubytovanie 

cudzinca. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30 hlasov, proti: 1, zdržalo sa: 0, nehlasovali 8. 

(Poznámka: prítomných: 39.) 

 Ďakujem veľmi pekne. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 29. 09. 2022: 

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy – doplnenie čl. 78a – pôsobnosť mestskej časti 
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hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti 

poskytovania príspevku za ubytovanie cudzinca 

Uznesenie 1382/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy – doplnenie čl. 78a – pôsobnosť mestskej časti 

hlavého mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti 

poskytovania príspevku na ubytovanie cudzinca. 

koniec poznámky) 

 

BOD 7 NÁVRH NA ZMENU STANOV OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 

TECHNICKÉ SIETE BRATISLAVA, A. S. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame na bod číslo 7, a tým je Návrh na zmenu 

stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, 

a. s. 

Prosím spracovateľa materiálu o predstavenie. 

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 
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Dobrý deň. Obsahom predkladaného materiálu je návrh na 

zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete 

Bratislava, a. s., ktorá spočíva v doplnení dvoch živností 

– a to montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických 

zariadení elektrických a vypracovanie dokumentácie 

a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien 

týchto stavieb – elektrotechnická časť. Materiál bol 

prerokovaný aj finančnou komisiou. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nevidím nikoho prihláseného. Uzatváram diskusiu 

a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo berie na 

vedomie návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti 

Technické siete Bratislava tak, ako máte v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Vďaka. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov: 
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Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali 9. 

(Poznámka: prítomných: 39.) 

 Ďakujem. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete 

Bratislava, a. s. 

Uznesenie 1383/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete 

Bratislava, a. s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 

Bratislava, IČO 54302102, ktorou sa do čl. II – Predmet 

podnikania, ods. I dopĺňa: 

„x) montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických 

zariadení – elektrických, 
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y) vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých 

stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb – 

elektrotechnická časť“. 

koniec poznámky) 

 

BOD 8 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ 

ZÁVIERKE ZA ROK 2021 A NÁVRHU NA ROZDELENIE 

ZISKU Z HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2021, 

KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA 

RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 

SPOLOČNOSTI METRO BRATISLAVA, A. S. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame na bod číslo 8, a to je Informácia o riadnej 

individuálnej závierke za rok 21 a návrhu na rozdelenie zisku 

z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a. s. 

Prosím o úvodné slovo. 

Mgr. Zuzana Trubíniová, útvar správy mestských podnikov: 

V zmysle predloženej riadnej individuálnej účtovnej 

závierky spoločnosti METRO Bratislava, a. s., za rok 2021 

vykázala spoločnosť METRO Bratislava hospodársky výsledok – 

teda zisk po zdanení vo výške 214 644 eur, ktorý sa navrhuje 

rozdeliť nasledovne: prídel do rezervného fondu vo výške 
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21 465 eur, prídel do sociálneho fondu vo výške 20 000 eur 

a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 173 179 eur. 

Priložená účtovná závierka bola preskúmaná nezávislým 

audítorom a bola teda prerokovaná aj na finančnej komisii. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k bodu 8. 

Keď nikto nie je prihlásený do diskusie, tak odovzdávam 

slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o materiáloch, 

ktoré budú prerokované a schvaľované na valnom zhromaždení 

obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a. s., a to riadnu 

individuálnu účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie zisku 

z hospodárenia. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, spustite hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov: 
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Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali 9. 

(Poznámka: prítomných: 39.) 

(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 rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti 

za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom 

valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, 

a. s. 

Uznesenie 1384/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované 

na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, 

a. s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO 

35732881: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti 

METRO Bratislava, a. s., za rok 2021, 
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2. Návrh na vysporiadanie zisku z hospodárenia obchodnej 

spoločnosti METRO Bratislava, a. s., za rok 2021. 

koniec poznámky) 

 

BOD 9 SPRÁVA O ČINNOSTI BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCIE 

CESTOVNÉHO RUCHU ZA ROK 2021 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prejdime na bod číslo 9, a to je Správa o činnosti 

Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2021. 

A prosím predkladateľa materiálu o úvodné slovo. Nech 

sa páči. 

Ing. Michaela Kovačičová, vedúca Oddelenia stratégie, 

projektov a destinačného manažmentu BTB: 

Ďakujem veľmi pekne.  

Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, predkladáme 

materiál – správu o činnosti Bratislavskej organizácie 

cestovného ruchu za rok 2021, v ktorej je zhodnotenie aktivít 

za rok, vývoj cestovného ruchu v destinácii Bratislava 

a hospodárenie organizácie. Správa o činnosti 2021 bola 

preskúmaná dozornou radou a schválená predstavenstvom BTB 

a zároveň bola prerokovaná valným zhromaždením BTB dňa 

8. 9. 2022. Ďakujem. 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči, 

pán poslanec Brat. 

Mgr., PhD. Michal Brat, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Keby som náhodou vyčerpal čas tým, že 

veľmi zdĺhavo formulujem myšlienky, tak prosím vás, pridajte 

mi nejaký. 

Ja keď sa ma po skončení môjho mandátu opýtajú na veci, 

ktoré sa nám podarili, tak s hrdosťou budem môcť povedať, že 

sa nám veľa vecí naozaj podarilo a budem na ne hrdý. A keď 

mi povedia, aby som férovo pomenoval niečo, s čím ja nie som 

spokojný a v čom sme – podľa mňa – nedokázali dotiahnuť veci 

tak ďaleko, ako by sme potrebovali, tak spomeniem určite 

tému BTB. 

Chcel by som vás vyzvať ako poslancov, ktorí mnohí z vás 

tu budú sedieť aj v budúcom volebnom období, aby nezabudli 

na to, že je to inštitúcia, ktorá z mestského rozpočtu – 

myslím 1,1 alebo 1,2 milióna investícií – teda financií do 

toho bolo investovaných len za minulý rok. A zároveň sme – 

myslím si, že nestáli ani výkonnému riaditeľovi – nechcem 

hovoriť za predsedu predstavenstva, lebo som ho tu ráno 

videl, ale skrátka neprišli nám odprezentovať výsledky 

svojej práce za minulý rok. Musím povedať, že mesto sa 

snažilo nejakým spôsobom aj zlepšiť svoj vzťah 

k turistickému ruchu a BTB, ale zároveň aj nejakým spôsobom 

motivovať správanie BTB tak, aby naozaj bolo prospešné pre 

turistický ruch v meste. Povedal by som, že táto čiastočná 
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personálna reforma nebola dotiahnutá do konca aj kvôli tomu 

– kvôli vlastne všetkým okolnostiam, ktoré nás postretli v 

tomto volebnom období. Aby som bol fér – treba povedať, že 

prišlo tam viacero schopných ľudí. Myslím si, že viacero 

členom predstavenstva – naozaj im veľmi záleží na tom, aby 

sa BTB-čka rozvíjala dopredu. Ale zároveň musím konštatovať, 

že môj vyslovene apolitický profesionálny manažérsky postoj 

k tomu, ako je táto organizácia riadená – je ten, že 

nefunguje dostatočne efektívne, že nie je riadená na základe 

merateľných ukazovateľov, že tie rozhodnutia, ktoré tam sú 

– ktoré tam sú činené, tak často skôr napĺňajú – povedzme – 

osobné ambície vedúcich predstaviteľov BTB a myslím si, že 

na to, aby BTB fungovala tak, ako má, tak – ako Bratislava 

potrebuje a zaslúži si, mali by sme sa nad jej fungovaním 

všetci zamyslieť. Nechcem tým povedať, že BTB ako stavovská 

organizácia nemá svoj význam… Som stále presvedčený, že má. 

Ale aj preto, aby my sme jej mohli vkladať takú dôveru a aby 

nám ona dávala naspäť to, čo nám dávať vie, je nevyhnutné, 

aby v budúcom volebnom období sa toto zastupiteľstvo 

zamyslelo a nejakým spôsobom motivovalo zmeny v rámci BTB 

ako organizácie. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nasleduje s faktickou pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja som pôvodne nechcel reagovať pri tomto 

bode, ale nedá mi, pán kolega, keď teda hovoríte, že keď 

budete skladať účty – budete veľmi teda hrdý na to, čo sa 
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dosiahlo v meste… Ja naopak sa divím vašej skromnosti. Lebo 

ja keď som si napríklad pozeral, keď ste kandidovali – plán 

A alebo ako sa volala tá knižka, tak tá naozaj… ja som tomu 

veľmi fandil a veril som tomu, že celé zastupiteľstvo sme 

hlasovali za dobré veci, že niekde míľovými krokmi posunieme 

to hlavné mesto… A tu naozaj – keď sa pozrieme – tu žiadne 

veľké projekty sa nespravili. Ja rozumiem sadeniu tulipánov 

a stromčekov – a mne sa to veľmi páči. Sa mi to páči, že 

týmto sa trošku prirovnávame západným krajinám, napríklad 

v Rakúsku, ale tie veľké projekty – ako je električková trať 

do Petržalky, ako je Ružinovská radiála a mnoho ďalších, ako 

je parkovacia politika, ktorá tu mala byť úplne iná, keď si 

ju čítam v tom pláne Bratislava… proste nebolo zvládnutých. 

Takže ja úplne nebudem spokojný, keď budem skladať účty. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Nasleduje v diskusii pani poslankyňa 

Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som rada sa tiež 

vyjadrila k Bratislavskej organizácii cestovného ruchu. 

Ja vidím tu veľmi veľký potenciál tejto organizácie, 

len ho treba vedieť využiť a treba ho vedieť využiť 

v prospech mesta. Nejaké veci sa podarili, zmenili sa, ale 

tam treba naozaj radikálne zmeny. Ja vidím práve problém 

v tom, že toto je jediná organizácia, kde neprebehla skutočne 

voľba predsedu predstavenstva tak, ako vo všetkých ostatných 
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organizáciách. Preto by som rada apelovala na všetkých, čo 

sú tu – v prípade, že sa tu stretneme aj budúce volebné 

obdobie, aby sme tak urobili medzi prvými vecami. A to si 

myslím, že to by bolo riešenie celého tohto problému. Ďakujem 

veľmi pekne. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. S riadnym príspevkom nasleduje pani poslankyňa 

Štasselová. Nech sa páči. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem pekne. Ja som bola teda členka predstavenstva 

len posledný polrok, trištvrte rok – a musím sa pridať 

k môjmu kolegovi – Michalovi Bratovi. Zásadný problém je 

v nastavení alebo v štruktúre, akým je kreovaná táto 

organizácia. Exekutíva vlastne je aj súčasťou… prinášanie 

nejakých nových impulzov je súčasťou kontroly, sú tam 

reprezentanti jednotlivých záujmových skupín, ktorí zase sú 

v exekutíve. Prinášajú projekty, kde nie je jasné, že vlastne 

v čí prospech to je… Čiže v prvom rade treba porozmýšľať 

alebo teda skúsiť zmeniť nastavenie celej organizácie alebo 

ju vystavať od začiatku. 

Druhý moment, ktorý som zažila, že vlastne keď sme sa 

aj snažili aj s kolegami v tejto organizácii presadiť nejaký 

typ projektového riadenia, prípadne reportovania, tak 

v podstate ani celkom nerozumeli tí zamestnanci, o čo ide. 

Čiže tak, ako prechádza celý úrad, celý magistrát nejakým 

školením v rámci projektového riadenia, tak potom by bolo 
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dobré sa pozrieť aj na tieto naše organizácie. Ale teda opäť 

sa vraciam k tomu – tá štruktúra a systém kreovania celej 

tej organizácie nie je dobrý. 

A tretiu vec, čo som chcela povedať – aj som sa snažila 

priniesť nejaké inovatívne riešenia, či už to boli nejaké 

online sprevádzania, ktoré by si mohli osvojiť naše ďalšie 

organizácie alebo aj sprievodcovia, aj sa to dostalo do 

záväzného rozhodnutia celého predstavenstva, aj to potom 

vlastne samotná organizácia blokovala. A ja už v tomto čase 

som nemala energiu presadzovať to, lebo by som bola ako keby 

reprezentant nejakého biznisu, ktorý si osvojila Praha, 

ktorý si osvojili iné mestá na Slovensku, ktoré si osvojilo 

Švajčiarsko… Len Bratislava tu má nejaký taký zápecnícky 

pohľad na to, že kam sa máme hýbať. Takže je tam veľmi veľa 

toho, čo sa dá, čo by bolo treba zmeniť, ale v prvom rade 

teda kreovanie tej inštitúcie. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

S faktickou nasleduje pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne. Nedá mi nezareagovať na túto debatu 

ohľadom BTB, pretože aj pán Brat, aj Lucia, ty, ak hovoríš 

o nesprávnom nastavení BTB, treba si uvedomiť, že tam je 

osobitný zákon, kde sa osobitným spôsobom formuje to 

predstavenstvo, sú tam tie štyri komory, to vôbec nie je 

nejak záležitosť, ktorá záleží alebo nezáleží na magistráte. 

Jednoducho to je - tá organizácia je sui generis (svojho 
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druhu) - takýchto je v zásade v celej krajine pár. Tam si 

skôr treba zvyknúť na to, že to je proste organizácia, kde 

hlavné mesto ako keby nemá tú… napriek tomu, že ju vo veľkom 

financuje, ale nemá tam to hlavné slovo, pretože tak je 

nastavený zákon. Ťažko sa mi vyjadruje k nejakému aktuálnemu 

stavu, lebo ten nepoznám. Ale teda z minulosti som považoval 

za potrebné toto uviesť, že to nie je chybou nastavenia 

mesta, ale vyplýva to zo zákona. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, faktická, pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Áno, ďakujem. To sme si vedomí toho, že ten zákon je 

tak nastavený. Ale keď si predseda reportuje sám sebe a keď 

to manažérsky nie je uchopené a proste neriešia sa tie hlavné 

problémy, tak ani – neviem teda ako – tam boli aj iné 

pochybenia… Nielen to, že teda ten rámec zákonný nie je 

optimálny. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Debnárová. Iba jeden 

riadny diskusný príspevok. Treba zareagovať faktickou. 

A nasleduje pán poslanec Hochschorner. 

Peter Hochschorner, poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne. Musím sa k tomuto trošku vyjadriť. Toto 

je môj názor. Tým pádom, že som ako poslanec 

v predstavenstve, tak môj osobný názor je, že BTB robí, čo 

môže zo svojich síl, ale tu trošku plačeme nad nesprávnym 

Hrobom. Tuto keď zoberieme – tu už Ľuboš Krajčír trošku 

naznačil – to má súvislosti aj napríklad s dopravami… 

Hovoríme a teraz konkrétne o dunajskej doprave, ktorá tu je 

plánovaná už niekoľko, pomaly už desaťročie… Tu sa nepohol 

ani lístok, tu od Ministerstva dopravy smerom cez mesto tu 

nefungujú služby, ktoré by mali rozširovať práve turizmus tu 

v hlavnom meste. By to trošku ináč vyzeralo, lebo tento Dunaj 

– ten je tak nevyužitý – a je to veľká časť Bratislavy, kde 

by sa to ináč mohlo prejavovať a potom by tie služby vyzerali 

trošku ináč z hľadiska bratislavského turizmu. Toto je len 

môj – nechcem zdržovať – to je môj názor. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem. My už keď sme teda rozvili túto debatu, tak ja 

by som navrhovala – my sme ako Komisia cestovného ruchu 

a medzinárodnej spolupráce navrhli aj s členmi – ktorí sú 

teda medzi nimi aj poslanci a neposlanci na úrovni hlavného 

mesta – navrhli sme také uznesenie, ktoré vlastne hovorí 

alebo zaväzuje, alebo žiada riaditeľa magistrátu, aby 

vytvoril za účelom riešenia alebo zaoberania sa cestovým 

ruchom oddelenie. Viem, že teraz zasa sa bavíme o navýšení 

možno jedného zamestnanca. Ale naozaj by to malo svoj význam, 
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pretože by riešil potreby a požiadavky hlavného mesta voči 

trebárs tejto organizácii a zároveň by vedel aj kontrolovať 

a kooperovať práve s predstavenstvom Bratislavskej 

organizácie cestovného ruchu. Toto tiež vidíme ako riešenie 

a myslím si, že naozaj týmto by sa mala Bratislava ako hlavné 

mesto zaoberať, pretože je v tejto oblasti dosť veľa peňazí. 

A tak, ako my dávame peniaze do tejto organizácie, tak predsa 

toľko isto vieme aj získať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Nasleduje s faktickou pán poslanec Krajčír. 

PhDr. Ľuboš Krajčír, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Zareagujem na kolegu Hochschornera. Áno 

však, Peter, pamätáš si, my sme aj spoločne boli dokonca 

s pani štátnou tajomníčkou, ktorá má medzilodnú dopravu 

z Ministerstva dopravy, aj nejaké tie pomocné ruky boli 

dávané, ale naozaj… preto ja som aj zareagoval, že zdá sa 

mi, že veľmi sme skromní. Toto je hlavné mesto Slovenskej 

republiky a my sme mali možnosť ho niekam posunúť. Ja 

rozumiem aj covidu, rozumiem aj vojne na Ukrajine, ale tie 

prvé dva roky boli na to, aby sme tie veľké projekty 

rozbehli. Tu sa naozaj, naozaj nezrealizovali tie veľké 

projekty a mňa to veľmi mrzí. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Vďaka za faktickú poznámku a nasleduje pán poslanec 

Brat. 

Mgr., PhD. Michal Brat, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. Ja chcem pripomenúť, že toto naozaj nie 

je len o jednom veľkom projekte lodnej dopravy, ktorý… Samému 

by sa mi to páčilo. Ale naozaj treba poukázať na to, že toto 

je organizácia, kde mesto dáva vyše jedného milióna eur 

každoročne. Mali by sme sa zamyslieť v prospech hospodárenia 

mesta, akú formu kontroly dostávame nad týmito peniazmi. 

A naozaj pre mňa bolo neprijateľné, keď som videl počas 

týchto štyroch rokov, aká bola reakcia na snahu komisie – 

napríklad žiadať od zástupcov BTB, aby si stanovili nejaké 

KPI – teda merateľné ukazovatele – a aby na základe nich 

plánovali a nejakým spôsobom nám reportovali, že čo sa 

podarilo. Tieto veci sa posunuli dopredu minimálne až vôbec. 

A takto sa nedá narábať s peniazmi mesta. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. S riadnym príspevkom pán poslanec Buocik, nech 

sa páči. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ: 

Ja budem stručný. Ja práve… Takto, že tie KPIs, tie si 

môžete uplatniť voči nominantom mesta, lebo to chápte, že tí 

ostatní nie sú nominanti mesta. Hej? Že to je prvá myšlienka. 
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A druhá je tá, že ja práve naopak by som… – lebo som 

v tej organizácii bol v predstavenstve štyri roky – ja práve 

naopak by som sa pomerne prihováral za to, ak to pozerajú aj 

nejakí kandidáti do mestského zastupiteľstva budúceho, aby 

tých peňazí naopak do BTB išlo viacej. Pretože to je jediná 

organizácia, kde koľko peňazí sa vyskladajú členovia, druhú 

polovicu tých istých peňazí doplatí ministerstvo – myslím, 

že Ministerstvo dopravy, ktoré má na starosti aj cestovný 

ruch. To znamená, že treba nájsť potom také projekty, ktoré 

sa dajú využiť v prospech celého mesta, sú využiteľné 

v prospech cestovného ruchu, ale polku z tých peňazí zaplatí 

štát. Ja chápem, že to je v kontexte hospodárenia mesta – to 

nie je nejaká výrazná suma, ale dlho sa tu viedla aj 

v minulom zastupiteľstve debata – toto mesto inkasuje 

peniaze z dane z ubytovania a že naviazať proste ten 

príspevok mesta do BTB na výšku dane z ubytovania. A vtedy 

– to je myslím okolo tri milióny eur, ak si ja dobre pamätám 

– tak vtedy by ďalšie tri milióny eur dávalo Ministerstvo 

dopravy. Hej? To znamená, že ako keby tam ležia nejaké 

zdroje. To, či je súčasné predstavenstvo spokojné 

s predsedom predstavenstva alebo nie – to nejdem komentovať, 

lebo o tom nič neviem. Ale principiálne je toto firma alebo 

organizácia, kde peňazí vie to mesto získať viacej. Ďakujem 

pekne. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Zareaguje pán riaditeľ magistrátu, pán Košťál. 

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

Ďakujem. Ja chcem zareagovať k viacerým veciam, ktoré 

boli povedané. Pán Buocik, vy ste spomínali, že BTB je 

špecifická organizácia – to presne platí. Ak si spomínate, 

tak bolo tam výberové konanie na predsedníčku/predsedu 

predstavenstva a nakoniec nebolo úspešné. Tá kandidátka, 

ktorá bola vybraná, tak nakoniec odstúpila z toho finálneho 

kola, keďže bola pod veľkým tlakom tých komôr, ktoré sa tam 

stavovsky organizujú. To iba potvrdzuje to, čo ste hovorili, 

že mesto nemá úplnú kontrolu nad tým, čo sa tam deje aj 

v personálnej oblasti. 

Zároveň chcem povedať, že my sme reagovali tým, že sme 

do BTB poslali audit – pána Luptáka ako útvar hlavného 

ekonóma, ktorý robí výkonnostné audity jednotlivých 

organizácií. Robil STARS, robil MARIANUM, teraz robil 

Mestskú políciu. Momentálne je to BTB – je vo finalizačnej 

fáze, to znamená, že v priebehu nejakého mesiaca, dvoch, 

budú výstupy tohto auditu. Tam sa presne hovorí, že aké 

opatrenia treba prijať na to, aby sa lepšie hospodárilo a… 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. S faktickou pán poslanec Brat. 

Mgr., PhD. Michal Brat, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja len v krátkosti na pána Buocika. Viete, na 

to, aby sa realizovalo to, čo ste povedali, že my tam vložíme 

peniaze a ministerstvo nám ich vlastne zdvojnásobí, to je 

perfektný mechanizmus. Ale na to, aby fungoval, tam musí 
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naozaj existovať tá dôvera, že tie peniaze, ktoré do toho dá 

mesto, budú vynaložené účelne a nie je to proste čierna 

skrinka, do ktorej sa vhodia peniaze, zatrasie sa a niečo 

z nej vypadne, pričom nikto z nás neviem ovplyvniť, čo to 

bude. A myslím si, že to je nezodpovedné z našej strany 

v tomto momente liať do toho peniaze vo vyššej miere, pokiaľ 

nemáme nejakým spôsobom istotu, že tá organizácia je riadená 

efektívne. Preto sa veľmi teším na výsledky auditu a veľmi 

dúfam, že cieľom alebo výsledkom tohto celého nebude zrušenie 

BTB-čky alebo vystúpenie mesta z BTB-čky; práve naopak. Ale 

také nastavenie, aby tam panovala tá vzájomná dôvera a mesto 

tam mohlo zvýšiť ten svoj príspevok. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Ak už nikto nie je prihlásený do diskusie 

k tomuto bodu, tak poprosím návrhovú komisiu. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti 

Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2021. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, spustite hlasovanie. 

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

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 4, nehlasovali: 

7 poslanci. 

(Poznámka: prítomných: 39.) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Ďakujem pekne. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 

za rok 2021 

Uznesenie 1385/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 

za rok 2021. 

koniec poznámky) 
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BOD 9A NÁVRH DODATKU Č. 2 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI 

REALIZÁCIÍ PROJEKTOV V PODFINANCOVANÝCH 

MESTSKÝCH ČASTIACH HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A prechádzame na bod číslo 9a: Návrh Dodatku číslo 2 k 

zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v 

podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta 

Bratislavy. 

Poprosím predkladateľa materiálu. 

Mgr. et Mgr. Bruno Konečný, poradca primátora: 

Dobrý deň. Ďakujem za slovo, vážené poslankyne, vážení 

páni poslanci. 

Na prerokovanie vám predkladám návrh Dodatku zmluvy 

o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných 

mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky. 

Tento Dodatok má v podstate len jednu drobnú, ale významnú 

zmenu, kde pri jednej mestskej časti sa dopĺňa predmet 

čerpania tak, aby bol v súlade so zámermi a s potrebami 

realizácie projektu. Pôvodne tam boli uvedené projekty 

parkovacích miest. Vzhľadom na realizačné projekty je 

potrebné doplniť aj úpravu chodníkov tak, aby to zodpovedalo 

skutkovému stavu. Tento návrh vám bol predložený v písomnej 

podobe. 
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Chcem len upozorniť na jednu drobnú formulačnú zmenu 

v uznesení, a to v časti A nie je rozdelená na bod 1, 2 

a v časti v znení: nasleduje text „Mestskej časti hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy Bratislava-Dúbravka 

poskytne hlavné mesto Slovenskej republika Bratislava: –

„Realizácia parkovacích miest na uliciach M. Sch. 

Trnavského, vrátane prislúchajúcich komunikácií pre peších, 

Homolova, Ľ. Zúbka, Damborského, Batkova, Dubravčická, Pod 

záhradami a Pri kríži vo výške 396 000 eur,“ z ktorých 

ostáva na dočerpanie 108 302 eur aj 12 centov. 

Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nevidím nikoho prihláseného. Odovzdávam rovno slovo 

návrhovej komisii. 

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

Ďakujem. Takže máme mierne upravený návrh uznesenia. 

V princípe to, čo bolo pôvodne pod bodom 2, sa mení. Čiže 

„schvaľuje Dodatok číslo 2 k zmluve o spolupráci pri 

realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach 

v nasledovnom znení: Mestskej časti hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy Bratislava-Dúbravka poskytne 

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava: – Realizácia 

parkovacích miest na ulici Schneidera Trnavského, vrátane 

prislúchajúcich komunikácií pre peších, Homolova, Ľuda 
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Zúbka, Damborského, Batkova, Dúbravčická, Pod záhradami, Pri 

kríži vo výške 396 000 eur, z ktorých ostáva na dočerpanie 

108 302,12 eura. 

A v časti B splnomocňuje primátora podpísať Dodatok 

číslo 2 k zmluve. 

Môžete dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, spustite hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov: 

Za: 33, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 6. 

(Poznámka: prítomných: 39.) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Ďakujem pekne. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci pri realizácií 

projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
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Uznesenie 1386/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov 

v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy s mestskými časťami hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy Bratislava-Vrakuňa, 

Bratislava-Dúbravka a Bratislava-Karlova Ves, o financovaní 

investičných projektov v týchto mestských častiach hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v nasledovnom znení: 

 mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy Bratislava-Dúbravka poskytne hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava: 

- „Realizácia parkovacích miest na uliciach M. Sch. 

Trnavského, vrátane prislúchajúcich komunikácií pre peších, 

Homolova, Ľ. Zúbka, Damborského, Batková, Dubravčická, Pod 

záhradami, Pri kríži vo výške 396 000 eur,“ z ktorých ostáva 

na dočerpanie 108 302,12 eur. 

B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

podpísať dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci pri realizácií 

projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy s mestskými časťami 
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hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Bratislava-

Vrakuňa, Bratislava-Dúbravka a Bratislava-Karlova Ves. 

koniec poznámky) 

 

BOD 10 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA POZEMKOV V BRATISLAVE, 

K. Ú. STARÉ MESTO, NA DOBROVIČOVEJ ULICI, 

SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZASTÚPENEJ MINISTERSTVOM 

PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame na bod číslo 10, a to je Návrh na odpredaj 

ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemkov v 

Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, Dobrovičova 

ulica. 

A poprosím o úvodné slovo. Nech sa páči. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, vedúca referátu nájmov majetku:  

Dobrý deň. Takže prvý materiál, ktorý predkladáme, bol 

vypracovaný na základe doručenej žiadosti Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta – a to 

pod stavbou, v ktorej sídli Ministerstvo pôdohospodárstva na 

Dobrovičovej ulici a priľahlých pozemkov. Ministerstvo 

pôdohospodárstva požiadalo o odpredaj za účelom majetko-
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právneho usporiadania uvedených pozemkov. Celková kúpna cena 

za predaj vlastne týchto pozemkov je 270 395 eur. Zároveň si 

teda dovoľujem ešte dodať, že aj finančná komisia odporúča 

predaj týchto pozemkov za uvedenú kúpnu cenu. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k bodu 10. 

Nevidím nikoho prihláseného, tak odovzdávam rovno slovo 

návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

predaj novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Staré 

Mesto do výlučného vlastníctva Slovenskej republiky 

zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

za kúpnu cenu 649,99 eur za m2, celkovo 124 148,09 eur. 

Špecifikácia pozemkov a podmienky sú v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, spustite hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov: 
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Za: 31, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 

7 poslancov. 

(Poznámka: prítomných: 39.) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Ďakujem pekne. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na 

Dobrovičovej ulici Slovenskej republike zastúpenej 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1387/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. 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 

novovytvorených pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

245 

 

- parc. č. 8946/11 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

5 m², ktorý bol odčlenený GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 

z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8946/1 – ostatná plocha 

vo výmere 870 m², LV č. 8925, 

- parc. č. 8943/13 – ostatná plocha vo výmere 17 m², ktorý 

bol odčlenený GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 z pozemku 

registra „E“ KN parc. č. 8945/1 – ostatná plocha vo výmere 

1 055 m², LV č. 8925, 

- parc. č. 21783/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

10 m², ktorý bol odčlenený GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 

z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8945/1 – ostatná plocha 

vo výmere 1 055 m², LV č. 8925, 

- parc. č. 8943/16 – ostatná plocha vo výmere 4 m², ktorý 

bol odčlenený GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 z pozemku 

registra „E“ KN parc. č. 8943/5 – ostatná plocha vo výmere 

23 m², LV č. 8925, 

- časti parc. č. 8943/17 – ostatná plocha v rozsahu dielu č. 

12 vo výmere 13 m², ktorá bola odčlenená GP č. 32/2022 zo 

dňa 30. 06. 2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8943/5 

– ostatná plocha vo výmere 23 m², LV č. 8925, 

- parc. č. 8943/15 – ostatná plocha vo výmere 61 m², ktorý 

bol odčlenený GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 z pozemku 

registra „E“ KN parc. č. 8945/2 – záhrada vo výmere 372 m², 

LV č. 8925, 

- parc. č. 8943/22 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

81 m², ktorý bol odčlenený GP č. 32/2022 zo dňa 30. 06. 2022 
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z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8945/2 – záhrada vo výmere 

372 m², LV č. 8925, do výlučného vlastníctva Slovenskej 

republiky zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky so sídlom Dobrovičova 

12, Bratislava, za kúpnu cenu 649,99 eur/m², t. z. za kúpnu 

cenu celkove 124 148,09 eur, 

s podmienkami: 

1.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom 

1.2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci 

ako vlastník susedných nehnuteľností, zapísaných na LV č. 

9392 a LV č. 2324 v k. ú. Staré Mesto, a to stavby so súpis. 

č. 116 a pozemkov priľahlých k predmetu predaja má záujem o 

majetkovoprávne usporiadanie územia v bezprostrednom 

susedstve s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve; 

2. podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v 

k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8943/5 – zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 230 m², ktorý bol odčlenený GP č. 32/2022 

zo dňa 30. 06. 2022 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 8945/2 

– záhrada vo výmere 372 m², LV č. 8925, 
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do výlučného vlastníctva Slovenskej republiky zastúpenej 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky, so sídlom Dobrovičova 12, Bratislava, za kúpnu 

cenu 649,99 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 149 497,70 

eur, 

s podmienkami: 

2.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 120 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

2.2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMENY AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NEHNUTEĽNOSTÍ 

V BRATISLAVE, S BRATISLAVSKÝM SAMOSPRÁVNYM 

KRAJOM, SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžeme prejsť na bod číslo 12. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, vedúca referátu nájmov majetku:  
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Tak v tomto prípade predkladáme návrh na schválenie ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa zámenu nehnuteľností 

medzi hlavným mestom a Bratislavským samosprávnym krajom. 

Predmetom tejto zámeny sú nehnuteľnosti vo vlastníctve 

hlavného mesta, konkrétne sa jedná o pozemky v katastrálnom 

území Karlova Ves, a to pod stavbou vo vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja a priľahlých pozemkov. 

Táto stavba vlastne slúži ako detský stacionár a detská 

rehabilitačná ambulancia. Samosprávny kraj má záujem 

o revitalizáciu tejto budovy a jej okolia, a preto žiada 

o vysporiadanie vlastne vzťahu k pozemkom pod stavbou 

v areáli tejto stavby. 

Predmetom zámeny sú rovnako pozemky vo vlastníctve 

hlavného mesta – a to pod stavbou Polikliniky v Líščom údolí, 

ktorá je tak isto vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja. Hlavné mesto teda zámenou získa pozemky 

a stavby v areáli na Galvaniho ulici, a tým vlastne dôjde 

k zjednoteniu vlastníckeho práva hlavného mesta ku všetkým 

pozemkom v danom areáli. 

Tuto by som ešte teda dodala, že Bratislavský 

samosprávny kraj uhradí finančný rozdiel v hodnote 

zamieňaných nehnuteľností – a to v sume 1 915 eur. A v tomto 

je už aj započítaný finančný záväzok hlavného mesta voči 

Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý vyplýva vlastne 

z uznesenia mestského zastupiteľstva z februára 2021, ktorým 

tak isto bola schválená zámena nehnuteľností medzi 

Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným mestom. Rovnako 

aj túto zámenu vlastne odporúča schváliť aj finančná komisia 

aj Komisia územného a strategického plánovania. 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu 

k tomuto bodu. 

Nech sa páči, pani starostka Čahojová. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Ja som v podstate spokojná s touto 

zámenou z dôvodu, že sa upravia pomery v okolí Polikliniky 

Karlova Ves a najmä pod terasami, kde sú dosiaľ neupravené 

parkovacie miesta, ktoré nemajú pána, kde parkujú vozidlá, 

ktoré tam nemajú čo robiť, kde parkujú vraky a dlhodobo stoja 

vozidlá neznáme – teda rôznych vlastníkov. A v každom 

prípade to pomôže Poliklinike, pacientom Polikliniky, ale 

i zamestnancom, keď župa bude môcť legitímne tieto 

parkoviská upraviť. 

Zároveň nám to pomôže v širších súvislostiach, lebo za 

budovou Polikliniky sa nachádza veľmi vyťažená komunikácia 

Líščie údolie, ktorá je spojnicou medzi viacerými mestskými 

časťami pre cyklistov a zároveň je zaťaženou silnou 

automobilovou dopravou nielen dynamickou, ale aj statickou. 

Takže tento problém sa odstráni a my budeme môcť pristúpiť 

aj k zmene organizácie dopravy na tejto zaťažovanej 

komunikácii. Dúfajme, že sa podarí aj jej rekonštrukcia. 

Veľmi pekne ďakujem za slovo. 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem a ak už nikto nie je prihlásený do diskusie 

k tomuto bodu, tak odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

zámenu nehnuteľností medzi hlavným mestom a Bratislavským 

samosprávnym krajom, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti vo 

výlučnom vlastníctve hlavného mesta v katastrálnom území 

Karlova Ves za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja v katastrálnom území 

Trnávka. Čísla parciel výmery a podrobnosti sú v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, spustite hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov: 

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

9 poslanci. 

(Poznámka: prítomných: 39.) 
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(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 

Bratislavským samosprávnym krajom, so sídlom v Bratislave 

Uznesenie 1388/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

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

obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností medzi 

hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, so sídlom 

Primaciálne nám. 1 v Bratislave, IČO 00603481, 

a Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom Sabinovská 16 

v Bratislave, IČO 36063606, ktorej predmetom sú 

nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, a to pozemky registra „C“ 

KN v k. ú. Karlova Ves, 

- parc. č. 355 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 967 

m², vytvorený GP č. 146/2022 z častí pozemkov registra „E“ 

KN, k. ú. Karlova Ves, zapísaných na LV č. 4971, 
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- parc. č. 3390/1 – orná pôda vo výmere 1 930 m², 

- parc. č. 3391/1 – záhrada vo výmere 1 580 m², 

- parc. č. 3394/1 – záhrada vo výmere 1 537 m², 

- parc. č.3395/1 – záhrada vo výmere 2 161 m², 

- parc. č. 3398/1 – vinica vo výmere 1 953 m², definovaných 

v GP ako diely č. 6, č. 10, č. 14, č. 17 a č. 20, 

- parc. č. 356 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 180 

m², vytvorený GP č. 146/2022 z častí pozemkov registra „E“ 

KN, k. ú. Karlova Ves, zapísaných na LV č. 4971, 

- parc. č. 3382 – vinica vo výmere 1 493 m², 

- parc. č. 3383 – vinica vo výmere 1 572 m², 

- parc. č.3385 – záhrada vo výmere 224 m², 

- parc. č. 3386 – vinica vo výmere 1 773 m², 

- parc. č. 3387/2 – vinica vo výmere 1 773 m² 

- parc. č. 3390/1 – orná pôda vo výmere 1 930 m², 

- parc. č. 3390/2 – orná pôda vo výmere 2 224 m², 

- parc. č. 3391/1 – záhrada vo výmere 1 580 m², 

- parc. č. 3394/1 – záhrada vo výmere1 537 m², 

- parc. č. 3395/1 – záhrada vo výmere 2 161 m², 
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- parc. č. 3398/1 – vinica vo výmere 1 953 m², 

- parc. č. 3399 – záhrada vo výmere 862 m², definovaných v 

GP ako diely č. 1 až č. 5, č. 7, č. 9, č. 11 až č. 13, č. 

15, č. 16, č. 18, č. 19, č. 21 a č. 22, 

- parc. č. 357/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 

m², vytvorený GP č. 146/2022 z pozemku registra „E“ KN, k. 

ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 4971 parc. č. 3390/1 – 

orná pôda vo výmere 1 930 m², diel č. 8, 

v hodnote 283,82 eur/m², t. z. celkove v hodnote 1 178 420,64 

eur podľa znaleckého posudku č. 178/2022, 

pozemky registra „E“ KN v k. ú. Karlova Ves, zapísané na LV 

č. 4971, 

- parc. č. 20437 – záhrada vo výmere 625 m², 

- parc. č. 20436 – záhrada vo výmere 325 m², 

- parc. č. 20435 – záhrada vo výmere 174 m², 

- parc. č. 3297/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 35 

m², 

- parc. č. 3297/5 – záhrada vo výmere 23 m², 

- parc. č. 3297/3 – záhrada vo výmere 180 m², 

- parc. č. 3292 – záhrada vo výmere 98 m², 
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a pozemok registra „E“ KN v k. ú. Karlova Ves, zapísaný na 

LV č. 4973, parc. č. 194 – záhrada vo výmere 189 m², 

v hodnote 282,32 eur/m², t. z. celkove v hodnote 465 545,68 

eur podľa ZP č. 181/2022, 

za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja, a to pozemky registra „C“ KN v k. ú. 

Trnávka, 

- parc. č. 17007/27 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 

1 259 m², 

- parc. č. 17007/28 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

1 239 m², 

- parc. č. 17007/29 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

3 991 m² v hodnote 156,15 eur/m², t. z. celkove 

v hodnote 1 013 257,35 eur, 

a stavby súpis. č. 3972 vybudované na pozemkoch parc. č. 

17007/27 a parc. č. 17007/28, vrátane vodovodnej, 

kanalizačnej a elektrickej prípojky k stavbám, zapísané LV 

č. 2863, v hodnote 619 847,59 eur, t. z. nehnuteľnosti 

celkove v hodnote 1 633 104,94 eur podľa ZP č. 129/2022, 

s podmienkami: 

1. Zámenná zmluva bude Bratislavským samosprávnym krajom 

podpísaná do 180 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude 
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Bratislavským samosprávnym krajom v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Bratislavský samosprávny kraj uhradí finančný rozdiel v 

hodnote zamieňaných nehnuteľnosti v sume 1 915,88 eur 

hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave naraz do 60 

dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zámennej zmluvy. V tomto 

finančnom rozdiele je započítaný aj finančný záväzok 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy voči 

Bratislavskému samosprávnemu kraju v sume 8 945,50 eur 

vyplývajúci z podmienky uvedenej v uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 730/2021 zo dňa 18. 02. 2021. 

Zámena sa uskutočňuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z 

dôvodu, že zámenou príde k majetkovoprávnemu usporiadaniu 

vzťahu k pozemkom v k. ú. Karlova Ves nachádzajúcim sa pod 

stavbami vo vlastníctve žiadateľa, sanatória na Donnerovej 

ulici a okolo tejto stavby a pod stavbou polikliniky v Líščom 

údolí. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava získa 

pozemky a stavby v areáli na Galvaniho ulici v k. ú. Trnávka, 

čím dôjde k zjednoteniu vlastníckeho práva k pozemkom v danom 

areáli. 

koniec poznámky) 

 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

256 

 

BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO 

ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA NÁJMU ČASTI POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, NIVY, NOVÉ 

MESTO, POD KONTAJNEROVÝMI STOJISKAMI 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Môžeme prejsť na bod číslo 13, a tým je Návrh na 

schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

časti pozemkov v katastrálnom území Petržalka, Nivy, Nové 

Mesto, pod kontajnerovými stojiskami. 

Prosím o úvodné slovo. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, vedúca referátu nájmov majetku:  

Tak, ako bolo spomenuté, vlastne ide o nájom časti 

pozemkov na vybudovanie, rekonštrukciu a užívanie 

kontajnerových stojísk. A to na dobu neurčitú za nájomné za 

1 euro za rok za celý predmet nájmu. Uvedené nájomné bolo 

teda stanovené v súlade s novým predpisom na oceňovanie 

nájmov a vecných bremien S14 a ešte aby som dodala, že ide 

o nájom pozemkov v katastrálnom území Nivy a Petržalka. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 A ak nie je nikto prihlásený, tak odovzdávam slovo 

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

Áno, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom častí pozemkov na vybudovanie, rekonštrukciu, užívanie 

kontajnerových stojísk v katastrálnych územiach Petržalka, 

Nivy a Nové Mesto. S podmienkami, ktoré sú v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, spustite hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov: 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 10. 

(Poznámka: prítomných: 38.) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

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

Petržalka, Nivy, Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami 

Uznesenie 1389/2022 
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zo dňa 29.09.2022 

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 častí pozemkov 

v Bratislave na vybudovanie, rekonštrukciu a užívanie 

kontajnerových stojísk, na dobu neurčitú, za nájomné 1,00 

euro/rok za celý predmet nájmu: 

1. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 

2244/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 25 m², 

zapísaného na LV č. 1748, pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Beňadická 13 a 15, v zastúpení 

Spoločenstvo vlastníkov bytov Beňadická 13, 15 so sídlom 

Beňadická 15 v Bratislave, IČO 30786185, 

2. pozemok registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 164/3 

– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16 m², a časť pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 164/1 – ostatné 

plochy, zapísaných na LV č. 1748, pre vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov bytového domu Furdekova 8, v zastúpení 

Anevil, s. r. o., so sídlom Mraziarenská 25 v Bratislave, 

IČO 35803843, 

3. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 11020/1 – ostatná 

plocha vo výmere 6 m², a časť pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 21943 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 12 m² v k. 

ú. Nivy, zapísaných na LV č. 797, pre vlastníkov bytov a 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

259 

 

nebytových priestorov bytového domu Bajzova 12, v zastúpení 

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

„BAJZOVA 12“, Bajzova 234/12, Bratislava, IČO 31799973, 

4. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 11020/1 – ostatná 

plocha vo výmere 6 m² a časť pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 21943 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 12 m², v k. 

ú. Nivy, zapísaných na LV č. 797, pre vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov bytového domu Bajzova 14, v zastúpení 

BYTOSERVIS spol. s r. o., Bachova 7, Bratislava, IČO 

30775817, 

5. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 

11739/1 – ostatné plochy vo výmere 30 m², zapísaného na LV 

č. 5567, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytového domu Československých parašutistov č. 13, 15, 17, 

19, v zastúpení NOVBYT, s. r. o., so sídlom Hálková 11 v 

Bratislave, IČO 31369332, a pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Československých parašutistov č. 

21, v zastúpení Bytové družstvo Bratislava III so sídlom 

Kominárska 6 v Bratislave, IČO 00169633, 

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. 
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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 

prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré charakterizujú 

nájom pozemkov pod kontajnerovými stojiskami, by nebol 

účelný. 

koniec poznámky) 

 

BOD 13A NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMENY UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Č. 1332/2022 ZO DŇA 23.06.2022, KTORÝM 

BOLO SCHVÁLENÉ MAJETKOVOPRÁVNE USPORIADANIE 

VZŤAHOV K POZEMKOM V BRATISLAVE, K. Ú. 

ČUNOVO, NA ROZŠÍRENIE VSTUPNEJ KOMUNIKÁCIE DO 

ČUNOVA 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

A prechádzame na bod zaradený ako 13a: Návrh na 

schválenie zmeny uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 

23. 6., ktorým bolo schválené majetkovoprávne usporiadanie 

vzťahov k pozemkom v katastrálnom území Čunovo na rozšírenie 

vstupnej komunikácie do Čunova. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, vedúca referátu nájmov majetku:  
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K tomu by som teda ešte uviedla, že v podstate zmena sa 

týka iba predĺženia lehôt na podpísanie zmlúv zo strany 

tretích osôb, a to do 31. 3. 2023. V podstate väčšina 

vlastníkov pozemkov pod touto stavbou už teda pristúpila 

k podpísaniu zmlúv, respektíve je to v procese podpisovania. 

Ale pokiaľ ide o rokovania a následné uzatváranie zmlúv so 

štátnymi inštitúciami – hlavne Slovenským pozemkovým fondom, 

Slovenským vodohospodárskym podnikom – je to tam na dlhšie 

časové obdobie. Takže z tohto dôvodu vlastne navrhujeme 

predĺžiť túto lehotu na podpísanie zmlúv do 31. 3. 23. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Otváram diskusiu. A prvá prihlásená je pani 

starostka Ferenčáková, nech sa páči. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len poprosím kolegov 

– tak ako na začiatku – o podporu tohto uznesenia. Počuli 

ste, jedná sa len o predĺženie termínov, aby teda uznesenie 

nestratilo platnosť, aby konečne naša komunikácia dostala 

nový tvar. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uzatváram diskusiu a odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 1332/2022, ktorým bolo schválené 

majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom 

v katastrálnom území Čunovo. Podrobnosti sú v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, spustite hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov: 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovali: 10. 

(Poznámka: prítomných: 38.) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

Ďakujem. 

Možno poprosím poslancov, ktorí sú prípadne niekde 

v priestoroch paláca, aby sa vrátili naspäť alebo si vytiahli 

karty z hlasovacích zariadení, lebo ich je tu desať. Čiže 

zvyšujú kvórum zbytočne. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1332/2022 zo dňa 23.06.2022, 

ktorým bolo schválené majetkovoprávne usporiadanie vzťahov 

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

komunikácie do Čunova 

Uznesenie 1390/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 1332/2022 zo dňa 23. 06. 

2022, ktorým bolo schválené majetkovoprávne usporiadanie 

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

vstupnej komunikácie do Čunova: 

v bodoch 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1 týkajúcej sa 

podmienok prijatého uznesenia, takto: 

Pôvodné podmienky v znení: 

„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.“ 

sa nahrádzajú novým textom podmienok v znení: 
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„Kúpna zmluva bude predávajúcimi podpísaná do 31. 03. 2023 

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.“ 

v bodoch 1.3, 2.3, 3.2, 4.3, 5.2, 6.2 týkajúcej sa podmienok 

prijatého uznesenia, takto: 

Pôvodné podmienky v znení: 

„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.“ 

sa nahrádzajú novým textom podmienok v znení: 

„Zmluva o nájme pozemku bude prenajímateľmi podpísaná do 31. 

03. 2023 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. “ 

v bodoch 1.4, 2.4, 3.3, 4.4, 5.3, 6.3 týkajúcej sa podmienok 

prijatého uznesenia, takto: 

Pôvodné podmienky v znení: 

„Zmluva o zriadení vecného bremena bude povinnými z vecného 

bremena podpísaná do 120 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena 

nebude povinnými z vecného bremena v uvedenom termíne 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.“ 

sa nahrádzajú novým textom podmienok v znení: 

„Zmluva o zriadení vecného bremena bude povinnými z vecného 

bremena podpísaná do 31. 03. 2023 od schválenia uznesenia v 

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.“ 

v bode 2.1 týkajúcej sa podmienky prijatého uznesenia, takto: 

Pôvodná podmienka v znení: 

„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.“ 

sa nahrádza novým textom podmienky v znení: 

„Budúca kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do 31. 03. 

2023 od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, 

že budúca kúpna zmluva nebude budúcim predávajúcim v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.“ 
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koniec poznámky) 

 

BOD 14 NÁVRH NA ZRUŠENIE ČASTI B UZNESENIA Č. 

1154/2022 ZO DŇA 31. 3. 2022 A PRIJATIE 

NOVÉHO UZNESENIA PRE POMOC UKRAJINE 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame plynulo na bod číslo 14, a tým je Návrh na 

zrušenie časti B uznesenia číslo 1154 z roku 2022 a prijatie 

nového uznesenia pre pomoc Ukrajine. 

Prosím o úvodné slovo. 

Ing. Veronika Petrle Fáberová, vedúca oddelenia zahraničných 

vzťahov a protokolu 

Vďaka, dobrý deň. Obsahom predkladaného materiálu je 

pomoc pre Ukrajinu. Ide o sumu 50 000 eur na humanitárnu 

pomoc smerovanú pre civilné obyvateľstvo na území mesta Kyjev 

ako nášho partnerského mesta. Tieto prostriedky už vyčlenené 

boli v marcovom mestskom zastupiteľstve ako časť uznesenia, 

avšak bol tam vyslovene uvedený sprostredkovateľ tejto 

pomoci, ktorý sa medzičasom zmenil. Pôvodne malo byť 

sprostredkovateľom pomocné mesto Varšava, ktoré v rámci 

medzinárodnej spolupráce po vypuknutí vojny na Ukrajine 

prevzalo iniciatívu zasielania humanitárnej pomoci. Ponúklo 

túto možnosť aj ostatným mestám, pretože vedelo vytvoriť 

bezpečný vlakový koridor, malo s ukrajinskými mestami 
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otvorený komunikačný kanál a vedelo celý tento proces 

a logistiku zabezpečiť. V rámci riešenia právnej úpravy 

tohto transferu sa však v máji táto možnosť musela uzavrieť, 

pretože došlo k porušeniu toho bezpečného vlakového koridoru 

a už nevedela Varšava garantovať túto formu spolupráce. 

Ako nový sprostredkovateľ pomoci bola identifikovaná 

nezisková organizácia Človek v ohrození ako organizácia, 

ktorá sa takejto forme humanitárnej pomoci venuje. A je v tom 

v podstate renomovaná, má na to prostriedky, má na to 

kontakty a logistiku. Preto navrhujeme zrušiť pôvodnú časť 

uznesenia, kde sa uvádzalo mesto Varšava; a prijatie nového 

uznesenia s Človekom v ohrození. Na tento účel by sa 

podpísala darovacia zmluva, ostatné veci zostávajú nezmenené 

– aj výška pomoci, spôsob logistiky a ďalšie podmienky. Takže 

nejde ani o nové finančné prostriedky, iba o zmenu 

sprostredkovateľa. Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne a otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Asi by to mala byť len nejaká faktická poznámka. Ja sa 

zdržím v tom bode, hoci by som ho rada podporila, lebo som 

členka správnej rady tej organizácie. Ďakujem. 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne a nevidím už nikoho ďalšieho prihláseného 

k tomuto bodu v diskusii, tak odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

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

Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo po A) zrušuje časť B uznesenia 

1154/2022, po B) schvaľuje darovanie sumy 50 000 eur 

neziskovej organizácii Človek v ohrození a po C) 

splnomocňuje primátora vyčleniť príslušnú zmluvu a uzatvoriť 

darovaciu zmluvu. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím o spustenie hlasovania. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov: 

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

8 poslanci. 

(Poznámka: prítomných: 36.) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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Ďakujem. 

Možno poprosím poslancov, ktorí sú prípadne niekde 

v priestoroch paláca, aby sa vrátili naspäť alebo si vytiahli 

karty z hlasovacích zariadení, lebo ich je tu desať. Čiže 

zvyšujú kvórum zbytočne. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 29. 09. 2022: 

Návrh na zrušenie časti B uznesenia č. 1154/2022 zo dňa 31. 

03. 2022 a prijatie nového uznesenia pre pomoc Ukrajine 

Uznesenie 1391/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. zrušuje 

časť B uznesenia č. 1154/2022 zo dňa 31. 03. 2022. 

B. schvaľuje 

darovanie sumy 50 000,00 eur na účely súvisiace s bojom proti 

účinkom vojnových operácií na Ukrajine neziskovej 

organizácii Človek v ohrození, n. o., so sídlom Baštová 

343/5, 811 03 Bratislava, IČO 50082001, za splnenia podmienok 

uvedených v darovacej zmluve, ktorá je súčasťou tohto 

uznesenia. 
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C. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

1. vyčleniť z podprogramu 3.4 Humanitárna pomoc, prvok 3.4.1 

Humanitárna pomoc – Ukrajina, ekonomická klasifikácia 630, 

sumu 50 000,00 eur neziskovej organizácii Človek v ohrození, 

n. o., so sídlom Baštová 343/5, 811 03 Bratislava, IČO 

50082001, určeného na účely súvisiace s bojom proti účinkom 

vojnových operácií na Ukrajine, a to do toho istého prvku 

3.4.1 na ekonomickú klasifikáciu 640, 

2. uzatvoriť darovaciu zmluvu medzi hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislavou a neziskovou organizáciou 

Človek v ohrození, n. o., so sídlom Baštová 343/5, 811 03 

Bratislava, IČO 50082001, predmetom ktorej bude darovanie 

sumy 50 000,00 eur na účely súvisiace s bojom proti účinkom 

vojnových operácií na Ukrajine. 

koniec poznámky) 
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BOD 15 NÁVRH NA ZMENU A DOPLNENIE UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 1221/2022 ZO DŇA 

28. 04. 2022, KTORÝM SA SCHVÁLILO PODANIE 

ŽIADOSTI NA ZÍSKANIE DOTÁCIÍ Z MINISTERSTVA 

DOPRAVY A VÝSTAVBY SR, A ÚVERU ZO ŠTÁTNEHO 

FONDU ROZVOJA BÝVANIA NA FINANCOVANIE PROJEKTU 

NÁJOMNÉHO A NÁHRADNÉHO NÁJOMNÉHO BÝVANIA NA 

MUCHOVOM NÁMESTÍ 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prechádzame na bod číslo 15, a tým je Návrh na zmenu a 

doplnenie uznesenia, ktorým sa schválilo podanie žiadosti na 

získanie dotácie z Ministerstva dopravy a úveru zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a 

náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí. 

Nech sa páči, o úvodné slovo prosím. 

MSc. Juraj Mach, riaditeľ sekcie nájomného bývania: 

Dobrý deň. Tento bod predkladáme v súvislosti so 

žiadosťami o dotácie a úver pre bytový dom Muchovo námestie. 

Vzhľadom na nezrovnalosti nás Štátny fond rozvoja bývania 

vyzval na doplnenie žiadosti a doplnenie uznesenia je 

súčasťou doplnenia tejto žiadosti. Uznesenie sa dopĺňa 

v troch bodoch. V zásade ide prevažne o to, že musí mestské 

zastupiteľstvo potvrdiť záväzok splácať úver, ktorý 

dostaneme od Štátneho fondu rozvoja bývania. Ďakujem. 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Ak nie je nikoho prihlásený, tak odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. Nech sa páči. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje 1. zmenu v časti C v bode 4 

uznesenia mestského zastupiteľstva 1221/2022 – pôvodný text 

sa nahrádza novým textom tak, ako je v materiáli. A 2. sa 

dopĺňajú body 6 a 7 v časti C toho istého uznesenia tak, ako 

máte v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, spustite hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov: 

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

7 poslanci. 

(Poznámka: prítomných: 37.) 
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(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 29. 09. 2022: 

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1221/2022 zo dňa 28. 04. 2022, ktorým sa 

schválilo podanie žiadosti na získanie dotácií z 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, a 

úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie 

projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na 

Muchovom námestí 

Uznesenie 1392/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu v časti C bode 4 uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1221/2022 

zo dňa 28. 04. 2022 nasledovne: 

pôvodný text bodu 4 v časti C v znení: 

„4. prijať záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané 
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podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 

bývania v znení neskorších predpisov v prospech Štátneho 

fondu rozvoja bývania,“ 

sa nahrádza novým textom v znení: 

„4. prijať záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy zriadiť záložné právo na nájomné byty financované 

z podpory Štátneho fondu rozvoja bývania vrátane pozemku pod 

financovanou stavbou obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z. 

z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších 

predpisov v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania,“; 

2. doplnenie bodov 6 a 7 v časti C uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 1221/2022 zo dňa 28. 04. 2022 v znení: 

„6. prijať záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy splácať úver poskytnutý Štátnym fondom rozvoja 

bývania a zapracovať splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja 

bývania do rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas celého trvania zmluvného vzťahu so Štátnym 

fondom rozvoja bývania, 

7. prijať záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte tak, aby 

bola zabezpečená úhrada minimálne 3 budúcich splátok k 

požadovanému úveru vrátane úrokov Štátneho fondu rozvoja 

bývania.“ 

koniec poznámky) 
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BOD 16 ROČNÁ SPRÁVA O STAVE OBECNÉHO BYTOVÉHO FONDU 

ZA KALENDÁRNY ROK 2021 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nasleduje bod číslo 16, a to je Ročná správa o stave 

obecného bytového fondu za rok 2021. 

Prosím o úvodné slovo. 

JUDr. Michal Ovsaník, vedúci oddelenia správy bytov: 

Dobrý deň. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia 

číslo 1 z roku 2006 o nájme bytov a obytných miestností v 

zariadeniach určených na trvalé bývanie vám predkladáme 

ročnú správu o stave bytového fondu za rok 2021. V zmysle 

predmetného všeobecne záväzného nariadenia predkladá 

primátor mestskému zastupiteľstvu k 30. septembru bežného 

roka túto správu. 

Správa obsahuje taxatívne uvedené údaje empiricky 

zozbierané od všetkých mestských častí, ako aj organizačných 

útvarov hlavného mesta. My sme tú správu sa snažili dať aj 

do nejakého grafického vyhotovenia. Pri najdôležitejších 

veličinách dávame aj vyčíslenie, dávame grafické porovnanie 

za posledných šesť rokov. 

Pokiaľ máte nejaké otázky, tak zodpovieme. 
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Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vďaka. Otváram diskusiu k bodu číslo 16. Nech sa páči. 

Nevidím nikoho prihláseného do diskusie. Odovzdávam 

slovo návrhovej komisii. 

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

Áno. Predkladaným návrhom uznesenia mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie ročnú správu o stave 

obecného bytového fondu za kalendárny rok 2021. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, spustite hlasovanie. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov: 

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

4 poslanci. 

(Poznámka: prítomných: 36.) 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Ročná správa o stave obecného bytového fondu za rok 2021 

Uznesenie 1393/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

ročnú správu o stave obecného bytového fondu za kalendárny 

rok 2021. 

koniec poznámky) 

 

BOD 17 AKTUALIZÁCIA ÚZEMNÉHO GENERELU VODNÝCH TOKOV 

A PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY MESTA BRATISLAVY – 

INFORMÁCIA O OBSTARANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACIEHO 

PODKLADU 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nasleduje bod číslo 17, a to je Aktualizácia územného 

generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta 

Bratislavy. A poprosím o úvodné slovo. 
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Mag. rer. nat. Marek Dinka, v. r. riaditeľ sekcie územného 

rozvoja: 

Dobrý deň. Aktualizácia územného generelu vodných tokov 

a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy bola spracovaná 

na základe prerokovaného zadania. Bude slúžiť ako 

územnoplánovací podklad spracovaný a prerokovaný v zmysle 

príslušných ustanovení zákona o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku. 

Účelom spracovania aktualizácie je pasportizácia 

vodných tokov, vodných plôch a protipovodňovej ochrany, 

posúdenie rizikových faktorov, návrh nakladania so 

zrážkovými vodami a prihliadnutím na ďalšiu urbanizáciu, ako 

aj na klimatickú zmenu. Hlavná požiadavka mesta bola 

spracovať aktualizáciu územného generelu v digitálnej forme. 

Táto aktualizácia je spracovaná ako podklad pre územný plán 

mesta v podrobnosti primeranej celomestskej územnoplánovacej 

dokumentácie. 

Ešte v krátkosti k procesu: Tento materiál 

o aktualizácii územného generelu vodných tokov 

a protipovodňovej ochrany bol predložený na zasadnutie 

mestskej rady dňa 14. 9. 2022. Táto mestská rada ho 

odporúčala mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie. Tak 

isto to bolo predložené na príslušnú komisiu – teda územného 

a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 

– to bolo dňa 21. 9. A táto tak isto odporučila zobrať na 

vedomie tento materiál. Ďakujem. 

Predsedajúca: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem. Otváram diskusiu k bodu číslo 17. 

A ako prvý je prihlásený s riadnym príspevkom pán 

poslanec Brat. Nech sa páči. 

Mgr., PhD. Michal Brat, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za vypracovanie tohto materiálu. Snažil 

som sa ho čo najpoctivejšie preštudovať, ale jednak to je 

pomerne nemalý rozsah a zároveň to prevyšuje mieru mojej 

odbornosti a skúseností s touto témou. 

Mal som ale otázku – či nám to nemôže skomplikovať naše 

úmysly v budúcnosti. Konkrétne – napríklad sme sa rozprávali 

na rozličných úrovniach, že možno v budúcnosti by sa 

protipovodňová ochrana, ktorá je na nábreží pri múzeu – pri 

propeleri a tak ďalej, kde je ten múrik taký, aký je… nemohla 

stať predmetom možno nejakej tej architektonickej súťaže, 

prípadne aby mohla byť konštruovaná tak, aby vytváral menšiu 

vizuálnu bariéru medzi riekou a mestom a nábrežím. Teda aby 

som to zhrnul – tá moja otázka je: Či si prijatím takto 

naformulovaného generelu nejakým spôsobom nezablokujeme 

ďalšie možné procesy a ďalší rozvoj napríklad vyhlásenia 

architektonickej súťaže pri takýchto bodoch? Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Zozbierame asi otázky a potom nakoniec… 

Adam Berka, nech sa páči. 
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Mgr. art. Adam Berka, poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som v podstate chcel 

doplniť to, čo povedal kolega Brat. Pred asi troma rokmi nám 

bol odprezentovaný jeden z veľmi zaujímavých projektov 

Dunajského parku, kde v podstate súčasťou tej vízie na 

najbližšie desaťročia aj Dunaja v Bratislave je postupná 

premena a možno úprava dunajských brehov na obidvoch 

stranách. 

A taktiež by som sa chcel spýtať, že či tento konkrétny 

generel, ktorý sa týka predovšetkým protipovodňovej ochrany, 

nejakým spôsobom zohľadňuje aj možnosť budúcej práce 

s brehmi – pri jej úprave, pri prispôsobovaní tých brehov na 

lepšiu prístupnosť pre obyvateľov, lepšie výhľady, úpravu 

materiálnu a úpravu terénnu. Či to viete možno len tak akože 

v stručnosti zhrnúť, či náhodou tento generel nám nemôže 

nejakým spôsobom zviazať ruky. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Ak budem potrebovať, prosím o predĺženie. 

Ja chcem veľmi pekne poďakovať pani architektke 

Jakušovej za to, že sa tento dokument dopracoval. Trápila 

som ju najmä tým, že zadanie tohto generelu bolo veľmi 

kvalitne vypracované na magistráte aj za prítomnosti pani 

hlavnej architektky, aj odborných útvarov. Avšak tá 
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realizácia vo výberovom konaní – poviem to tak jednoduchšie 

– bol vybratý skôr taký technokratickejší tím, ktorý 

realizoval ten prvý výsledok. Vďaka teda pripomienkam 

odbornej verejnosti aj teda autorom Bratislavského 

Dunajského parku, aj teda ja som prispela, aj viacerí 

samozrejme odborníci… sa čiastočne ten materiál skvalitnil 

v duchu teda toho zadania. 

Jediná vec, ktorá sa ako keby nepodarila a na ktorej 

teda dlhodobo bazírujem, je vlastne mapa inundačného územia, 

ktorá musí byť – podľa môjho osobného názoru – súčasťou 

takéhoto dokumentu, ktorý sa zapodieva povodňami. A bez 

tejto čiary alebo bez tejto GIS-ovej mapy nemá význam, aby 

ho mesto použilo v nejakom ďalšom svojom užívaní pri tvorbe 

nového územného plánu. Preto mi bolo prisľúbené na komisii 

územného plánu a životného prostredia, že to tým, že už tento 

dokument sa stáva naším autorským dielom alebo teda to 

autorstvo bude na meste, bude tento dokument doplnený o túto 

GIS-ovu vrstvu, o vlastne vyznačenie – pokiaľ dochádza teda 

k povodňovej čiare. Čiže ja by som chcela len, aby zaznelo 

do záznamu – tento prísľub, aby bola táto GIS-ova mapa 

súčasťou tohto generelu, pretože inak si myslím, že by to 

bolo nedostatočné a nemohla by som za to zahlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Poprosím 

o komplexné odpovede mojich kolegov z magistrátu, nech sa 

páči. 
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Mag. rer. nat. Marek Dinka, v. r. riaditeľ sekcie územného 

rozvoja: 

Skúsime zareagovať v takom poradí, ako to bolo. 

Nemôže tento územný generel zablokovať vašu súťaž. 

V podstate tá inundácia, tá protipovodňová ochrana na tom 

nábreží je daná. Áno, dá sa tam asi hýbať s tým, že či to 

bude múrik alebo to bude mobilné… Ale tento generel nemá 

ambíciu ani cieľ takéto niečo obmedzovať. 

Čo sa týka tej druhej otázky – územný generel vodných 

tokov – či môže byť v kolízii s Bratislavským Dunajským 

parkom – to vie asi najlepšie povedať kolegyňa, lebo tam oni 

na tom spolupracovali. 

Ing. Elena Pospíšilová, referát technickej infraštruktúry: 

Dobrý deň, ďakujem za otázku. 

Tá štúdia, ktorá bola podkladom pre doplnenie územného 

generelu vodných tokov, vlastne na podnet pani poslankyne 

Pätoprstej tam bola zapracovaná a myslím, že v žiadnom 

prípade nebude brániť nejakým úpravám brehov alebo nejakým 

štúdiám, ktoré by chceli túto brehovú čiaru využívať. Ide 

len o to, že je to inundačné územie a tam platí zákon 7/2010 

o záplavovom území – čiže o ochrane pred povodňami. A každá 

stavba je tam vlastne… teda obmedzená je tam výstavba. Tak 

ide o to, že vlastne samotné inundačné územie nie je vhodné 

na samotnú výstavbu. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Ing. arch. Martina Jakušová, oddelenie obstarávania 

územnoplánovacích dokumentov: 

A ešte k tej tretej otázke pani Pätoprstej by som rada 

potvrdila, že už vlastne od tej samotnej komisie pracujeme 

na tom, aby sme do tohto materiálu vniesli v rámci GIS-ov 

hladinu inundácie v Bratislave presne tak, ako je aj 

zakreslená v územnom pláne a tak, ako je to vyhlásené 

vyhláškou Okresného úradu. Takže tento sľub potvrdzujeme, 

pracujeme na tom a vlastne v tom zobrazení na stránke bude 

aj táto hladina zapnutá, viditeľná. 

Ing. Elena Pospíšilová, referát technickej infraštruktúry: 

Ešte by som doplnila túto otázku – že vlastne Bratislava 

je z 95 % územia už chránená jestvujúcou hrádzou 

vybudovanou, ktorá tvorí hranicu toho inundačného územia. 

A táto hranica inundačného územia je v tom územnom genereli 

vodných tokov aj zakreslená. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

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

mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Aktualizáciu 

územného generelu vodných tokov a protipovodňovej 

ochrany mesta Bratislavy v máji 2022 a informáciu 

o obstaraní tohto územnoplánovacieho podkladu ako 

podkladu pre tvorbu a aktualizáciu územnoplánovacej 

dokumentácie, spracovanie nového územného plánu 

a usmerňovanie investičných činností na území mesta 

Bratislavy. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Aktualizácia územného generelu vodných tokov a 

protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy – informácia o 

obstaraní územnoplánovacieho podkladu 
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Uznesenie 1394/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

1. aktualizáciu územného generelu vodných tokov a 

protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy, čistopis, máj 

2022, 

2. informáciu o obstaraní tohto územnoplánovacieho podkladu 

ako podkladu pre tvorbu a aktualizáciu územnoplánovacej 

dokumentácie, pre spracovanie nového územného plánu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a pre potreby 

usmerňovania investičných činností na území mesta 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 18 RIES ̌ENIA PRE ZABEZPEC ̌ENIE PREVA ́DZKY ZIMNE ́HO 

S ̌TADIO ́NA ONDREJA NEPELU NA NAJBLIZ ̌S ̌IE MESIACE 

VZHL ̌ADOM NA SPOLOC ̌NU ́ Z ̌IADOST ̌ HC SLOVAN 

BRATISLAVA, A. S., HC SLOVAN BRATISLAVA – 

MLA ́DEZ ̌ A MODRE ́ KRI ́DLA SLOVAN, S. R. O. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme ešte na posledný – teda na bod 18: Riešenia pre 

zabezpečenie prevádzky Zimného štadióna Ondreja Nepelu na 

najbližšie mesiace vzhľadom na spoločnú žiadosť HC SLOVAN 

Bratislava, HC Slovan Bratislava – mládež a Modré Krídla 

Slovan, s. r. o. 

Poprosím pána riaditeľa STaRZ-u – Ladislava Križana, 

nech sa páči. 

Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STaRZ: 

Ctené auditórium, dovoľte mi iba veľmi stručne 

predstaviť tento komplexný materiál veľmi zjednodušene. 

(Poznámka: nezrozumiteľné slová) čelí po druhej svetovej 

vojne aktuálne nielen kvôli covidu, ale aj elektrine pomerne 

najväčšej asi kríze. Tento materiál je z tohto dôvodu 

pripravovaný tak, aby tá prevádzka zimného štadióna Ondreja 

Nepelu nasledujúce mesiace aj vzhľadom na všetko, čo nás 

pravdepodobne od 1. 1. 2023 čaká, mohla pokračovať ďalej. 

Dôvodom na jeho vypracovanie je spoločná žiadosť troch 

entít zo sféry hokejového klubu HC SLOVAN Bratislava, 

akciovej spoločnosti, občianskeho združenia a spoločnosti 
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s ručením obmedzeným. Navrhujeme im vyhovieť v plnom rozsahu 

a zároveň uzavrieť ďalšie zmluvy, ktoré súvisia 

s pripravovanou rekonštrukciou Zimného štadióna Harmincova, 

na ktorú by mal Slovenský zväz ľadového hokeja prispieť sumou 

200 000 eur a pokiaľ dnes ten materiál schválite, tak je 

možné, aby zajtra mohla byť v tomto prípade podpísaná zmluva, 

vypísané verejné obstarávanie. 

Veľmi dôležitou súčasťou je zároveň návrh nájomnej 

zmluvy, na základe ktorej by Zimný štadión Ondreja Nepelu 

získal po viacerých rokoch bez generálneho partnera svojho 

generálneho partnera. Tým by sa mala spať národná lotériová 

spoločnosť TIPOS aj z dôvodu, že je generálnym partnerom či 

už najvyššej súťaže v ľadovom hokeji, druhej najvyššej 

súťaže v ľadovom hokeji a všetky príjmy – to je veľmi 

dôležité – že všetky príjmy, ktoré spoločnosť TIPOS získa 

z hazardných hier, konkrétne z lotériových hier, sú v zmysle 

odvodu prerozdeľované cez vzorec celému športu. Takže toto 

vnímam ako extrémne dôležité. 

Dovoľujem si aj takýmto spôsobom povedať, že ja sa veľmi 

teším, že po nástupe nových vlastníkov – pred dvomi rokmi tá 

situácia bola extrémne kritická a chcem verejne aj takýmto 

spôsobom poďakovať novým vlastníkom, ktorí – a to si história 

musí pamätať – v najťažšej chvíli, pol roka po začatí 

pandémie, zachránili tento hokejový klub. Naša spolupráca 

odvtedy je – myslím si – že je veľmi korektná a vyplatili 

podstatnú časť dlhov. Žiadne nové dlhy nevznikajú, aj preto 

je tam ten návrh na odpustenie tej sumy, ktorá je za 

odkorčuľovanie ľadu v minulosti. A veľmi dúfam v tomto 

momente, že ten návrh podporíte, pretože veľmi by som si 

prial, aby päť súdnych sporov, ktoré v minulosti sme museli 
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viesť a úspešne sme viedli, aby žiadne ďalšie neboli v tomto 

momente, aby ten vzťah SLOVAN-a, mesta a STaRZ-u bol dlhodobo 

produktívny v tomto prípade a smeroval k tomu, aby tak, ako 

sme sa tešili pri tej stej jubilejnej (poznámka: 

nezrozumiteľné slová), aby to pokračovalo ďalej. Obzvlášť si 

preto vážim splnenie sľubu zo strany aktuálnych majiteľov. 

To sústredenie sa na športovú talentovanú mládež – dôkazom 

toho je nie prijatie viacerých družstiev z tzv. Cígerovej 

akadémie, kde majú zdravotne znevýhodnených, teda resp. deti 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj vytvorenie 

nového družstva Modrých krídel, ktoré hrajú druhú najvyššiu 

súťaž a ten vekový priemer je tam asi dvadsaťjedna rokov. Ja 

pevne dúfam, že celá táto tvrdá práca a nielen reči, ale 

dvojročná tvrdá práca, ktorá už je za nami, a investície, 

ktoré sú za tým, do budúcnosti prinesú radosť nám všetkým, 

lebo tento materiál je apolitický. 

Chcem veľmi pekne v tejto súvislosti poďakovať či už 

pani Zaťovičovej, ale v tomto prípade aj pánovi Káčerovi, 

ktorý sa podieľa ešte na tých rokovaniach s obchodnou 

spoločnosťou TIPOS, dobre? Takže chcem vás poprosiť, aby ste 

ten materiál podporili s tým, že bez ohľadu na to, že je 

koniec volebného cyklu, lebo ak je niečo čo slovenskú krajinu 

a ľudí v nej spája, tak je to práve ľadový hokej a úspechy 

v ňom. Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán riaditeľ, 

ja by som sa chcel opýtať takto verejne, nakoľko som dostal 

nejaké informácie z prostredia nových majiteľov, ktorí teda 

po pánovi Širokom a kolektíve nešťastnom prevzali SLOVAN, 

chvalabohu, a teda naozaj myslím si, že investujú do tohto 

hokejového klubu a naozaj robia dobrú robotu. Čo sa týka 

nájomnej zmluvy s obchodnou spoločnosťou TIPOS, že údajne to 

boli aj nejaké iné ponuky výhodnejšie pre STaRZ. Ja naozaj 

neviem, že či to je pravda, ja si to chcem len overiť – 

z prostredia iných obchodných spoločností. Čiže chcem sa 

opýtať, či sa prípadne rokovalo aj s inými obchodnými 

spoločnosťami a či tieto obchodné spoločnosti iné teda 

s výnimkou TIPOS-u neponúkli mestu alebo našej príspevkovej 

organizácii STaRZ lepšie a výhodnejšie podmienky. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Asi poprosím hneď zodpovedať. 

Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STaRZ: 

Ďakujem za tú otázku. Môžem v tomto prípade potvrdiť, 

že sme minimálne s pani námestníčkou viedli v tomto prípade 

rokovanie aj s inými obchodnými spoločnosťami. A zároveň 

môžem potvrdiť, že na STaRZ – a pokiaľ mám informácie, to 

môže potvrdiť v tomto prípade asi aj vedenie mesta – neprišla 

žiadna konkrétna písomná ponuka. To znamená, toto je 
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z hľadiska písomných ponúk, ktoré boli doručené. Jedna 

jediná z hľadiska všetkých tých detailov a konkrétností. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani viceprimátorka Zaťovičová. 

Mgr. Zdenka Zaťovičová, námestníčka primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy:  

Ďakujem. Ja by som iba potvrdila teda slová pána 

Križana, že áno, bolo niekoľko rokovaní, ale naozaj písomná 

ponuka prišla iba jedna. 

Ale ja som chcela teraz upozorniť – príde k hlasovaniu 

a máme tam niekoľko uznesení. Tak že či budeme hlasovať 

o každom uznesení samostatne, nakoľko niektoré z nich sú 

závislé na podpise zmluvy, čiže ak by náhodou nedošlo k tomu 

podpisu zmluvy, či budú ďalej platné alebo nebudú platné; 

a taktiež niektoré sú viazané aj na dohodu o uznaní záväzku. 

Tak aby sme si v tomto urobili jasno, že teda by sme mali 

asi hlasovať o každom uznesení samostatne. Lebo keď nedôjde 

k naplneniu tej podstaty, tak to uznesenie tým pádom by malo 

stratiť platnosť. 

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

Čiže o A-čku a o B-čku zvlášť, hej? 

Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STaRZ: 
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Ak to môžem vysvetliť v tomto momente… To bola aj 

diskusia, ktorú sme mali potom pôvodne v organizačnom a ten 

materiál sa vyvíjal a ja sa veľmi teším, že prešiel v tomto 

prípade pozitívne aj cez majetkovú komisiu, aj cez športovú 

komisiu, aj v rámci mestskej rady. Je tam jedno sumárne 

uznesenie, ktoré na seba nadväzujú – to je ako keby sumár 

toho, že verím tomu, žeby mohlo prísť k tomu, že už viac sa 

nikdy nebudeme v tejto veci súdiť. To znamená, jedno 

uznesenie by malo smerovať k tomu, aby… alebo takto: To, čo 

by ste mali schváliť je to, že aktuálne je nám akciová 

spoločnosť dlžná zhruba sumu 136 000 eur, tá dlžná suma 

vychádza zo sankčných faktúr. My sme boli veľmi trpezliví. 

Keďže schvaľujete splátkový kalendár, ktorý s nimi máme 

dohodnutý – na ich návrh. Zároveň v tomto prípade navrhujeme 

schváliť aj ich žiadosť o prehodnotenie tzv. sankčnej pokuty 

z tzv. jedného percenta za každý jeden deň omeškania na 0,5. 

To sa platí aj pre akciovku aj pre občianske združenie. 

Zároveň je tam návrh, aby ste občianskemu združeniu za ten 

odkorčuľovaný ľad z minulosti odpustili sumu do 70 000 eur 

s tým, že zároveň sú tam návrhy osobitých zreteľov pre nájom 

ľadovej plochy pre občianske združenie, pre novovzniknutú 

s. r. o-čku; je tam v tomto prípade aj pre HOBU, ktorá musí 

v tomto prípade hrať počas rekonštrukcie niekde inde a my ju 

radi na zimnom štadióne privítame a mali sme diskusiu aj so 

zimným štadiónom v Ružinove, v Lamači, prípadne najmä 

v Petržalke, aby sme sa nejak pomestili, lebo to vôbec nebude 

jednoduché. Zároveň je tam v tomto prípade uznesenie, ktoré 

sa týka potom osobitných zreteľov pre akciovú spoločnosť. 

Mám šatňu, ktorú uvoľnil aj iClinic Capitals, ktorý počas 

tohto leta deň predtým, ako mal nastúpiť, ukončil svoju 

činnosť. Je tam sklad, je tam zmluva so SZĽH, na základe 
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ktorej by mali mestu, respektíve STaRZ poskytnúť 200 000 eur 

na rekonštrukciu toho Zimného štadióna Harmincova a zároveň 

v tomto momente poskytnúť nám v rámci siene slávy priestory 

na to, aby sme si dôstojne uctili či už pána Nepelu alebo aj 

ďalších. Mesto Bratislava by mohlo trvalo vystavovať 

expozíciu nielen jeho, ale aj pani Hildy Múdrej, ktorá tento 

rok, teda respektíve minulý rok tragicky zahynula. Je to 

predbežne už komunikované, v sobotu by sme to mali o pol 

piatej otvárať. 

Zároveň je tam uznesenie potom osobitných zreteľov, 

ktoré sa týkajú mestského parkovacieho systému a tak isto 

v tomto momente aj spomínanej obchodnej spoločnosti TIPOS, 

kde by sa ten komerčný názov vrátane tohto mal zmeniť tak, 

ako to bolo v minulosti na TIPOS… (poznámka: nezrozumiteľný 

názov) skrátený názov. Tá suma je 5x vyššia ako v minulosti. 

Ten STaRZ inkasoval, pokiaľ túto vec komercionalizoval 

hokejový klub. Toľko z mojej strany. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Máme aj občana do diskusie. Takže 

poprosím odhlasujte, aby mohla vstúpiť do našej diskusie na 

tri minúty pani Beáta Dudášová. Nech sa páči. 

Beáta Dudášová, občianka: 

Vážený pán primátor, vážení poslanci, v mene hokejového 

klubu HC SLOVAN by som sa rada informovala a vyjadrila 

k záležitosti týkajúcej sa prenájmu priestorov na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu v prospech spoločnosti TIPOS, 
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národná lotériová spoločnosť, a to za účelom umiestnenia 

reklamných zariadení a propagácie spoločnosti TIPOS za cenu 

200 000 eur bez DPH ročne. 

V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že boli a sú 

viacerí reklamní partneri, ktorí sú ochotní zaplatiť vyššiu 

cenu, ako je cena ponúknutá zo strany spoločnosti TIPOS 

a o tejto skutočnosti sú zástupcovia STaRZ-u veľmi dobre 

informovaní, nakoľko o nej boli notifikovaní zo strany HC 

SLOVAN Bratislava. S ohľadom na túto skutočnosť nerozumieme, 

prečo na túto tému nebola uskutočnená riadna otvorená 

obchodná verejná súťaž, ktorá by mohla priniesť mestu oveľa 

vyššie príjmy, ale namiesto toho má dôjsť k schváleniu tejto 

otázky len narýchlo – a to na poslednom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva, keď minimálne rok a pol sú známi viacerí 

záujemcovia o prenájom predmetných reklamných plôch na 

zimnom štadióne. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Vieme, o čo sa jedná. Ja poprosím 

pána riaditeľa, aby to rovno vysvetlil. Niekto sa nás trošku 

usiluje zapojiť do nejakého konkurenčného boja v rámci 

reklamných partnerov v slovenskom hokeji. Ale poprosím pána 

riaditeľa, aby to vysvetlil. 

Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STaRZ: 

Ďakujem pekne. Skúsim teda rešpektujúc tento názor 

znova potvrdiť ešte raz – na STaRZ nebola doručená žiadna 

písomnosť, ktorá by deklarovala ponuku akéhokoľvek iného 
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partnera na vyššiu sumu. O tom, že či bola alebo nebola 

doručená na mesto Bratislava, som sa informoval. Myslím si, 

že pán riaditeľ magistrátu potvrdil, že nebola. To je prvý 

moment. 

Potvrdzujem, že sme mali opakované osobné stretnutia, 

kde takéto niečo bolo deklarované zo strany predstaviteľov 

HC SLOVAN Bratislava aj pre ich zmluvnú spoluprácu, ktorú 

majú – predpokladám – s ich generálnym partnerom, ktorého 

meno je na ľadovej ploche, respektíve pod ňou, na ktorú majú 

platnú nájomnú zmluvu; tak isto aj na mantineloch. Aj týmto 

spôsobom chcem deklarovať, že tá navrhovaná zmluva, ktorú by 

ste mali schvaľovať, nie je žiadnym spôsobom v rozpore 

s takýmto niečím, práve naopak. To reklamné plnenie, 

respektíve ten priestor, ktorý bol poskytnutý spoločnosti 

TIPOS, sa týka aj ľadovej plochy v hale B, kde hrali už 

minulý rok niektoré zápasy to druhé družstvo, takzvané Modré 

krídla. My nevstupujeme do – myslím si - že tých 

komplikovaných vzťahov, ktoré existujú dnes medzi HC SLOVAN 

Bratislava a PHK SHĽH, pretože SLOVAN nie je členom PHK. 

Zároveň však platí, že HC SLOVSAN Bratislava, a. s., ktorého 

družstvo hrá druhé najvyššie v súťaži TIPOS SHL ligy, je 

povinné alebo malo by byť povinné plniť všetky podmienky 

účasti v tej druhej najvyššej súťaži. A my takýmto 

uzatvorením zmluvy vytvárame priestor na to, aby ak bude 

hrať to družstvo v tej hale B, aby tá reklama a ten dizajn 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo), ktorý bude na tej ľadovej 

ploche v hale B, jednoducho to spĺňal a SLOVAN si mohol potom 

následne v budúcnosti nárokovať tie plnenia nie od nás, ale 

v tomto momente od Slovenského zväzu ľadového hokeja. Takže 

toto je asi ten hlavný moment. 
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Opakujem – prečo nebola vyhlásená verejná obchodná 

súťaž – ten osobitný zreteľ je tam vysvetlený, takže skúsim 

ešte raz: Veľmi dôležité – v zmysle zákona o športe je 

definovaný verejný záujem v úvodných paragrafoch. Zároveň 

platí – zjednodušene – že príjmy štátneho rozpočtu, ktoré 

poskytuje národná – opakujem národná lotériová spoločnosť 

TIPOS z časti týchto hazardných hier z lotérií sú príjmom 

štátneho rozpočtu, ktorý sa vďaka novému zákonu o športe od 

1. januára 2016 začal vracať športu. Najprv to bolo 25 %, 

potom 50, potom 75, potom 100. To znamená zjednodušene: čím 

vyššie sú výnosy obchodnej spoločnosti TIPOS, ktorá je 

stopercentne vlastnená štátom a Ministerstvom financií, tým 

vyššie sú v tomto prípade príjmy slovenského športu, 

respektíve národných športových zväzov, medzi ktoré sa to 

prerozdeľuje. Že toto je možno práve ten osobitný zreteľ 

v spolupráci aj s tými ďalšími súvislosťami kvôli tomu, že 

existuje tu zmluva, na základe ktorej sa najvyššia súťaž 

volá TIPOS extraliga, druhá najvyššia súťaž TIPOS SHL. 

A súčasťou tej zmluvy z TIPOS-u je aj memorandum, ktoré bolo 

uzatvorené medzi obchodnou spoločnosťou TIPOS a Slovenským 

zväzom ľadového hokeja, podľa ktorého by sa spoločnosť TIPOS 

mala stať exkluzívnym partnerom slovenskej hokejovej 

reprezentácie A mužov, žien, dvadsaťročných aj 

osemnásťročných. Takže toto je ten osobitný zreteľ. A ten 

dôvod je jednoduchý – prečo nie je tá verejná obchodná súťaž 

– rovnaký dôvod, prečo nebola verejná obchodná súťaž na 

bufety – ale v tomto prípade ich navrhujeme dať SLOVAN-u, 

pretože má nejaké záväzky voči svojim partnerom v oblasti 

gastra, piva a tak ďalej. Pretože sa tam potrebujeme 

jednoducho v tej hale pomestiť a plniť tie záväzky. Toto je 
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tá osobitosť športu, ktorú sa snažím takýmto spôsobom 

vysvetliť. Dobre? Pevne dúfam vo vašu podporu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ja by som vás ešte, pán riaditeľ, poprosil ešte raz 

v krátkosti a jasne vysvetliť poslancom, prečo tu vystúpil 

zástupca majiteľov SLOVAN-u, s ktorým máme normálne korektné 

vzťahy a povedal, že mesto neakceptovalo vyššiu ponuku na 

predaj možnosti umiestniť si reklamu na zimnom štadióne. 

Úplne otvorene to treba povedať, lebo chcem, aby to bolo 

úplne jasné. 

Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STaRZ: 

Myslím si, že za tie dva roky ten náš vzťah je korektný 

a posúva sa do roviny, kedy myslím si, že má byť vyváženejší 

zo strany mesta. Ja sa snažím – a to je moja úloha, preto 

ste ma v tomto prípade aj zvolili, aby som hájil záujmy 

mesta, aby som hájil verejný záujem. Rozumiem tomu, prečo 

v tomto prípade majitelia, vlastníci SLOVAN-a hája súkromný 

záujem – obzvlášť v tejto ťažkej dobe. A aj vzhľadom na to 

generálne partnerstvo, ktoré oni majú s obchodnou 

spoločnosťou TIPOS, respektíve NIKÉ, a ktorá je priamym 

konkurentom obchodnej spoločnosti TIPOS – tomu rozumiem. My 

sme preto veľmi zjednodušene… to rokovanie – som spomínal – 

začalo ešte s pánom Káčerom, že ten… vôbec to nebolo 

jednoduché. Ja chcem pevne veriť, že toto riešenie pomôže, 

aby sa tá hala dala… aby sme ju dokázali prevádzkovať od 

1. 1., pretože za dva roky nám narástla cena energie – 

napríklad elektrickej energie z 37 eur za MWh na 86. My sme 
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žiadnym spôsobom nezvyšovali cenníky a bez série týchto 

opatrení spojených so šetrením – priznám sa, že nevylučujem, 

žeby nám mohol hroziť ten scenár, ktorý je aktuálne 

v Košiciach. Schválenie toho materiálu môže tomu zabrániť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Trošku to… Ja iba chcem povedať, že my sme vôbec 

mali ako keby spor alebo nevyjasnenú vec, že kto môže vlastne 

predávať naming rights (pomenovacie práva) našej haly. HC 

SLOVAN si myslel, že sú to oni, my si myslíme, že sme to my 

– to je tiež dôležitá vec. A my pokračujeme ďalej v tomto. 

Úprimne poviem – tam prišlo k nejakému inému čítaniu zmluvy 

alebo inej interpretácii zmluvy – neviem, či chceme ísť úplne 

do detailov teraz, ale tento problém vznikol vtedy a ja si 

myslím, že tak, ako to dnes má STaRZ nastavené, je to 

správne. 

Organizačné mi hovorí, že diskusia po príhovore občana 

by nemala pokračovať, ale ja urobím výnimku, pretože toto je 

jasne nejaká vec, ktorú si tu treba vydiskutovať. Mám dobre 

ten pocit? Tak dodiskutujme tie faktické, prosím vás. 

Nech sa páči, pán Korček. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja naozaj nechcem predlžovať diskusiu, ale dal by som 

procedurálny návrh, aby sa aj vzhľadom na to, čo tu bolo 
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povedané v rámci diskusie alebo v rámci diskusie občianky, 

hlasovalo o každom bode z tých jedenástich – myslím – ktoré 

sú v materiáli, zvlášť. A už každý nech sa vyjadrí 

hlasovaním. Myslím si, že tak by to malo byť správne. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

OK. Takže toto je procedurálny návrh, o ktorom ideme 

hneď hlasovať? Dobre som to pochopil? 

Mužský hlas: 

Nie. V zmysle rokovacieho poriadku by mal byť 

automaticky prijatý. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, máte pravdu, OK. 

Dobre, takže budeme… Idem ďalej. Pán Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Teraz neviem, že či nejdeme hlasovať, keďže to bol 

procedurálny. Čiže ja len si chcem ujasniť, že ide o práva 

pomenovať arénu? 

Dobre. A teda ten osobitný zreteľ spočíva v tom, že 

vlastne je to teda extraliga, ktorá je pomenovaná po tom 

istom partnerovi. 
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Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STaRZ: 

Áno, áno aj. To znamená, ja… keďže je to zásadné 

rozhodnutie, chcem, aby ste v tomto prípade mali úplné 

informácie. Mali sme rokovanie aj za pána primátora a na 

základe ktorého môžem potvrdiť, že nový vlastníci na čele 

s pánom Hrubým nemali vedomosť – alebo podľa ich tvrdení – 

nebol pri uzatváraní tohto obchodu predložený taký sporný 

dodatok číslo 10 zo strany bývalých vlastníkov. To bolo to 

kľúčové, prečo sme sa dlho nevedeli v tomto prípade posunúť 

dopredu. A myslím si, že práve zástupcovia z príslušnej 

advokátskej kancelárie sú tí, ktorí proti odpisu na náš 

písomný dokument sprístupnili tento dodatok a ja som im na 

základe tohto dodatku, ktorý bol riadne uzatvorený a plnený 

za minulých majiteľov a aj súčasných majiteľov, SLOVAN – sa 

zúžil ten zoznam reklamných práv, ktoré sa týkali pomenovania 

jednak tej arény, ale aj niektorých ďalších priestorov – 

nebytových priestorov, ktoré sa prenajímajú v rámci zimného 

štadióna. V rámci tých rokovaní bolo prezentované, že podľa 

ich názoru sa jedná o takzvaný absolútne neplatný právny 

úkon bez toho, aby nejakým spôsobom širšie rozviedli túto 

svoju právnu argumentáciu. Ja som ich listom – ktorý tu mám 

otvorený zo 14. 4. 2021, naša značka 307/2021, vyzval, aby 

ak chcú zotrvať na takomto niečom, iniciovali za mňa striktne 

vecný súdny spor s tým, že my nemáme žiadny záujem sa v tomto 

prípade súdiť, ale ja ako správca cudzieho majetku v hodnote 

desiatok miliónov eur nemôžem sa tváriť, že tu neexistuje 

nejaký dodatok, ktorý bol zjavne podpísaný a my máme jeho 

v tomto prípade kópiu. Za viac ako rok a štvrť, respektíve 

ten rok a pol takýto súdny spor nebol zo strany SLOVAN-a 

iniciovaný. My sme preto v tomto momente ani nepostupovali 

ďalej. 
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Takže toľko v tomto prípade na vysvetlenie. Zároveň sme 

jasne povedali, že my poskytneme plnú súčinnosť aktuálnym 

vlastníkom s dodaním akejkoľvek dokumentácie, čo sme aj 

urobili. Ale v tomto prípade prípadnú nejakú civilnoprávnu 

zodpovednosť, ja nevylučujem aj trestnoprávnu zodpovednosť 

nemôžem ja ako riaditeľ a štatutárny orgán STaRZ dopustiť, 

aby sa v tomto prípade vyvodzovala voči mestu, respektíve 

voči STaRZ. Toľko k tomu dodatku. 

A teraz ešte raz ten osobitný zreteľ: Osobitný zreteľ 

spočíva v tom, ako som spomínal – v zmysle zákona o športe 

platí, že vo verejnom záujme – okrem športovej reprezentácie 

je aj takzvaná starostlivosť o športovo talentovanú mládež 

s tým, že z niečoho to musí štát financovať. Jeden z tých 

kľúčových zdrojov, ktorý sa vrátil športu vplyvom prijatia 

nového zákona o športe od 1. 1. 2016, sú príjmy, ktoré 

získava štát prostredníctvom ním stopercentne vlastnej 

obchodnej spoločnosti TIPOS. Opakujem z hazardných hier – 

sčasti z lotériových hier. A táto suma, ktorá bola v sume 

46 miliónov eur v roku 2021, sa prerozdelí potom medzi nie 

športové kluby, ale národné športové zväzy. Ich je viac ako 

80. To znamená, to je futbalový zväz, hokejový zväz a tak 

ďalej. Hokejový zväz má napríklad garantované 13 % z tej 

sumy… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme k veci, dobre? 

Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STaRZ: 
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Takže to je ten verejný záujem v tomto momente. Dobre? 

Okrem toho pomenovania tej najvyššej súťaže a druhej 

najvyššej súťaže. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Je tu ešte s faktickou pán poslanec 

Lenč. 

Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. Ja mám otázku, ktorá nie priamo 

súvisí s týmto materiálom, ale súvisí so zimným štadiónom – 

a teda majetkom mesta. Mesto má na zimnom štadióne skybox 

a ja sa chcem spýtať, že ako sa využíva tento skybox? Za 

primátora Ftáčnika ho sčasti dostali k dispozícii poslanecké 

kluby, sčasti zamestnanci magistrátu. Ja som sa pýtal teraz, 

keď sme mali komisiu na štadióne, že či funguje ten skybox. 

Bolo mi povedané, že áno. Tak chcem sa spýtať, že kto používa 

ten skybox? 

Ja som mal teda za to, že mesto ten skybox prenajalo 

niekomu a že inkasuje za to peniažky. Ale vidím, že asi nie. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Skybox je využívaný z obrovskej 90 % 

väčšiny našimi kolegami z magistrátu. Na každý event 

(udalosť), ktorý tam je, sa v podstate losujú lístky 
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a dôležité je povedať – napríklad Majstrovstvá sveta 

v hokeji a Finále majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré tam 

bolo, a súťaž, respektíve zápas o bronz, dostali lístky 

deti, ktoré o tom súťažili v súťaži hokeja Bratislava. Každé 

dieťa dostalo dva lístky, s rodičmi tam išlo. To znamená, 

že… Musím povedať, že za tú dobu som asi lístky neponúkol 

poslancom alebo starostom – neviem o tom – a môžeme sa 

dohodnúť, že nejakým spôsobom to budeme robiť. Ale všetky 

lístky idú… na začiatku – pred covidom išli organizáciám 

neziskovým, ktoré pracujú s deťmi, tam boli nejaké detské 

predstavenia a všetky veľké akcie sú v podstate zamestnanci 

magistrátu. 

Takže ale poďme si povedať to, že máme pred sebou 

nejakých jedenásť bodov a neviem, čo si tu podohadovali 

zástupcovia majiteľa HC SLOVAN. V každom prípade jedna vec 

je istá – ak sa zastaví tu tých 200 000 za naming rights, 

určite nebudeme chcieť ustúpiť v ďalších bodoch, kde im 

ustupujeme teraz, hej? To akože – to si nemôžeme dovoliť ani 

nijakým iným spôsobom. Takže poďme to urobiť tak, áno – dajte 

nejaký návrh, pán riaditeľ. 

Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STaRZ: 

Ak iba krátko môžem, ja som ešte minulý týždeň bol 

v Prahe na odborne konferencii – bol som v O2 Aréne. Preto 

je to súbor, komplex v balíku, balík opatrení – nie je možné 

porovnávať O2 Arénu vo všetkých smeroch s našou a môžem 

napríklad povedať veľmi konkrétne, že všetky príjmy, ktoré 

má O2 Aréna, v ktorej hráva pražská Sparta, za naming rights, 

sú príjmom haly. To je prvý moment. Tak isto všetkých 

devätnásť bufetov, ktoré sú tam prevádzkované, napríklad sú 
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príjmom tak isto haly. Na druhú stranu nemajú tam toľko 

športovej časti ako u nás. Takže preto ten návrh je 

kompromisom s tým, že vyvažujeme záujmy všetkých. Pretože 

tak, ako som spomínal, zástupcovia HC SLOVAN – my máme 

korektné vzťahy a nemám žiadny záujem – dva roky som nemal 

žiadny záujem – iniciovať žiadne súdne spory. Práve naopak. 

Verím tomu, že môžeme nájsť takú harmóniu medzi záujmami 

štátu, medzi záujmami mesta, STaRZ-u a tak isto aj klubu, 

ale aj národných športových zväzov. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Mne sa skôr teraz jedná o to, čo vieme alebo nie 

– akýmkoľvek poslaneckým návrhom – ovplyvniť to poradie, 

v ktorom budeme hlasovať tie veci. 

Áno, Igor Polakovič, nech sa páči, procedurálny. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ja teda ak správne rozumiem tomu postupu, tak chcem dať 

ešte procedurálny návrh, aby sa teda ako prvé hlasovalo o tom 

bode s tým naming rights, lebo to potom dáva zmysel, že aby 

ten bod bol prvý, keďže od neho závisia tie ostatné. Ak je 

to kóšer. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Presne to som chcel, OK. 
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A o tomto sa musí hlasovať – procedurálnom návrhu alebo 

nie? 

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

Môžete to, prosím vás, povedať, že o čom chcete hlasovať 

prvé? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ako sa volá presne ten bod? 

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

To je v časti A predpokladám. Ktorý to je bod? Tie čísla 

potrebujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, hneď budú. 

Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STaRZ: 

Chvíľočku… 

Áno, áno, myslím si, že to je v tomto momente bod… 

áno A5 v tomto momente. 

S tým, že chcem povedať znova, že je to balík vecí. To 

znamená, ja by som chcel poprosiť, aby to hlasovanie bolo 

vnímané aj takýmto spôsobom. Lebo pokiaľ by sa neschválil 
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teda bod A5 a schvália sa tie všetky ostatné veci, tak to 

považujem – v príkrom rozpore so záujmami mesta a STaRZ-u 

v tejto súvislosti. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Presne. 

Ladislav Križan, PhD., riaditeľ STaRZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, dobre. Takže odovzdávam slovo návrhovej komisii 

a ideme hlasovať o tomto procedurálnom návrhu? 

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

Áno. Takže ideme… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prepáčte… Máme tu ešte s faktickou pána Korčeka. Niečo 

chce k tomu povedať? 

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. 
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Takto – ja súhlasím s tým, čo pán kolega Polakovič 

navrhol. V tom prípade ja potom by som svoj procedurál… Ja 

podporím ten jeho návrh. Myslím si, že mali by sme to spraviť 

tak, že teda hlasujme o bode 5 neviem koľko samostatne 

a potom o zvyšku spoločne. Čiže ja potom, ako pán kolega 

Polakovič toto navrhol, sťahujem svoj procedurálny návrh, 

aby sme potom nemuseli automaticky hlasovať per partes (po 

častiach) ďalej. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

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

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. A tým pádom môžeme rovno na to ísť. Hej? 

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

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

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

Takže ideme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo v časti A schvaľuje bod A5, čiže ako prípad 

hodný osobitného zreteľa – nájom časti nebytových priestorov 

na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, katastrálne územie Nové 

Mesto, pre nájomcu TIPOS, národná lotériová spoločnosť. 

Všetky podrobnosti a podmienky máte v materiáli. 

Takže o tejto časti môžeme 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: 1, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 35. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Nech sa páči. 

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

Dobre. Takže teraz ideme hlasovať o zvyšku toho 

uznesenia, to znamená v časti A schvaľuje v bode 1 

vyrovnanie zostávajúceho záväzku HC SLOVAN Bratislava, 

prehodnotenie výšky zmluvnej pokuty; potom v časti 2 
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odpustenie časti záväzkov HC Slovan Bratislava – mládež, 

prehodnotenie výšky zmluvnej pokuty, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom časti nebytových priestorov na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, katastrálne územie Nové 

Mesto, a na Zimnom štadióne Harmincova, katastrálne územie 

Dúbravka, pre nájomcu Slovenský zväz ľadového hokeja; 

a potom v časti 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom 

časti nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu, katastrálne územie Nové Mesto, pre nájomcu Mestský 

parkovací systém; v časti 7 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom časti nebytových priestorov na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu pre nájomcu HC SLOVAN Bratislava; v časti 8 

ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti nebytových 

priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HC 

SLOVAN Bratislava; v časti 9 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom časti nebytových priestorov na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu pre nájomcu Modré krídla Slovan; v časti 10 

ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti nebytových 

priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HC 

Slovan Bratislava – mládež; v časti 11 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa nájom časti nebytových priestorov na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HOBA Bratislava. 

V časti B zrušuje uznesenie mestského zastupiteľstva 

číslo 198/2019 zo dňa 30. 5. 2019. Podrobnosti sú 

v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem pekne. Prosím, hlasujme. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 35, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2, 

prítomných: 37. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 29. 09. 2022: 

Riešenia pre zabezpečenie prevádzky Zimného štadióna Ondreja 

Nepelu na najbližšie mesiace vzhľadom na spoločnú žiadosť HC 

SLOVAN Bratislava, a. s., HC SLOVAN Bratislava – mládež a 

Modré krídla Slovan, s. r. o. 

Uznesenie 1395/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

1. 
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1.1 vyrovnanie zostávajúceho záväzku HC SLOVAN Bratislava, 

a. s., Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, IČO 35840862, zo 

sankčných faktúr č. 20500025 na sumu 92 180,81 eur splatná 

k 30. 09. 2020 a č. 20500034 na sumu 71 019,19 eur splatná 

k 09. 03. 2021, v aktuálnej sume 136 000,00 eur, na základe 

žiadosti HC SLOVAN Bratislava, a. s., z 26. 05. 2022, v 

splátkach podľa priloženého návrhu dohody o uznaní záväzku 

a splátkovom kalendári do 30. 06. 2023, 

1.2 prehodnotenie výšky zmluvnej pokuty za omeškanie z 

aktuálnej výšky 0,1 % za každý deň omeškania, na základe 

žiadosti HC SLOVAN Bratislava, a. s., z 26. 05. 2022, po 

úhrade poslednej splátky v zmysle dohody o uznaní záväzku a 

splátkovom kalendári na výšku 0,05 %, 

s podmienkou: 

riadneho a včasného splnenia dohody o uznaní záväzku a 

splátkovom kalendári v zmysle bodu 1 tohto uznesenia; 

2. odpustenie časti záväzkov HC SLOVAN Bratislava – mládež, 

občianske združenie, Odbojárov 63/9, 831 04 Bratislava-Nové 

Mesto, IČO 30846773, spojených s užívaním Zimného štadióna 

Ondreja Nepelu v sume 67 543,92 eur podľa žiadosti zo dňa 

26. 05. 2022, s ktorými je HC SLOVAN Bratislava – mládež, 

občianske združenie, v omeškaní, 

3. prehodnotenie výšky zmluvnej pokuty za omeškanie z 

aktuálnej výšky 0,1 % za každý deň omeškania, na základe 

žiadosti HC SLOVAN Bratislava – mládež, občianske združenie, 

Odbojárov 63/9, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO 30846773, 

z 26. 05. 2022, na výšku 0,05 %, 
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4. ako prípad osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

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

obcí v znení neskorších predpisov nájom časti nebytových 

priestorov 

- na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, súpis. č. 1295 na 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 11279/58, parc. č. 11279/59, 

parc. č. 11279/60, parc. č. 15141/21, parc. č. 15141/22, 

parc. č. 15142/1, parc. č. 15142/8, Odbojárov 9 v 

nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, evidovaných 

Okresným úradom hlavného mesta Bratislava, katastrálnym 

odborom, na LV č. 6657, 

- na Zimnom štadióne Harmincova, súpis. č. 3211 na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 2753/10 nachádzajúcich sa v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, evidovaných Okresným úradom 

hlavného mesta Bratislava, katastrálnym odborom, na LV č. 1, 

pre nájomcu Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 

27/B, 831 04 Bratislava, IČO 30845386, na dobu úplného 

splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, (i) poskytnutie 

finančných prostriedkov vo výške 198.150,- Eur zo strany 

SZĽH v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy ako vlastníka a Správy telovýchovných a 

rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy ďalej len „STARZ“) ako priameho realizátora 

projektu na Zimnom štadióne Harmincova s názvom 

„Rekonštrukcia technológie chladenia ľadovej plochy na 

Zimnom štadióne Harmincova, Bratislava-Dúbravka“, (ii) nájom 

ľadovej plochy a šatňových priestorov na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu a na Zimnom štadióne Harmincova za účelom 

športovej prípravy reprezentantov a reprezentantiek SR v 

ľadovom hokeji, (iii) nájom nebytových priestorov na Zimnom 
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štadióne Ondreja Nepelu a Zimnom štadióne Harmincova za 

účelom umiestnenia, inštalácie a prevádzkovania „Centrálneho 

systému pre rozvoj a podporu tréningového procesu mládeže“ 

zo strany SZĽH, predpokladaná cena nájmu v závislosti od 

zmluvy, resp. objednávok nájomcu, pričom prípad osobitného 

zreteľa je verejný záujem v zmysle § 2 zákona č. 440/2015 Z. 

z. o športe v znení neskorších predpisov, a to podpora a 

rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti 

športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej 

súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu 

života obyvateľstva, 

s podmienkou: 

účinného uzavretia zmluvy do 60 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude v uvedenej 

lehote účinná, toto uznesenie stratí platnosť; 

5. 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 

nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, 

súpis. č. 1295 na parc. č. 11279/58, parc. č. 11279/59, parc. 

č. 11279/60, parc. č. 15141/21, parc. č. 15141/22, parc. č. 

15142/1, parc. č. 15142/8, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. 

Nové Mesto, pre nájomcu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, 

a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31340822, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sa, vložka č.: 499/B, na dobu určitú do 30. 09. 2025, 

priestory na umiestnenie reklamných zariadení na reklamnú 

činnosť a propagáciu obchodného mena a produktov spoločnosti 
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TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., za 200 000,00 

eur bez DPH ročne, pričom 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 

je verejný záujem v zmysle § 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o 

športe v znení neskorších predpisov, keďže spoločnosť TIPOS, 

národná lotériová spoločnosť, a. s., patrí k najvýznamnejším 

podporovateľom športu v Slovenskej republike podľa § 77 ods. 

1 písm. b) citovaného zákona, podľa ktorého sú zdrojmi 

financovania športu zo štátneho rozpočtu aj prostriedky 

štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania 

lotériových hier do štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, 

ktorý predchádza bežnému rozpočtovému roku. V roku 2021 

spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., 

podporila slovenský šport formou takéhoto odvodu v zmysle 

zákona o športe sumou 46 400 000,00 eur. Súčasne je 

spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., 

i dlhodobým podporovateľom Slovenských olympionikov ako 

exkluzívny partner strešnej organizácie slovenského športu 

slovenského olympijského a športového výboru, ako aj 

najvyššej súťaže v ľadovom hokeji seniorov (TIPOS Extraliga) 

a druhej najvyššej súťaže v ľadovom hokeji seniorov (TIPOS 

Slovenská hokejová liga) ako ich generálny partner. Zároveň, 

v zmysle prebiehajúcich rokovaní a písomného „Vyjadrenia 

záujmu o budúcu spoluprácu“ uzavretého medzi spoločnosťou 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., a Slovenským 

zväzom ľadového hokeja, by sa spoločnosť TIPOS, národná 

lotériová spoločnosť, a. s., mala stať partnerom slovenského 

hokeja ako takého, a teda partnerom popri vyššie uvedených 

2 súťaží aj jednotlivých reprezentácií Slovenskej republiky 
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v ľadovom hokeji, konkrétne seniorov (mužov i žien), U20 i 

U18, 

s podmienkou: 

účinného uzavretia zmluvy do 60 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude v uvedenej 

lehote účinná, toto uznesenie stratí platnosť; 

6. 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 

nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, 

súpis. č. 1295 na parc. č. 11279/58, parc. č. 11279/59, parc. 

č. 11279/60, parc. č. 15141/21, parc. č. 15141/22, parc. č. 

15142/1, parc. č. 15142/8, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. 

Nové Mesto, pre nájomcu Mestský parkovací systém, spol. 

s r. o., Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava, IČO 

35738880, na dobu neurčitú, nebytové priestory Zimného 

štadióna Ondreja Nepelu v celkovej výmere 136,06 m², na účely 

prevádzkovania centrálneho klientskeho miesta pre parkovaciu 

politiku, cena nájmu za nebytové priestory 1 700,75 eur bez 

DPH mesačne, pričom 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 je 

verejný záujem na vybudovaní a prevádzkovaní centrálneho 

klientskeho miesta pre parkovaciu politiku, 

s podmienkou: 
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účinného uzavretia zmluvy do 60 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude v uvedenej 

lehote účinná, toto uznesenie stratí platnosť; 

7. 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 

nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, 

súpis. č. 1295 na parc. č. 11279/58, parc. č. 11279/59, parc. 

č. 11279/60, parc. č. 15141/21, parc. č. 15141/22, parc. č. 

15142/1, parc. č. 15142/8 Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. 

Nové Mesto, pre nájomcu HC SLOVAN Bratislava, a. s., 

Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, IČO 35840862, na dobu určitú 

do 31. 05. 2023, 12 uzatvorených bufetov na 2. a 3. nadzemnom 

poschodí haly I. Zimného štadióna Ondreja Nepelu, v 

projektovej dokumentácii označené ako B1, B2, B3, B4, B5, 

B6, B7, B8, B9, B10, B11 a B12, v celkovej výmere 477,39 m², 

cena nájmu nebytových priestorov je 85,00 eur bez DPH (slovom 

osemdesiatpäť eur) za jeden bufet na jedno podujatie/jeden 

deň. Za 12 bufetov na jedno podujatie/jeden deň je nájomné 

1 020,00 eur bez DPH (slovom jedentisícdvadsať eur), pričom 

prípad osobitného zreteľa je verejný záujem v zmysle § 2 

zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu zabezpečenia bezprostrednej kontinuity 

občerstvenia divákov počas verejných športových podujatí i 

verejných kultúrnych podujatí organizovaných na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu v začatej sezóne 2022/23 po uplynutí 

času, na ktorú bola uzatvorená pôvodná nájomná zmluva 

č.17/2011, dočasne obnovená zmluvou č. 83/2022/P, 

s podmienkou: 
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účinného uzatvorenia dohody o uznaní záväzku a splátkovom 

kalendári v zmysle časti A bodu 1 tohto uznesenia 

a súčasne 

účinného uzavretia zmluvy do 60 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude v uvedenej 

lehote účinná, toto uznesenie stratí platnosť; 

8. 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 

nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, 

súpis. č. 1295 na parc. č. 11279/58, parc. č. 11279/59, parc. 

č. 11279/60, parc. č. 15141/21, parc. č. 15141/22, parc. č. 

15142/1, parc. č. 15142/8, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. 

Nové Mesto, pre nájomcu HC SLOVAN Bratislava, a. s., 

Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, IČO 35840862, na dobu 

neurčitú, šatňové a skladové priestory Zimného štadióna 

Ondreja Nepelu v celkovej výmere 297,40 m², predpokladaná 

cena nájmu nebytových priestorov 654,28 eur bez DPH mesačne, 

pričom 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 je verejný záujem 

v zmysle § 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení 

neskorších predpisov, 

s podmienkou: 

účinného uzatvorenia dohody o uznaní záväzku a splátkovom 

kalendári v zmysle v zmysle časti A bodu 1 tohto uznesenia 
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a súčasne 

účinného uzavretia zmluvy do 60 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude v uvedenej 

lehote účinná, toto uznesenie stratí platnosť; 

9. 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 

nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, 

súpis. č. 1295 na parc. č. 11279/58, parc. č. 11279/59, parc. 

č. 11279/60, parc. č. 15141/21, parc. č. 15141/22, parc. č. 

15142/1, parc. č. 15142/8, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. 

Nové Mesto, pre nájomcu Modré krídla Slovan, s. r. o., 

Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, IČO 54329027, na dobu 

neurčitú, ľadovú plochu v predpokladanom rozsahu v 

závislosti od objednávok nájomcu, cena nájmu za ľadovú plochu 

v zmysle aktuálne platných cenníkov stanovených mestskou 

príspevkovou organizáciou Správou telovýchovných a 

rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, pričom 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 je 

verejný záujem v zmysle § 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 

v znení neskorších predpisov, a to podpora a rozvoj športu 

mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej 

reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, 

ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života 

obyvateľstva, 

s podmienkou: 
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účinného uzavretia zmluvy do 60 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude v uvedenej 

lehote účinná, toto uznesenie stratí platnosť; 

10. 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 

nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, 

súpis. č. 1295 na parc. č. 11279/58, parc. č. 11279/59, parc. 

č. 11279/60, parc. č. 15141/21, parc. č. 15141/22, parc. č. 

15142/1, parc. č. 15142/8, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. 

Nové Mesto, pre nájomcu HC SLOVAN Bratislava – mládež, 

občianske združenie, Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, IČO 

30846773, na dobu neurčitú, ľadovú plochu v predpokladanom 

rozsahu v závislosti od objednávok nájomcu, cena nájmu za 

ľadovú plochu v zmysle aktuálne platných cenníkov 

stanovených mestskou príspevkovou organizáciou Správou 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, pričom 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 je verejný záujem v zmysle § 2 

zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších 

predpisov, a to podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie 

prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej 

republiky na významnej súťaži, ochrana integrity športu a 

podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva, 

s podmienkou: 
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účinného uzavretia zmluvy do 60 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude v uvedenej 

lehote účinná, toto uznesenie stratí platnosť; 

11. 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 

nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, 

súpis. č. 1295 na parc. č. 11279/58, parc. č. 11279/59, parc. 

č. 11279/60, parc. č. 15141/21, parc. č. 15141/22, parc. č. 

15142/1, parc. č. 15142/8, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. 

Nové Mesto, pre nájomcu HOBA BRATISLAVA, o. z., Harmincova 

3211/2, 841 01 Bratislava, IČO 50093592, na dobu neurčitú, 

ľadovú plochu v predpokladanom rozsahu v závislosti od 

objednávok nájomcu, cena nájmu za ľadovú plochu v zmysle 

aktuálne platných cenníkov stanovených mestskou príspevkovou 

organizáciou Správou telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pričom 

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 je verejný záujem v zmysle 

§ 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších 

predpisov, a to podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie 

prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej 

republiky na významnej súťaži, ochrana integrity športu a 

podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva, 

s podmienkou: 

účinného uzavretia zmluvy do 60 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 
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republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude v uvedenej 

lehote účinná, toto uznesenie stratí platnosť. 

B. zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 198/2019 zo dňa 30. 05. 2019, ktorým 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy žiadalo primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, 

- aby rokoval o vypovedaní všetkých nájomných zmlúv so 

spoločnosťou HC SLOVAN Bratislava a. s., ak do 30. 06. 2019 

nedôjde k splateniu všetkých dlhov voči hlavnému mestu 

Slovenskej republiky Bratislave, 

- aby rokoval s občianskym združením HC SLOVAN Bratislava – 

mládež o splatení dlhu vo výške 135 916,31 eur do 31. 08. 

2019 a zároveň aby občianske združenie HC SLOVAN Bratislava 

– mládež realizovalo platby za prenájom ľadových plôch 

vopred. 

koniec poznámky) 

 

BOD VYSTÚPENIE OBČANOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prichádzajú na rad občania. Ak ma počujete v predsálí, 

veľmi hlboko sa ospravedlňujeme. Mali sme rozrokovaný bod. 
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Poďme na to, nech sa páči. Pani Kučerová Martina, dobre 

to mám? 

Ženský hlas: 

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre, pani Kučerová Martina, nech sa páči, máte slovo, 

máte tri minúty. 

Martina Kučerová, občianka: 

Dobrý deň, pán primátor aj poslanci, aj starostovia. 

Prepáčte, možno budem trošku nervózna, lebo som tu prvýkrát 

a mám aj trému. 

My sme prišli v zastúpení občanov z Podunajských 

Biskupíc a presnejšie z lokality Geologická, Priekopnícka, 

nakoľko máme tam problém, čo sa týka výstavby bytového domu, 

ktorý – podľa nás – je neadekvátny, nakoľko naše územie je 

zmiešané územie rodinných domov aj bytových domov. Pričom 

len v skratke: najvyšší dom – bytový dom – tam má štrnásť 

metrov, náš dom – najstarší, dokonca prvý postavený na území 

celých Podunajských Biskupíc – má len dvanásť metrov a tento 

dom by mal mať výšku až devätnásť metrov. Za ním nasleduje 

priamo rovno rodinný dom a rada rodinných domov. Takže chceli 

by sme sa vrátiť k záväznému stanovisku hlavného mesta 

Slovenskej republiky, ktoré vydalo k tejto výstavbe, pretože 

podarilo sa nám napriek šokovej terapii 30. 12., čo je tesne 
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pred Silvestrom – kedy bolo vydané stavebné povolenie – 

zrušiť toto stavebné povolenie s tým, že sa tam museli 

dopracovať nejaké materiály. Ale aj napriek tomu sme zistili 

– teraz prepáčte – toto je reálny výkres toho domu, keď sa 

pozriete – a zistili sme spätne, že napríklad svetlotechnika 

bola vypracovaná na opačnú stranu. Tak isto aj hluková štúdia 

– pritom hluková štúdia, ktorá ešte je v rámci územného 

konania, bola vypracovávaná v termíne 2. 7. a 3. 7., čo sú 

prázdniny. Čiže nerelevantný údaj. 

Sme toho názoru, že vlastne vy ste dostali zlé podklady, 

ktoré by bolo treba prehodnotiť, pretože nespĺňajú ani 

koeficienty v rámci územného plánu, ktoré… ja to volám 

koeficienty – sú to regulatívy: index podlažnosti, index 

zastavanosti a hlavne koeficient zelene. O tom bude hovoriť 

moja kolegyňa. A vlastne touto cestou by sme chceli požiadať 

naozaj magistrát, aby sa… sme len kvapkou v takom jazere. 

Ale si myslím, že naozaj v našej ulici býva viac ako tisíc 

obyvateľov. Sme jediný vstup pre celú tú oblasť Geologická, 

Priekopnícka. Okrem iného sa tam idú stavať ďalšie bytové 

domy a je tam absolútne zlá infraštruktúra od kanalizácie, 

dopravy, inžinierskych sietí a tak ďalej. 

A ešte jedna taká vec – otázka: Či viete o projekte 

výstavby? Projekt organizácie výstavby, ktorý máme teraz 

konečne k dispozícii, ktorý konečne predložil teda 

stavebník. Pretože v prípade projektovej organizácie 

výstavby – a to sa týka hlavne pani viceprimátorky 

Kratochvílovej by som sa chcela opýtať… Toto je projekt 

organizácie výstavby, kde keď si všimnete, značenie je 

v križovatke… (poznámka: koniec časového limitu pre 

vystúpenie) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani viceprimátorka ide za vami. 

Poďme ďalej. Druhý občan – v tridsiatich minútach pre 

občanov vystúpi Barusová Beata. Nech sa páči. Dobrý deň, 

vitajte. 

Beata Barusová, občianka: 

Dobrý deň, pán primátor a všetci ostatní. Pardon, mám 

trému… 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosíte si vodu? 

Beata Barusová, občianka: 

Chcem naviazať na to, čo hovorila suseda. Na tomto 

pozemku… pardon… bol pôvodne rodinný dom, kde bolo osemdesiat 

percent zelene. A dvadsať percent bola zastavaná plocha 

a v projekte je osemdesiat percent zastavanej plochy a iba 

dvadsať percent plánovanej zelene, čo asi aj tiež nebude 

dodržané, lebo tento developer na pozemku obďaleč – na 

Geologickej 13 – vyrúbal 17 vzrastlých stromov, ktoré boli 

storočné, a žiadnu náhradnú výstavbu na tom priestore 

neurobil. Je tam čistá betónová plocha. A na tomto dotknutom 

pozemku, o ktorom hovoríme, tak je ohradený pozemok aj 

magistrátu – o tom asi neviete – a na tomto pozemku 

magistrátu ešte v čase, kedy nebolo schválené stavebné 
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povolenie, vyrúbal na pozemku magistrátu minimálne dva 

stromy, čo som bola svedkom. A privolala som aj políciu, ale 

ten policajt nepoznal zákony a nevie, že keď je stavebné 

povolenie – ešte nie je právoplatné – takže teda výrub nie 

je tiež právoplatný. Čiže by som sa chcela opýtať, či nám na 

toto viete nejak zareagovať, či nám viete nejak pomôcť? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či ste v kontakte so 

stavebným ombudsmanom, ale zastavte sa, prosím vás, za pani 

viceprimátorkou Kratochvílovou, ktorá je tu v predsálí, 

a určite sa na to pozrieme, samozrejme. Ale myslím, že poznám 

tento problém. 

Ďakujem pekne, ďakujem, že ste tu boli. 

Beata Barusová, občianka: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ako tretí vystúpi pán Jozef Sedmák, nech sa páči. 

Ing. Jozef Sedmák, občan (v sprievode spoluobčanov): 

Vážený pán primátor, ďakujem pekne za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení 

páni poslanci, ja by som nadviazal na ten svoj raňajší 
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príhovor, ak dovolíte, lebo som ho nedokončil. Ale v jednom 

bode ho ešte dokončím a ospravedlňujem sa, že som si to 

nejako zle časovo rozdelil. 

A tak by som chcel vlastne ešte upresniť, že vlastne 

štyritisícdvesto občanov podpísalo petíciu, za ktorých 

v podstate aj vystupujem, tak isto dvetisíc občanov hromadnú 

pripomienku. Máme občianske združenie, ktoré nás zastrešuje. 

Sme občania a tak isto petičný výbor. Takže – tak, ako som 

vám kládol na srdce, že my by sme chceli, aby sa s nami 

jednalo v zmysle tej participácie, ktorá je toľko 

deklarovaná, a naozaj – akože myslím - že by sme mali byť 

prizývaní na všetky stretnutia, všetky tie kroky by sa mali 

vykonať v súlade s nami, občanmi. 

Chcem teda ešte upresniť ten bod, ktorý som hovoril 

o tých brownfieldoch: Takže nesúhlasíme s označením tohto 

pozemku ako takzvaný brownfield, pretože toto miesto 

v žiadnom prípade nespĺňa takého označenie a je nepravdivým 

tvrdením. Pozemok je trvalo využívaný pre oddych 

a rekreáciu, hry detí a športové aktivity a o čom sa môže aj 

pán primátor a ktokoľvek iný presvedčiť osobnou návštevou 

alebo pozretím reportáže vytvorenej televíziou TV 

Bratislava. A chceme poďakovať naozaj aj takto spoločne – 

toto sú vlastne občania, ktorých vám predstavujem, ale teda 

samozrejme nie všetci – nie je nás tu štyritisícdvesto – ale 

chcem vás takto akože ubezpečiť, že to miesto je krásne, že 

si ho môžete pozrieť, môžete si tam aj prísť oddýchnuť. 

A ďakujeme veľmi za verejný prísľub pánovi primátorovi, že 

mesto nemá na tomto pozemku žiadny investičný zámer a ide 

v súlade s našimi požiadavkami. (Poznámka: potlesk od 

občanov). 
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Tak isto by som chcel povedať alebo spýtať sa, prečo za 

celé to obdobie vášho primátorovania – asi sa to dá vysvetliť 

– nebolo uznesenie, ktoré bolo prijaté na predchádzajúcom 

zastupiteľstve alebo predchádzajúcom primátorovaní pána 

Nesrovnala – vykonané? To je naša otázka, ktorú si kladieme 

už štyri roky. A tak isto chceme v podstate vedieť, že prečo 

toto miesto bolo zaradené do tých brownfieldov, kde 

samozrejme a určite nepatrí. Že ako sa to mohlo stať – akou 

administratívnou chybou. A prečo bolo vlastne potrebné – to 

tiež nerozumiem – meniť ten text uznesenia, ktoré sa dnes 

menilo – namiesto jeho vykonania. Pretože si myslíme, že za 

tie štyri roky sa to dalo spraviť. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ja vám iba odpoviem: Ešte raz vás 

ubezpečím, že neplánujeme tam žiadnu výstavbu. Plánujeme tam 

zeleň a šport tak, ako je to teraz. Je to v uznesení. Územný 

plán sa tam nemenil, takže sme to nezmenili nijakým spôsobom. 

Ale ja osobne neviem o tom, žeby sme tam odvtedy, jak sa 

týmto zaoberáme a jak aj vy ste vytvorili tlak, aj iní 

poslanci vytvorili tak, mali nejaký záujem tam niečo robiť. 

Takže to vás ubezpečujem. Dobre? Ďakujem pekne. 

Prepáčte, teraz ja tu mám pána… a ak je tu v poradí, 

tak nech sa páči. Áno, toto bol, pardon, toto bol tretí… 

Štvrtý – Emanuel Orban? Nech sa páči, máte slovo. 

Emanuel Orban, občan: 
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Ďakujem pekne za slovo. Ja stojím za stanoviskom pána 

Sedmáka a z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť – ja na danej 

ulici bývam už dvadsaťsedem rokov a chcem zdôrazniť, že 

funkcia areálu vždy slúžila a dodnes slúži jednotlivým 

spoločenským aktivitám. K dispozícii je tam detské ihrisko, 

potom aj pravidelné letné posedenia na terase reštaurácie 

a výstavbou tých spomínaných nájomných bytoviek – všetko by 

sa skomplikovalo. Práve naopak… že vlastne ako zničilo by 

sa… 

Eva Orbanová, občianka: 

Ja to ešte doplním – ak máme záujem o to, aby 

z Petržalky bol nejaký priestor, kde by bola prítomná aj 

komunita, čiže nie len nejaký anonymný priestor, tak práve 

ja toto vnímam – tento priestor – ako komunitu, enklávu, 

ktorá by mohla do istej miery ako eliminovať túto anonymitu. 

Ešte jedna vec – a s tým sa ako občania často 

stretávame: že jednoducho musíme sledovať, aké veci 

prebiehajú, aby sme teda vnímali, že čo okolo – aká hrozba 

okolo nás – sa deje. Čiže naozaj – tá participatívna 

demokracia ako keby dostáva v mnohých miestach na frak 

a nevníma sa občan ako ten, ktorý sa má k tej danej lokalite 

vyjadriť, hej? Čiže na toto aby sme si dali pozor všetci. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne. Ja vidím, že komunita tam už je, 

keďže ste tu takto… A tá petícia bola silná. Opäť vás 

ubezpečujem – nemáme to vo výhľade, dobre? Ďakujem pekne. 

Ing. Jozef Sedmák, občan: 

Tento verejný prísľub – tak isto ďakujeme vám za to. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, berte to ako verejný prísľub. Určite áno. 

Dobre. Prepáčte, musím dodržiavať rokovací poriadok, 

ale máte kontakty na moju viceprimátorku, máte kontakty na 

poslancov. Komunikujeme ďalej. Ďakujem pekne. 

Ako piata v poradí… (Poznámka: príhovor k odchádzajúcej 

skupine:) Ďakujem, dovidenia, všetko dobré. Ďakujem, že ste 

prišli. 

Pani Monika Liedlová. 

Nespúšťajme čas zatiaľ. 

Monika Liedlová, občianka: 

Dobrý deň. Moje meno je Monika Liedlová. 

Vážený pán primátor, vážení poslanci, ja som si možno 

z takého nižšieho zámeru – ako nie z nejakého zastupiteľstva 

– vyžiadala tento priestor, nakoľko už niekoľko rokov sa 

snažím – alebo posledné obdobie – vysporiadať súkromný 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

329 

 

pozemok, ktorý bol pridelený niekedy na deväťdesiatdeväť 

rokov do užívania. A takto som stála na konci roka 2021 pred 

račianskymi poslancami, ktorí vlastne tiež mali záujem si 

vypočuť celé to story a to mašinérium, ktoré tu je. A úprimne 

povedané, je mi z tohto priestoru alebo z tohto postupu nie 

veľmi najpríjemnejšie. 

V júli 2022 bolo poslané na základe schválenia 

poslancov z Rače návrh o odkúpenie, požiadanie o súhlas 

magistrát. A po mesiaci a pol došlo odsúhlasenie, ktoré bolo 

o 81 000 vyššie, ako bola pôvodná požiadavka. A súhlas sumy, 

ktorú si vlastne poslanci na základe toho, čo tam boli… 

niekoľkokrát tu už určite padlo také tie osobitné zretele, 

prečo na ten pozemok sme chceli znalecký posudok a za cenu, 

ktorá bola stanovená predtým, ako sa podávalo vlastne 

odvolanie na súd. A ten počas covidu viac ako tri roky 

nekomunikoval. A za tie tri roky mi znalecký posudok stúpol 

vlastne o viac ako 70 000 a teraz mi behom mesiaca a pol 

od poslednej sumy, ktorú ja som vôbec vedela, zase vzrástol 

o 8 000. Snažila som sa dostať sa k nejakej komunikácii, 

nejak poposielala som maily, ale bohužiaľ som sa k ničomu 

nedostala, k žiadnej odpovedi. Tak som bola nútená, 

bohužiaľ, využiť až tento priestor a ísť verejne na nejaké 

zastupiteľstvo a bola by som rada, pokiaľ by sa dalo dohodnúť 

– v nejakej normálnej cene. Ja po rokoch mašinérií, hľadania 

magistrátov a riešenia všetkých možných procesných chýb a po 

smrti mamy, ktorá ako jediná toto mohla riešiť, chcem 

vysporiadať pozemok, chcem ho odkúpiť. Ale pri všetkej úcte 

– o 80 000 viacej len preto, že nejaký čas nám ubehol… mi 

príde trošku nespravodlivé. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno. Prepáčte, to je váš čas, prepáčte. 

Monika Liedlová, občianka: 

Myslím, že tú podstatu som povedala a asi tu nie je 

priestor na to, aby som podrobne rozprávala, čo všetko za 

tým je. To by sme tu sedeli tri dni, nie tri minúty. Ja len 

by som rada vedela, či je nejaký ďalší postup, nejaká ďalšia 

možnosť, kde sa viem dokomunikovať k niečomu a zistiť, že či 

naozaj to, čo mi došlo za poslednú sumu, je finálna suma. 

Lebo v tom prípade ja to nemienim využiť na žiadny 

developerský projekt. Ja sa nejdem obohacovať. Ja chcem len 

vysporiadať rodičovský pozemok. A vysporiadať si veci, ktoré 

sa roky rokúce ťahajú len kvôli tomu, že vo veľa prípadoch 

a vo veľakrát sa stalo, že úrady nekomunikovali a nekonali 

tak, ako mali. A mne každý týždeň, každý mesiac stojí… Pomaly 

geometrickým radom rastie tá cena toho pozemku len kvôli 

tomu, že sa po každé odvoláva na aktuálny znalecký posudok. 

Ja ale nemôžem predsa doplácať na to, že tri roky sa počas 

covidu nekonalo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pošlem za vami šéfa nášho magistrátu, 

ktorý vám dá kontakty tam, kde ste sa asi nedovolali. Ja 

viem, o čo ide. Dôležité je povedať, že o tom rozhodujú 

poslanci – o tej sume. A zistíme, či sa stala chyba alebo 

nie. Ďakujem pekne. 
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Poďme ďalej. Poďme na to – ako šiesty vystúpi pán Tarič. 

Igor Tarič, občan: 

…proste mi nebolo umožnené viac razy do Národnej rady 

s tým problémom vstúpiť a zároveň pán poslanec, pán starosta 

Hrčka, a poslanec, ktorý medzi vami sedí, je predpojatý, tak 

musím, bohužiaľ, tento problém otvoriť tu. 

A hneď vám vysvetlím aj prečo. Pretože ja som tu už 

v roku 2013 spomínal, že som sa stal obeťou trestného činu. 

Konkrétne zo strany premiéra vtedajšej vlády – pán Fica. 

A problém bol v tom, že ma v podstate zbavili svojprávnosti, 

vyhlásili ma za duševne chorého – teda zapasovali ma cez 

opatrovníctvo do paragrafu 394 a teraz ja – mne hrozí to, že 

mňa tá psychiatrická liečba zabije. Pretože tá hlavná 

psychiatrická látka má dva vedľajšie účinky. To znamená – 

potláča imunitu, za čo mne hrozí zadusenie sa vlastnými 

hlienmi. Po druhé spomaľuje trávenie, na čo už dvaja pacienti 

psychiatrickej liečebne v Pezinku zomreli. 

Čiže – čo ja potrebuje urobiť: Preveriť moju ochrannú 

liečbu. Na to pán magister Koller ako môj opatrovník pod 

hlavičkou Petržalky nechce dať súhlas. Čiže mne hrozí 

usmrtenie vďaka tomu, že on odmieta dať na také voľačo 

súhlas. A teraz ja čo potrebujem: Potrebujem, aby sa právna 

úprava – paragraf 394 – a to opatrovníctvo doriešilo. Tam je 

potrebné, aby sa vláda zocelila – to je po prvé. Po druhé, 

aby tí, čo ste z Petržalky, dali trestné oznámenie na 

magistra Kollera, pretože mne hrozí usmrtenie s jeho 

vedomím. A psychiatri s tým nerobia nič. Oni ešte dokonca 

vydierajú ma, aby som o tom držal hubu – s prepáčením – lebo 
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bude zle. Že je potrebné, aby ste mi pomohli, pretože 

v opačnom prípade budem usmrtený. Tak je to so mnou vážne. 

To je všetko. Veľmi pekne ďakujem za váš čas. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme veľmi pekne. A posledný – do diskusie sa 

prihlásil pán Robert Hammer, nech sa páči. 

Robert Hammer, občan: 

Dobrý den a děkuju za přijetí. Já sem došel ohľadne 

vydání kladného stanoviska panem magistrem – magistrátem – 

panem primátorem Vallom. Jedná se o hroznový sad 

v Krasňanech. Jedná se (poznámka: nezrozumiteľný názov) 

ulici v Krasňanech, kde pani Plavouchová je poslanec za 

Krasňany. A vy ste tam vydali kladné rozhodnutí k výstavbě, 

přitom Bratislavský samosprávní kraj namítal tuto stavbu, že 

je v rozporu se zákonem 58/2013; a to že se jedná o 

neoprávněný záběr polhonospodárskej půdy a že evidovaná půda 

je chráněná polnohospodárska půda. Druhej důvod dali, že ve 

studii chybí – absentuje – vyhodnocení vplyvů na půdu a 

vyhodnocení záběru polnohospodárskej půdy ako vinic. Tento 

záměr – developerský záměr – je vlastně… ikdyž územní plán 

to dovoluje – ale tyto dva body, kteří namítá vlastně 

Bratislavský samosprávní kraj, to nevyhovuje. 

A za další: Já sem bývalý poslanec za Raču a já sem 

namítal, že vlastně tento developer sfalšoval dopravno-

kapacitní analýzu. Sfalšoval. Sfalšoval – abych to opakoval 

po třetí. Ja sem to dokázal – to bolo v januári tohoto roku. 
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A vy ste v sedmém měsíci tohoto roku dali kladné stanovisko. 

A já se ptám: Proč ste dali kladné stanovisko na výstavbu, 

když Bratislavský samosprávní kraj s tím nesouhlasí? Dalo 

tam dva právní argumenty. O tom, že vlastně byla sfalšovaná 

dopravno-kapacitní analýza – ví o tom pani Plavouchová, ví 

o tom pan starosta Rače, pan městský poslanec – pan Pilinský, 

tak já potom nevím, co ještě člověk má dělat, aby vlastně 

byly věci v pořádku. 

A hlavně proč sem tu: Jedná se o to, aby věci se 

dodržovaly. Přísahali ste na to, že budete dodržovať ústavu 

a budete hájit veřejný zájem. To ste přísahali. A já se ptám, 

proč to nerobíte. Třeba dneska: Jedná se o to – dvě děti, na 

Peknej ceste. Pekná cesta, která se zahustila díky vašemu 

projektu Slanec, který ste projektoval, pán Vallo. Dneska 

dvě děti málem přejelo auto jenom proto, že z Pekné cesty 

ste urobili dálnici. Mne se jedná aj o to bezpečí. Tady se 

nejedná o nějaké piškvorky. Tady hrajeme o životy lidí, dětí, 

co tam žijou. Nejde jenom proste stavět developerské projekty 

a nebrat ohledy na lidí. Děkuju. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. Poďme ďalej. Myslím, že máme všetkých občanov 

vypočutých, môžeme ísť ďalej na bod číslo – myslím že 19 

sme. 
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BOD 19 NÁVRH NA RIEŠENIE ŽIADOSTÍ NÁJOMCU NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV NA URŠULÍNSKEJ 9 O ODPUSTENIE 

NÁJOMNÉHO V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 19: Návrh na riešenie žiadostí nájomcu 

nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie 

nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19. 

Nech sa páči, pán riaditeľ. 

PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ Mestského ústavu ochrany 

pamiatok v Bratislave: 

Dobrý deň. K tomuto bodu toľko len stručne: Začiatkom 

roka 2022 musela byť naša kaviareň, ktorá je v našej budove 

v prenájme, zatvorená z nariadenia hygienika v dĺžke jedného 

mesiaca. Aby sme neprišli o nájomné, požiadali sme 

Ministerstvo hospodárstva o dotáciu na nájomné. Ministerstvo 

nám túto dotáciu operatívne vyplatilo vo výške 50 % mesačného 

nájmu, ale s podmienkou, že druhých 50 % nájmu bude nájomcovi 

odpustené. Takže na základe tohto žiadame v tomto materiáli 

o odpustenie 50 % mesačného nájomného vo výške 934 eur 

27 centov – aby bolo teda odpustené. 

Materiál bol vypracovaný v zmysle postupu pripraveného 

Sekciou správy nehnuteľností magistrátu. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Ďakujem veľmi pekne, pán Štassel. 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 odpustenie 50 % nájomného vo výške 

934,27 eura nájomcovi nebytových priestorov MALEWILL, 

s. r. o., za podmienok, ktoré máte v materiáli. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 7, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na 

Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v súvislosti s 

pandémiou Covid-19 

Uznesenie 1396/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

odpustenie 50 % nájomného vo výške 934,27 eur v zmysle zákona 

č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov nájomcovi nebytových priestorov 

MALEWILL, s. r. o., ktoré boli zatvorené alebo boli v 

obmedzenom režime za obdobie sťaženého užívania nebytových 

priestorov počas 3. vlny pandémie, 

s podmienkami: 

1. Ak vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje prenajímateľ žiadnu 

pohľadávku ku dňu 10. 12. 2021. 

2. Žiadateľ počas trvania obmedzení platil zálohy za energie 

(služby nie sú poskytované) spojené s užívaním predmetu 

nájmu. 

koniec poznámky) 
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BOD 20 TRVALÉ UPUSTENIE OD VYMÁHANIA A ODPÍSANIE 

POHĽADÁVOK DOMOVA JESENE ŽIVOTA Z ÚČTOVNEJ 

EVIDENCIE DOMOVA JESENE ŽIVOTA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 

Bod číslo 20: Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie 

pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova 

jesene života. 

Nech sa páči. 

Mgr. Tatiana Sedláková, PhD., zástupkyňa riaditeľa Sekcie 

sociálnych veci: 

Dobrý deň. Budú za sebou nasledovať tri obdobné body. 

Prvý bod je, áno, o odpísaní a trvalom upustení od vymáhania 

pohľadávok v Domove jesene života. Jedná sa o desať osôb 

a pohľadávky vo výške 23 762 eur. 

Druhý bod, bod 21, je zariadenie Domov pri kríži – to 

je jedna pohľadávka. 

A tretí bod, bod 22 – Domov seniorov Archa, tak isto 

jedna pohľadávka. 

Návrhy boli spracované v súlade s aktualizovaným 

všeobecne záväzným nariadením o zásadách hospodárenia 

s majetkom a v prílohách je prehľad tých pohľadávok spolu 

s dôvodmi na ich odpustenie. Po schválení tohto návrhu budú 

pohľadávky odpísané z účtovnej evidencie týchto zariadení. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 

Áno, ďakujem. Spojili sme úvodné slovo na tri body, 

ktoré sú identické. Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno, takže budeme schvaľovať návrh uznesenia, ktorým 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje teda trvalé upustenie od 

vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie 

Domova jesene života. 

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 
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(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova 

jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene života 

Uznesenie 1397/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich 

odpísanie z účtovnej evidencie Domova jesene života. 

koniec poznámky) 

 

BOD 21 TRVALÉ UPUSTENIE OD VYMÁHANIA A ODPÍSANIE 

POHĽADÁVOK DOMOVA PRI KRÍŽI Z ÚČTOVNEJ 

EVIDENCIE DOMOVA PRI KRÍŽI  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 21: Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie 

pohľadávok Domova pri kríži z účtovnej evidencie Domova pri 

kríži. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno, takže to isté: Schvaľuje návrh na trvalé upustenie 

od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie 

Domova pri kríži. 

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova 

pri kríži z účtovnej evidencie Domova pri kríži 

Uznesenie 1398/2022 
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zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich 

odpísanie z účtovnej evidencie Domova pri kríži. 

koniec poznámky) 

 

BOD 22 TRVALÉ UPUSTENIE OD VYMÁHANIA A ODPÍSANIE 

POHĽADÁVOK DOMOVA SENIOROV ARCHA Z ÚČTOVNEJ 

EVIDENCIE DOMOVA SENIOROV ARCHA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 

A bod 22: Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie 

pohľadávok Domova seniorov Archa z účtovnej evidencie Domova 

seniorov Archa. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 

a ich odpísanie z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa. 

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova 

seniorov Archa z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa 

Uznesenie 1399/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich 

odpísanie z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa. 

koniec poznámky) 

 

BOD 23 NÁVRH NA ZVERENIE BRATISLAVSKÝCH LAVIČIEK, 

SMETNÝCH KOŠOV A STOJANOV NA BICYKLE MESTSKEJ 

ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Poďme na bod číslo 23: Návrh na zverenie bratislavských 

lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Neviem, či k tomu treba úvodné slovo, lebo je to vlastne 

celé v texte toho. 

Skúsme otvoriť diskusiu. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Hlasujeme o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zverenie 27 kusov bratislavských 

lavičiek, 5 košov, 6 stojanov na bicykle v sume 22 914 eur 
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do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

s podmienkami, ktoré sú uvedené v materiáli. 

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie bratislavských lavičiek, smetných košov a 

stojanov na bicykle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie 1400/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie: 

27 kusov bratislavských lavičiek s operadlom bez podrúčok, 

5 košov a 6 stojanov na bicykle v sume 22 914,00 eur s DPH 

do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, Vajanského 

nábrežie 3, 814 21 Bratislava, s cieľom skvalitniť verejný 

priestor na Dvořákovom nábreží, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju hnuteľného majetku zo strany mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto prestane 

hnuteľný majetok užívať na uvedený účel, je povinná 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 mestskou časťou 

Bratislava-Staré Mesto podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, inak toto uznesenie stratí 

platnosť. 

4. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto na seba preberá 

záväzok, že bude 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: 
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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, 

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) 
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BOD 23A NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 943/2017 ZO DŇA 28. 

9. 2017 V ZNENÍ UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 997/2017 ZO DŇA 20. 

11. 2017 A NÁVRH DODATKU Č. 1 K ZÁSADÁM 

POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ NA REKONŠTRUKCIU 

VEREJNOPROSPEŠNÝCH PRVKOV POCHÔDZNYCH TERÁS V 

HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 

Ak teraz dovolíte, môžeme ísť podľa… bez úvodného slova. 

Keď niekto chce úvodné slovo, tak iba na mňa kývnite, dobre? 

Lebo bolo to na komisiách, bolo to na rade. 

Bod číslo 24: Návrh na schválenie zmluvy… 

Prepáčte… 

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

To 23a ešte máme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pardon, 23a, ospravedlňujem sa. Mám to tu… Zle som to 

mal poznačené. 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

943/2017 zo dňa 28. 9. 2017 v znení uznesenia Mestského 

zastupiteľstva 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017 a návrh Dodatku 

číslo 1 k Zásadám poskytovania dotácií na rekonštrukciu 

verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Áno, pani Pätoprstá, 

nech sa páči. 

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

Ďakujem. Dovoľte mi, aby som za pána Vetráka, ktorý je 

predkladateľ tohto návrhu, veľmi stručne vysvetlila 

princípy. Nebudem to čítať, dostali ste to v písomnej podobe. 

Myslím, že to bolo dva dni dozadu. Je to dosť rozsiahly 

návrh, ale chcem vysvetliť teda jeho princíp. 

Princípom tohto návrhu je, že my sme vytvorili veľmi 

kvalitný… alebo teda vytvorili sme dotačný systém, ktorý je 

motiváciou pre prípady vlastne opráv terás, ktoré sú 

v majetku alebo kde majú vlastne preukázaný právny vzťah 

vlastníci. Ale v praxi sa tento dotačný systém stretol 

s viacerými problémami – ako je nastavená tá dotačná schéma. 

Tak podstatou tohto uznesenia je dostať do praxe 

realizáciu samotných týchto projektov. Máme šancu vzhľadom 

na rok 22, kde sme prijali veľmi dobré projekty – pomôcť 

týmto projektom aj ich realizácii. Ale je tam treba nastaviť 

niektoré doplnky alebo dodatky k tým zásadám, ktoré ponúknu 

riešenia, aby mohli vlastne tieto dotácie – mohli byť 

vyčerpané. 
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Takže – ak má niekto záujem, ja ho vysvetlím 

podrobnejšie. Ale je to naozaj bezkonfliktný materiál, ktorý 

pomôže k realizácii týchto dobrých projektov. 

Tak vás poprosím o podporu, lebo ide o zmenu uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Ja som sa prihlásil preto, pretože tento materiál bol 

predložený v podstate zo dňa na deň. A možno by niektorí 

mali pochybnosti, že či zaň zahlasovať. Ja sa teda aj napriek 

tomu, že nie som spracovateľom tohto materiálu, tak sa 

prihováram za to, aby sme ho podporili. 

A tí, ktorí nestihli si prečítať tento materiál, tak 

poviem naozaj len v dvoch vetách – v skratke: Ja som aj 

členom tej komisie a už som sa dokonca zaprisahal, že pokiaľ 

to takto bude fungovať ďalej, no tak nemám záujem sa 

spolupodieľať na tomto princípe, pretože je to prakticky 

nevykonateľné. Tí ľudia, ktorí si požiadajú o dotáciu, tak 

prakticky v jednom roku musia získať buď ohlásenie alebo 

stavebné povolenie; následne požiadať o dotáciu; následne 

musí zasadnúť komisia, vyhodnotiť dotáciu, prideliť ju; 

následne oni musia tú stavbu zrealizovať a aj vyúčtovať – to 

je prakticky nesplniteľná úloha, aby sa toto všetko stihlo 

v priebehu jedného roka. Samozrejme, toto nie je vyslovene 

naša chyba – ono to naráža na nejaký zákon, na ktorý je 
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viazaný. A keďže teraz je vízia, predpoklad a nejaká šanca, 

že by sa to mohlo dať do poriadku, tak nápad Milana Vetráka 

bol taký, aby sme už teraz tieto žiadosti, ktoré boli podané 

v roku 2022, že pokiaľ to vlastne všetko dobre dopadne, no 

tak už následne by mohli získať rok navyše vlastne na tú 

realizáciu a následné vyúčtovanie. 

Čiže ja som všetkými desiatimi za. Skúsme to, prosím, 

podporiť a snáď sa dočkajú dotácií prví žiadatelia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Podľa mňa to je všetkým jasné a je to 

správna cesta. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom 

po A) mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 1. zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva 

943/2017 v znení uznesenia 997/2017. V časti A sa doterajší 

bod označuje ako A1 a dopĺňa sa bodom A1 v znení, ako máte 

v materiáli. 

2. teda sa schvaľuje dodatok číslo 1 k zásadám poskytovania 

dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov – 

pochôdznych terás v znení ako je uvedené v materiáli. 

A po B) teda mestské zastupiteľstvo žiada primátora, aby 

v súlade s bodom A tohto uznesenia vypracoval návrh zmien 
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a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

číslo 16/2012 o poskytovaní dotácií a nenávratných 

finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta. Termín je 

16. december 2022. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 6, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28. 

9. 2017 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 

11. 2017 a návrh Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania dotácií 

na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás 

v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
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Uznesenie 1401/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 943/2017 zo dňa 28. 09. 

2017 v znení uznesenia č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017 takto: 

v časti A sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa 

bodom 2, ktorý znie: 

„2. Zúčtovanie dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných 

prvkov pochôdznych terás s rozpočtom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy spôsobom upraveným v dodatku 

č. 1 k Zásadám poskytovania dotácií na rekonštrukciu 

verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave za podmienky, že sa tým 

nezvýši celkový dlh hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy“. 

2. Dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania dotácií na 

rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v 

hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave. 

Dodatok č. 1 

k Zásadám poskytovania dotácií na rekonštrukciu 

verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave 
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej 

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

neskorších predpisov, § 11 ods. 5 písm. d) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 

4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. a) všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných 

finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy vydáva tento dodatok s cieľom chrániť 

život, zdravie a bezpečnosť jeho obyvateľov a skrášliť 

životné prostredie v ňom 

1. v § 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: 

„Ak sa príjemcovi dotácie v zmysle zákona povolí na základe 

odôvodnenej žiadosti výnimka z časového použitia dotácie, je 

povinný ju zúčtovať najneskôr do konca kalendárneho roka 

toho roka, v ktorom má povolené v súlade s takto udelenou 

výnimkou dotáciu použiť." 

2. za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 5a 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2022 

Ustanovenie § 5 druhej vety sa po prvýkrát použije na dotácie 

poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v roku 2022." 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

354 

 

Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2022. 

B. žiada 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

aby v súlade s obsahom bodu A tohto uznesenia vypracoval 

návrh zmien a doplnení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o 

poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z 

rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 

predložil ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 

T: 16. 12. 2022 

koniec poznámky) 

 

BOD 24 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMLUVY O VÝPOŽIČKE 

HNUTEĽNÉHO MAJETKU NACHÁDZAJÚCEHO SA V 

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V STAVBE, SO SÚP. Č. 

478 VŠEOBECNE ZNÁMEJ AKO „DIVADLO 

P. O. HVIEZDOSLAVA“, NA ULICI GORKÉHO Č. 

17, NA ULICI LAURINSKEJ Č. 20 V BRATISLAVE 

K. Ú. STARÉ MESTO, NA POZEMKOCH PARC. Č. 

103/3 A PARC. Č. 105, ZAPÍSANÉ NA LV Č. 

1656 NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE DIVADLA PAVLA 

ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA, N. O. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Bod 24: Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke 

hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v nebytových priestorov 

v stavbe, v súpisnom čísle 478, v „Divadle 

Pavla Országha Hviezdoslava“, na Gorkého ulici a na ulici 

Laurinskej, v katastrálnom území Staré Mesto, neziskovej 

organizácie Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o. 

Skúsme ísť rovno na diskusiu. Otváram diskusiu k tejto 

téme. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Ďakujem. Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, 

ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o výpožičke 

hnuteľného materiálu (poznámka: majetku), ktorý je uvedený 

v tom zozname v zostatkovej hodnote spolu za 48 420,58 eura 

mestskej neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha 

Hviezdoslava za účelom zabezpečenia fungovania divadla. 

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: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku 

nachádzajúceho sa v nebytových priestorov v stavbe so súpis. 

č. 478, všeobecne známej ako Divadlo P. O. Hviezdoslava, na 

ulici Gorkého č. 17, na ulici Laurinskej č. 20 v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 

105, zapísané na LV č. 1656 neziskovej organizácie Divadla 

Pavla Országha Hviezdoslava, n. o. 

Uznesenie 1402/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

schváliť zmluvu o výpožičke hnuteľného majetku: 

názov majetku         počet 

Kladkostroj Liftket BGV-C1       12 

Kladkostroj Chainmaster BGV-D8+/500kg     4 

Hliníkový truss TOMKOSTAGE 30 x 40 čierna, dĺžka 3m  8 

Pódiové dosky INNODECK        1 
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Osvetľovací pult MQ500, Hazer SWEFOG Ultimate 3000, 

Dual DMX prevodník         1 

Profile spoty ADB         6 

Profile spoty ADB         2 

Zostava hladinového osvetlenia      1 

Mixážny pult Yamaha M7CL       1 

Ozvučovací systém D&B        1 

Bezdrôtová sada SHURE ULXD      8 

Reproboxy FBT MX PRO10        2 

Projekčné plátno 700 x 394       1 

Projektory Christie Digital (2ks) + sada objektívov  1 

Teranex videoprocesor BMD       1 

Systém na prenos signálu cez optiku     1 

 

v zostatkovej hodnote spolu vo sume 48 420,58 eur mestskej 

neziskovej organizácie Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, 

n. o., Gorkého 478/17, 811 01 Bratislava, IČO 54775868, na 

obdobie 5 rokov odo dňa uzavretia zmluvy s cieľom zabezpečiť 

fungovanie Divadla P. O. Hviezdoslava na Laurinskej ulici č. 

20, 811 01 Bratislava. 

koniec poznámky) 
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BOD 25 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: 

Poďme ďalej. Bod číslo 25: 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: 

Áno, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje výpožičku dlhodobého hnuteľného 

majetku hlavného mesta v počte 63 kusov pre mestskú 

príspevkovú organizáciu Komunálny podnik mesta Bratislavy 

v celkovej obstarávacej hodnote 3 089 751,20 eura. Súpis je 

prílohou číslo 1. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej 

príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava 

Uznesenie 1403/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

výpožičku dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v počte 63 ks pre mestskú 

príspevkovú organizáciu Komunálny podnik Bratislavy, 

Technická 6, 821 04 Bratislava, s cieľom plniť úlohy 

vyplývajúce zo zriaďovateľskej listiny, na dobu 12 mesiacov. 

Celková suma obstarávacej hodnoty dlhodobého hnuteľného 

majetku je 3 089 751,20 eur. Súpis predmetného majetku je 
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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) 

 

BOD 26 NÁVRH NA ODPREDAJ NEUPOTREBITEĽNÉHO MAJETKU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 26: Návrh na odpredaj neupotrebiteľného 

majetku. 

Bavíme sa asi o mestskej polícii? Máte to v materiáli, 

tak asi rovno otvorím diskusiu. Otváram diskusiu k tejto 

téme, je tu pán náčelník, aby vysvetlil, keď treba. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

zastupiteľstvo schvaľuje prevod vlastníckeho práva 

k hnuteľnej veci – osobnému motorovému vozidlu Toyota Auris 

za sumu 6 729,60 eura na základe kúpnej zmluvy na kupujúceho 

Autoinvest.sk, s. r. o. 

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: 4, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Osobitne podpísané 29. 09. 2022: 

Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku 

Uznesenie 1404/2022 

zo dňa 29.09.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod vlastníckeho práva k hnuteľnej veci – osobnému 

motorovému vozidlu značky Toyota Auris, BL514TY, rok výroby 

2018, VIN SB1ZS3JEX0E455975, za sumu 6 729,60 eur na základe 

kúpnej zmluvy na kupujúceho Autoinvest.sk, s. r. o., sídlo 

Nitrianska cesta 503/66, 958 01 Partizánske, IČO 43935621. 

koniec poznámky) 

 

BOD 27 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO NEUPLATNENIE 

PREDKUPNÉHO PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY K SPOLUVLASTNÍCKEMU PODIELU K 

NEHNUTEĽNOSTIAM V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 

MESTO, CINTORÍNSKA ULICA 24, VO VLASTNÍCTVE 

SPOLOČNOSTI BISTRO ST. GERMAIN, S. R. O. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 27: Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu k nehnuteľnostiam v 

Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, Cintorínska 

ulica 24, vo vlastníctve spoločnosti Bistro St. Germain, 

s. r. o. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Nech sa páči, pán poslanec Kunst. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja by som len rád, že sú tam uznesenia – tri 

alternatívy. Čiže aká je – či tá aktuálna posledná – vlastne 

ten návrh toho uznesenia. Aký je tam rozdiel iba v tom? 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, vedúca referátu nájmov majetku:  

Áno, tak vlastne odporúčame, rovnako aj ako komisia 

územného a strategického plánovania, alternatívu číslo 1 – 

čiže neuplatnenie predkupného práva. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Takže neuplatnenie. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Áno, takže budeme hlasovať o alternatíve 1 – mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje neuplatnenie predkupného práva 

k spoluvlastníckemu podielu 3/5 k celku na pozemku 
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v katastrálnom území Staré Mesto vo vlastníctve spoločnosti 

Bistro St. Germain, s. r. o. 

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: 24, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 7, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 

spoluvlastníckemu podielu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, Cintorínska ulica 24, vo vlastníctve 

spoločnosti Bistro St. Germain s. r. o. 

Uznesenie 1405/2022 

zo dňa 29.09.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 3/5 k celku 

na pozemku registra „C“ KN parc. č. 8745 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 409 m² a na stavbe súpis. č. 2369 na 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 8745 v k. ú. Staré Mesto, 

vedenom na LV č. 4446, za kúpnu cenu celkove 696 000,00 eur, 

vo vlastníctve spoločnosti Bistro St. Germain s. r. o., so 

sídlom Rajská 7, Bratislava, IČO 45545642. 

koniec poznámky) 

 

BOD 28 NÁVRH NA UPLATNENIE ALEBO NEUPLATNENIE 

PREDKUPNÉHO PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY NA POZEMKU V BRATISLAVE, V K. Ú. 

RAČA, PARC. Č. 5499, LOKALITA PRI 

VINOHRADOCH 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 28: Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie 

predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v 

Bratislave, v Rači, lokalita Pri vinohradoch. 

Poprosím predstaviť tie varianty, resp. o odporučenie 

kolegov. 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

366 

 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, vedúca referátu nájmov majetku:  

Áno, tak v tomto prípade predkladáme návrh na 

schválenie uplatnenia alebo neuplatnenia predkupného práva 

– ako bolo spomínané – k spoluvlastníckemu podielu vo 

veľkosti 7/8 na pozemku v katastrálnom území Rača, ktorý je 

vo vlastníctve Mgr. Evy Miklánkovej, a to za kúpnu cenu 

78 000 eur. V tomto prípade tak isto preferujeme alternatívu 

číslo 1 – teda neuplatnenie predkupného práva. 

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: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje v alternatíve 1 neuplatnenie 

predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu 7/8 k celku k 

pozemku v katastrálnom území Rača vo vlastníctve Mgr. Evy 

Miklánkovej. 

Môžeme o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

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

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 6, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na pozemku v 

Bratislave v k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri 

vinohradoch 

Uznesenie 1406/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 7/8 k celku 

na pozemku registra „E“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 5499 – 

záhrada vo výmere 1 221 m², vedenom na LV č. 3996, vo 

vlastníctve Mgr. Evy Miklánkovej, bytom Výhonská 12, 

Bratislava, za kúpnu cenu celkove 78 000,00 eur. 

koniec poznámky) 
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BOD 29 NÁVRH NA VYDANIE SÚHLASU K ODSTRÁNENIU STAVBY 

SO SÚPIS. Č. 1831 – MATERSKEJ ŠKOLY A STAVBY 

BEZ SÚPISNÉHO ČÍSLA - BAZÉN V BRATISLAVE, K. 

Ú. STARÉ MESTO, NA MYJAVSKEJ ULICI, PRE 

MESTSKÚ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 

Bod číslo 29: Návrh na vydanie súhlasu k odstráneniu 

stavby so súpisným číslom 1831 – materskej školy a stavby 

bez súpisného čísla - bazén v Bratislave, katastrálne územie 

Staré Mesto, na Myjavskej ulici, pre mestskú časť Bratislava-

Staré Mesto. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, vedúca referátu nájmov majetku:  

Áno, tak predkladáme návrh na schválenie odstránenia 

stavby materskej školy s bazénom ma Myjavskej 22 a udelenie 

súhlasu s odstránením stavby mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto. Tieto stavby sú vo vlastníctve hlavného mesta. V roku 

2017 boli zverené do správy mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto. Vzhľadom na teda zlý technický stav týchto stavieb 

mestská časť Bratislava Staré-Mesto si dala vypracovať 

statický posudok, kde bolo teda konštatované, že skutočne 

tieto objekty sú v havarijnom stave. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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OK. 

Mgr. Klaudia Lušpaiová, vedúca referátu nájmov majetku:  

A zámerom mestskej časti je teda po asanácii tohto 

objektu vybudovať v danom priestore novostavbu materskej 

školy. A vzhľadom na to, že trhová cena týchto nehnuteľností 

je vyššia ako 33 000, tak predkladáme návrh na vydanie 

súhlasu s tou asanáciou stavieb na rozhodnutie mestskému 

zastupiteľstvu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje odstránenie stavby, súpisné číslo 

1831 – materská škola, a stavby bez súpisného čísla – bazén 

– v katastrálnom území Bratislava-Staré Mesto a udelenie 

súhlasu s odstránením stavby s podmienkami, ktoré sú uvedené 

v materiáli. 

Môžeme hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vydanie súhlasu k odstráneniu stavby so súpis. č. 

1831 – materskej školy a stavby bez súpisného čísla – bazén 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Myjavskej ulici pre 

mestskú časť Bratislava-Staré Mesto 

Uznesenie 1407/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

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

Slovenskej republiky Bratislavy odstránenie stavby súpis. č. 

1831 – materská škola, postavenej na pozemku parc. č. 2510/3 

a stavby bez súpisného čísla – bazén, postavenej na pozemku 

parc. č. 2510/1, zapísanej na LV č. 1656 v k. ú. Staré Mesto, 
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a udelenie súhlasu s odstránením stavby „Materskej školy 

Myjavská 22 a bazéna“ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 603147, 

s podmienkami: 

1. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto odstráni stavbu – 

materská škola, súpis. č. 1831, na pozemku parc. č. 2510/3 

a stavbu bez súpisného čísla – bazén postavený na pozemku 

parc. č. 2510/1, na vlastné náklady a zabezpečí všetky 

potrebné doklady na vydanie povolenia na odstránenie stavieb 

a tiež realizáciu likvidácie stavieb. 

2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vybuduje na 

nezastavanom pozemku, ktorý sa uvoľní zbúraním stavby súpis. 

č. 1831 a stavby bazéna, novú budovu materskej školy s 

kapacitou 5 tried s jedálňou, a to najneskôr do 5 rokov odo 

dňa vydania súhlasného stanoviska hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na odstránenie oboch stavieb. 

koniec poznámky) 

 

BOD 30 NÁVRH NA ZVERENIE POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

STARÉ MESTO, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE, DO SPRÁVY 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Poďme na bod číslo 30 a Návrh na zverenie pozemku v 

Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, Vajanského 

nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo… Áno, pán Brat. 

Mgr., PhD. Michal Brat, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja som sa chcel uistiť, že v prípade, že na 

tomto mieste bude realizovaný hrob neznámeho vojaka, že či 

to znamená, že v bezprostrednej blízkosti už nebude stáť 

kolotoč – ruské kolo – ani nič podobného. Ale obávam sa, že 

pani starostka mi nevie odpovedať, keďže tu nie je. Tak len 

som chcel, aby odznelo – táto moja túžba a viera. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje zverenie pozemku v katastrálnom 

území Staré Mesto do správy mestskej časti Staré Mesto 

s cieľom správy, údržby a realizácie hrobu neznámeho vojaka. 

Podrobnosti a podmienky sú v materiáli. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za: 29 – ďakujeme kolegom, proti: 0, zdržalo sa: 0, 

nehlasovalo: 5, prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

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

Vajanského nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto 

Uznesenie 1408/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto parc. 

č. 21346 – ostatné plochy vo výmere 3 622 m², LV č. 1656, do 

správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 

nábrežie 3, Bratislava, IČO 00603147, na správu, údržbu, 
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realizáciu hrobu Neznámeho vojaka ako protokolárneho miesta 

Slovenskej republiky a revitalizáciu daného územia, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľnosti zo strany mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto prestane 

nehnuteľnosť užívať na uvedený účel, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu Slovenskej republiky Bratislave. 

3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto na seba preberá 

záväzok, že bude hrob Neznámeho vojaka ako protokolárne 

miesto Slovenskej republiky a iné stavebné, rekonštrukčné 

práce, technické zhodnotenia predmetu zverenia realizovať z 

vlastných finančných zdrojov alebo prostredníctvom financií 

poskytnutých zo strany vlády Slovenskej republiky. 

4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou Bratislava-Staré Mesto podpísaný do 30 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak toto uznesenie 

stratí platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 31 NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA VO VECI OCHRANY 

VEREJNÉHO ZÁUJMU A ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV 

PODĽA ČL. 9 ODS. 2 PÍSM. A) ÚSTAVNÉHO ZÁKONA 

Č. 357/2004 Z. Z. O OCHRANE VEREJNÉHO 

ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH 

FUNKCIONÁROV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 31: Návrh na začatie konania vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení neskorších predpisov. 

Pán Karman, to je Vetrákov bod, prosím vás, chcete ho 

uviesť? Alebo ideme na diskusiu? Dajte zopár viet k tomu… 

Pán Karman, poprosím… 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Kolegynky, kolegovia, na záver nášho zastupiteľstva nám 

ostala ešte jedna nemilá vec, s ktorou sa potrebujeme 

vysporiadať. Ja to odprezentujem na žiadosť Milana Vetráka 

tým, že som člen komisie na ochranu verejného záujmu. 

Nebudem, samozrejme, čítať ani uznesenie, máme to všetci 

v materiáloch. Poviem len v krátkosti – o čo sa jedná. 

V podstate po zasadnutí komisie sme zistili, že traja 

naši poslanci – jeden teda bývalý poslanec – si nesplnili 

povinnosť ohľadom podania majetkových priznaní. Keď si 
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všimnete tie mená, tak myslím si – dovolím si tvrdiť – že je 

úplne zrejmé, z akého dôvodu. A všetko sú to poslanci, ktorí 

nastúpili, respektíve prevzali si svoj mandát v priebehu 

volebného obdobia – a tým pádom to nebolo úplne 

zautomatizované. Uzniesli sme sa na komisii tiež na tom, že 

každého z nich na túto vec upozorníme. Už vidím prihláseného 

pána Drahana Petroviča, takže predpokladám, že nám vysvetlí, 

respektíve potvrdí, že už je to napravené. A vlastne našou 

úlohou je postaviť sa k tejto veci tak, že či z toho vyvodíme 

teda nejaké dôsledky alebo nie. 

A ten ďalší materiál zrejme až potom. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Dobre, ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči, pán Petrovič, máte slovo. 

Ing. arch. Drahan Petrovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pani viceprimátorka. 

Priznám sa, že som ani nechcel k tomuto bodu vystúpiť, 

ale teda keď sa nejaká diskusia k tomu otvorila, tak poviem, 

ako to bolo. 

Mne pán Vetrák pred dvoma mesiacmi zavolal, že nevie 

nájsť toto moje oznámenie verejných funkcionárov. A ja som 

mu povedal, že ani ho nemusí hľadať. Ja som ho nepodal, lebo 

som skutočne nevedel, že ho musím podať. Bola to jeseň roku 

2020, keď som nastúpil za poslanca. Odvtedy som o tejto téme 
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nepočul a teraz som bol dosť taký prekvapený, že sa to stalo 

bodom a uznesením na tomto poslednom zastupiteľstve. 

V normálnej krajine by som očakával, že pán Vetrák – keď 

takéto niečo zistí – tak príde hneď aj s jednoduchým 

riešením. Veď použime moje oznámenie verejných funkcionárov 

z Petržalky z jara roku 2020 a vec je vybavená. Bolo by to 

päť minút. Ale v našej krajine sa z toho, samozrejme, musí 

urobiť téma, musí to byť na komisii, musí to byť 

v zastupiteľstve, my musíme odpisovať a zasa sa tým bude 

zaoberať nové zastupiteľstvo podľa toho, čo som čítal. Ja 

mám pocit, že táto krajina umiera na žiadosti, formuláre, 

stanoviská, na nesmiernu, absurdnú byrokraciu a ja nechcem 

byť jej súčasťou. 

Takže týmto ja vyjadrujem obrovskú ľútosť nad tým, že 

som to neurobil a ešte raz dávam súhlas na použitie môjho 

oznámenia z roku 2020. Neviem, čo iné ešte môžem spraviť. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Dve veci – dúfam, že to stihnem v tej faktickej. 

Ja si totižto pamätám, že na tej poslednej komisii sme 

sa uzniesli, že každého z týchto poslancov ešte upozorníme. 

Chcem sa opýtať, že či ste dostal upozornenie – to je 

poľutovania hodné. 
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A ďalšia vec je, že treba to podať tak či tak, hej? Že 

aj vlastne aj dodatočne ešte treba to vlastne podať. Inak 

vlastne sa z toho môžu zase vyviesť nejaké ďalšie dôsledky. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem. Nech sa páči – s faktickou pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo. Vážená pani námestníčka, ja chápem 

pána kolegu Petroviča a súhlasím s ním. Možno do budúcnosti 

by bolo vhodné – pokiaľ nastúpi nový poslanec, aby 

o zákonných povinnostiach ho informovalo organizačné 

oddelenie, pokiaľ to tak nespravil predseda komisie. 

Čo sa týka použitia oznámenia z iného poslaneckého 

zboru, to zákon neumožňuje. Ale pokiaľ – neviem úplne presne, 

jak je naformulované uznesenie – ale ja sa prihováram za to, 

aby – pokiaľ je to možné – sme nevyvodili nejaké sankcie 

voči týmto kolegom. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani starostka Čahojová 

s faktickou. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán kolega poslanec, 

vyslovujem s vami súcit, lebo týmto som si prešla v minulom 
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volebnom období veľmi podobne. Myslím si, že pán poslanec 

Vetrák je už poslanec Národnej rady a možno by bola nejaká 

vhodná legislatívna iniciatíva, aby sa tieto veci nejako 

dali… aby mali nejakú logiku v dnešnej dobe, keď máme mať 

všetko prepojené, všetko má byť zverejnené, všetko má byť 

všade. Ale keď to napokon potrebujete využiť, tak je to 

nemožné. Upozorňujem vás len, že podľa môjho názoru – cez 

pána Vetráka neprejdete. A ja som dlhodobo kritická voči 

jeho nakladaniu s našimi materiálmi, ktoré v tomto zmysle 

podávame – v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Ospravedlňujem sa, že túto tému naťahujem, ale ja úplne 

súhlasím s tým, čo tu bolo povedané predo mnou. A ja som 

predsedom rovnakej komisie u nás v miestnej časti Petržalka. 

Keď sa poslanci ujali funkcie, tak ja som osobne zavolal 

každému poslancovi a prízvukoval som mu, že nech si podá 

majetkové priznanie. Každý z nás, kto sa dostane do budúceho 

zastupiteľstva tu na meste, ja úplne apelujem – skúsme si 

nastaviť nejaký rovnaký proces pre túto komisiu. Ja si 

myslím, že to je proste preventívne opatrenie na to, aby sme 

sa navzájom neskôr nebuzerovali – s prepáčením za výraz. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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Áno, ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub Mrva, poslanec MsZ:  

Pán Karman, ja sa chcem spýtať: Sú už naše majetkové 

priznania vôbec zverejnené? Lebo boli sme naháňaní od 

začiatku, šikanovaní termínmi od pána Vetráka, predvolávaní 

si do Národnej rady, kde sme s ním museli vypĺňať nejaké 

papiere kvôli slovíčkareniu absolútnemu. Keď niekto podá 

neskôr, tak už je vyšetrovaný… o pár dní možno, čo nemá 

zásadný dopad. Podávame majetkové priznania rovnaké 

v mestskej časti, v meste, niektoré aj na župe. Nie je to 

jednotné. A ja mám pocit, že tie majetkové priznania doteraz 

nie sú zverejnené. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Brat. 

Mgr., PhD. Michal Brat, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja som chcel poprosiť, aby sa potom v tejto 

iniciatíve nejakého poľudštenia tohto procesu pamätalo aj na 

bývalých poslancov. Lebo – ak si správne spomínam – tak ešte 

do budúceho roka mi vyplynie povinnosť, aj keď už tu nebudem 

sedieť medzi vami. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Lenč. 
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Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ja som bol tiež v minulosti obeťou tohto 

prenasledovania a ja už som tu asi pred dvoma 

zastupiteľstvami upozorňoval na to zverejnenie tých našich 

majetkových priznaní presne – ako pán Mrva teraz predo mnou 

povedal. Pán Vetrák si veľmi dáva záležať na takýchto 

veciach, ako máme teraz predložené. Ale zverejnenie našich… 

ktoré tiež vyplýva zo zákona, to mu akosi nejde. Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana Kratochvílová, I. námestníčka 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy:  

Nech sa páči, pán Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Ja len – keďže bola položená otázka, tak ja nepozeral 

som teraz v tomto momente na stránku, ale pokiaľ viem, stále 

to nie je zverejnené. V podstate aj z toho dôvodu, že tá 

posledná komisia zasadala… kedy – pred týždňom, pred neviem… 

proste nedávno – a vlastne kontrolovali sa majetkové 

priznania ešte z roku 2019 a 2020. Čiže sme v takom stave. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

S procedurálnou pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Ospravedlňujem sa, chcel som sa normálne prihlásiť. 

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

mesta SR Bratislavy: 

OK. Takže hotovo? OK, už ste normálne prihlásený… 

Pani Pätoprstá. 

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

Ja sa musím toho Milana zastať. Myslím, že všetci chceme 

žiť v štáte, kde sa dodržujú zákony. A všetci sme prisahali 

na Bibliu, že ich aj budeme rešpektovať. A k tomu rešpektu 

znamená, že nebudeme obviňovať niekoho, kto sa nám snaží 

pomôcť, aby to bolo podľa toho zákona, ktorý platí. To 

znamená – to platí zákon, nie predpis – zákonný predpis – 

termíny, dátumy, forma, ako to má byť – to sú zákony, ktoré 

pán Vetrák sa snaží, aby sme my mali tak, ako majú byť, aby 

sme my nedoplatili na to. Takže je to veľmi voči nemu 

nespravodlivé, aby sme ho my obviňovali z toho, že niektoré 

veci nie sú tak urobené, ako by zákon mal byť. To znamená, 

že komisia nezasadala osobne, pretože boli také, bohužiaľ, 

podmienky, aké boli za korony. Že sa tam niektoré veci 

nedotiahli, ktoré dnes musíme odsúhlasiť, aby sa to mohlo 

zverejniť. Čiže to nie je jeho vina, ani nemá nejakú vinu na 

tom, že sa to tam nezavesilo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Hrčka s faktickou. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  
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Ďakujem. Dvanásť rokov som miestny, mestský poslanec 

alebo starosta a zatiaľ som ešte neprisahal na Bibliu. Mohol 

by mi, prosím vás, povedať niekto, kto pochybil, lebo asi 

som toho ukrátený na rozdiel od ostatných. 

A už tu bolo niekoľkokrát povedané – my skladáme sľub, 

prosím, nie je to prísaha, je to sľub. Je to trošku iné. 

Dúfam, že viacerí vidia v tom rozdiel – po prvé. 

Po druhé – ten zákon je veľmi nešťastný, on je 

drakonický. Priznám sa, že napríklad mne ako starostovi 

v Petržalke za nepodanie majetkového priznania hrozí pokuta 

vo výške jedného platu, čo je starostovský plat. A zo zákona… 

teda niekoľko tisíc eur. Takže len za to, že nepodáte načas, 

tak tento zákon vymyslel, že vás potrestá a ešte rozdiel je 

v tom, že vy máte príjem v hrubom, ale pokuta je v čistom. 

Takže je to vlastne prakticky tak 1,4 vášho platu, keď 

nepodáte načas. Ja na jednej strane chápem, že tu si každý 

– s prepáčením robí prdel zo zákonov – na druhej strane ako 

my naozaj sme najchudobnejšia krajina v okolí, máme 

najvyššie pokuty. Ono nám to zjavne nepomáha. A presne 

ohľadom toho, aby niekto riešil logiku… (poznámka: koniec 

časového limitu) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

S faktickou pán Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 
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Reagujem na príspevok Elišky Pätoprstej. A len 

pripomínam duch diskusie tejto, ktorá tu vznikla. Čiže nikto 

z nás neobhajuje konanie protizákonné, bavíme sa o tom, ako 

poľudštiť tento systém. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pani Pätoprstá. 

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

Ja len obhajujem. Boli tu viaceré invektívy na pána 

Vetráka, akoby on mohol za to, aké sú termíny zákonné, lehoty 

a prečo to nebolo zverejnené. To je naozaj nespravodlivé. 

Tak ja sa ospravedlňujem za tie obrazy Biblie, ale to bol 

básnický výraz. Nemusíte to brať doslova. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán Záhradník. 

PhDr., JUDr. Branislav Záhradník, poslanec MsZ: 

Tiež by som možno, kolegovia… Úplne Milan Vetrák nemôže 

za to, ako je ten ústavný zákon schválený a ako sa aplikuje 

už dosť veľa rokov. Nespomínam si, že by nejakého… naozaj že 

veľkú „rybu“ – tento zákon postihol. To naozaj – on je tak 

napísaný a tak je postavený, že je prísne formalistický, on 

hovorí – sú tam lehoty, je tam vzor tlačiva, je tam presný 

procesný postup, sú tam sankcie. Ale v podstate väčšinou 

obeťou týchto sankcií sú práve poslanci, ktorí dobromyseľne 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

385 

 

buď zabudli, alebo nevedeli o povinnosti, ale naozaj to 

žiadne veľké „ryby“ nepostihuje. Za toto úplne Milan Vetrák 

nemôže. On ako predseda tej – ja to tiež volám trošku – 

inkvizičnej komisie – ani veľmi tu nemôže inak konať, ako 

v tomto prípade konal. Ale my ako zastupiteľstvo máme to 

právo proste to konanie nezačať. A tým sa to skončí. A proste 

– myslím si – že v týchto prípadoch, keď to naozaj vidíme, 

že to je zjavné – kolega to tu vysvetlil, tak proste si 

myslím, že nejako ísť tam formalisticky a biť sa do pŕs, akí 

sme teda principiálni, že on takýto formálny nedostatok – sa 

ho dopustil… Ale nič vlastne zlé neurobil, lebo on ako 

verejný funkcionár v Petržalke naozaj je pod jurisdikciou 

toho zákona – akurát tá jeho obálka je v Petržalke, hej? Ale 

naozaj sa to nedá podať vyhlásením, že zoberte si obálku 

z Petržalky a prineste ju na mesto. Proste takto znie ten 

zákon a asi kým ho v Národnej rade nejako nezmenia, 

nesfunkčnia, musíme podľa neho postupovať. Dať si pozor na 

tie formálne veci, ale myslím, že by sme v tomto prípade 

naozaj nemuseli začať konanie – a tým by sme to uzavreli. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva. 

Ing. Jakub Mrva, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Eliška, ja nekritizujem pána Vetráka za to, že 

nás núti dodržiavať zákon. My ho chceme dodržiavať. Ale 

kritizujem ho napríklad za to, že majetkové priznania spred 

štyroch rokov nie sú zverejnené. Za štyri roky neboli schopní 
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zverejniť majetkové priznanie. A kritizujem ho napríklad za 

to, že moje majetkové priznanie sa z magistrátu dostáva do 

budovy Národnej rady, že moje majetkové priznanie – s ním 

manipuluje nejaký poslanecký asistent. Moje majetkové 

priznanie je plné mojich osobných údajov a osobných údajov 

mojej manželky. A ja si takto nepredstavujem manipuláciu 

s takýmito vecami. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lenč. 

Peter Lenč, poslanec MsZ: 

Ďakujem. Je pravda, že pán Vetrák nemôže za to, aký 

zákon schválila Národná rada, ale istým spôsobom môže za to, 

lebo pri poslednej novelizácii on bol predkladateľom. 

A práve táto vec, kvôli ktorej aj mňa naháňali, že som podal 

majetkové priznanie na mestskej časti, ale nepočítalo sa to 

už na meste… tak práve túto vec upravil v zákone tak, že 

musíte to dávať aj na mestskej časti, aj na meste. Takže nie 

je v tom celkom nevinne. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Ja iba veľmi krátko zareagujem na kolegu Braňa 

Záhradníka, že v sieti tohto zákona neuviazla veľká „ryba“, 



Zápisnica Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

zo dňa 29. septembra 2022 

 

 

387 

 

lebo uviazla v ňom veľká „ryba“ – a konkrétne Dušan Pekár, 

bývalý starosta Ružinova, a niekoľkonásobný poslanec 

mestského zastupiteľstva, ktorý keď bol súčasne starostom 

a bol aj členom dozornej rady TRANSPETROL-u – neuviedol to 

v majetkovom priznaní a musel vracať niekoľko desiatok tisíc 

eur, ktoré získal v tej funkcii člena dozornej rady. 

A asi áno, aj ďalší, hej. Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ:  

Áno, teda tiež súhlasím s tým, že – a teda to som 

nevedel – že poslednú úpravu navrhoval kolega Milan Vetrák. 

A teda mohli sa zmeniť – to je pre mňa novinka, 

ospravedlňujem sa. Ale naozaj, že proste to znenie zákona je 

nešťastné. Na druhej strane súhlasím, že ten formalizmus, 

ktorý sa tu robí, je naozaj že… a tie pokuty sú drakonické 

doslova a dopísmena. 

Ja som kedysi teda mal za to, že ten zákon treba 

striktne dodržiavať. Ale tiež naozaj postupom času 

prichádzam k tomu, že ak Národná rada nemá záujem ho 

znormalizovať, tak asi už nebude iná možnosť, aby si proste 

jednotlivé zastupiteľstvá to vynútili tým spôsobom, že 

obdobným spôsobom ako nezreálnenie úplne normálnych 

životných požiadaviek a fungovania a adekvátnosti pokút, 

napríklad presne o tom, že tá pokuta by mohla byť proste 
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nejaká nastupujúca – podľa toho, kedy ste to dali. Keď dáte 

o deň neskôr, máte nejakú sumu, keď to dáte o rok neskôr 

a napriek x upozorneniam – malo by to byť iné. A nie proste 

to riešené spôsobom, že to je jedno. Že stačí, že to dáte 

o minútu neskôr, tak máte proste pokutu vo výške funkčného 

platu, čo naozaj pri niektorých… A teda aj keby ste mali 

nulový plat v malej obci, tak je to – myslím – že minimálne 

priemerná mzda v ekonomike, čiže to je – myslím – že 

1 200 eur alebo nejaká taká čiastka. Čiže teda – keď máte aj 

menej ako túto sumu, tak tá pokuta je fixne stanovená na 

minimálnu hranicu, aby ste náhodou neušli tej pokute 

v dostatočnej výške. 

Čiže kým v minulosti som naozaj na začiatku bol v tom, 

že v tom zákone je to jednoznačne napísané, že ako poslanci 

máme odsúhlasiť alebo teda schváliť – teda začať konanie 

a schváliť pokutu; a na druhej strane ten zákon už naozaj 

funguje dosť rokov a teda to, že niekto nenapísal tak strašnú 

vec, že bol v nejakej pozícii TRANSPETROL-u a za to dostal 

niekoľko desiatok tisíc mi – bez urážky na to, čo sa v tejto 

krajine deje alebo dialo aj v minulosti – príde naozaj že 

zase opätovné chytanie na formalizme, nie na reálnych 

zlodejinách a na reálnych neefektívnostiach, ale na 

formálnom nesplnení si povinností – udelenia… teda výkonu 

nejakej funkcie alebo nejakej práce. Čiže to – podľa mňa – 

asi nemá byť zmyslom toho zákona. To, že niekde niečo 

zabudnem, je – podľa mňa – a má to nepodstatný význam, je 

asi menej dôležité ako to, že či naozaj môj majetok 

nezodpovedá veciam a niečo skrývam, mám nejaké extra 

benefity, ktoré by som nemal mať. 
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Čiže tiež po určitom čase mením na toto názor. A pokiaľ 

sa to nezreálni a neurobí, tak napriek tomu, že som tu 

v minulosti za to hlasoval, tak tiež budem odmietať, pokiaľ 

ten zákon nebude normálne vykonateľný a funkčný – hlasovať 

za takéto pokuty. Čiže to len k tomu, aby bolo jasné, prečo 

som v minulosti za to hlasoval a v budúcnosti neplánujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

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

Dobre. Takže budeme teraz hlasovať o návrhu uznesenia, 

ktorým mestské zastupiteľstvo v časti A začína z vlastnej 

iniciatívy konanie voči Drahanovi Petrovičovi, Jánovi 

Bučanovi a Oliverovi Krížovi; v časti B vyzýva dotyčných, 

aby sa vyjadrili, prečo nepodali oznámenie podľa ústavného 

zákona; v časti C poveruje komisiu na ochranu verejného 

záujmu, aby doručila toto uznesenie menovaným, vyzvala 

menovaných, aby do desiatich dní sa vyjadrili, prečo tak 

neučinili, a vykonala ďalšie dokazovanie; a v časti D ukladá 

komisii, aby predložila na rokovanie mestského 

zastupiteľstva návrh rozhodnutia vo veciach v termíne do 

180 dní odo dňa schválenia uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za: 8, proti: 5, zdržalo sa: 16, nehlasovalo: 4, 

prítomných: 33. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

 

BOD 32 NÁVRH NA ZASTAVENIE KONANIA VO VECI OCHRANY 

VEREJNÉHO ZÁUJMU A ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV 

PODĽA ČL. 9 ODS. 13 ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 

357/2004 Z. Z. O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU 

PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV V 

ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Nech sa páči, poďme na bod číslo 32: Návrh na zastavenie 

konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

záujmov podľa článku 9 odstavec 13 ústavného zákona 357/2004 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov. 
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Áno, nech sa páči, pán poslanec Karman. 

Ing. Ján Karman, poslanec MsZ: 

Rovnako ako predchádzajúci bod – aj tento prednesiem ja 

v mene Milana Vetráka a budem stručný. 

Jedná sa o zastavenie konania voči Matúšovi Vallovi, 

čím vlastne konštatujem, že ten zákon naozaj nechytil žiadnu 

veľkú „rybu“. V tom materiáli si myslím, že je to veľmi 

podrobne popísané. Myslím si, že je okolo toho naozaj aj 

zaujímavá diskusia, že čo je a čo nie je naozaj podpora 

takejto reklamy a kedy by sa verejne známa osoba mala 

ukazovať v podobných prípadoch alebo nie. Ale každopádne to 

už nie je obsahom vlastne tohto materiálu. 

Zmyslom je, že komisia nenašla žiadne preukázateľné 

dôkazy. Opierala sa aj o nález súdu, a tým pádom konštatuje 

zastavenie konania. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Iba dovoľte mi to uviesť na pravú mieru. 

Ja som držal kartónovú fotku kozy a odfotil som sa s tým pre 

občianske združenie, ktoré vyzýva ľudí, aby prispeli na nákup 

kôz – živých kôz – v Afrike nejakému kmeňu. Predtým to urobil 

v Prahe prezident, videl som tak aj pani Čaputovú, 

prezidentku s tým… A zrazu ja som… akože ma chceli riešiť 

v Národnej rade. Takže ďakujem pekne, že sa to tu ukončí. 

A je to presne to, čo sme hovorili predtým. Teda dúfam, že 

to ukončíte, pardon. A je to absurdná vec, tá pokuta, ktorú 
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mi chceli dať v Národnej rade, konkrétne jeden poslanec – 

bola 70 000 eur. 

Pani poslankyňa Štasselová. 

Ing. arch. Lucia Štasselová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem. Ja som tiež členka komisie, tak len chcem 

podotknúť a chcem, aby to zaznelo, že som sa pýtala Milana 

Vetráka, či už podal Národnej rade návrh zákona 

o charitatívnej reklame. A toto keby bolo prijaté – tento 

zákon – tak tento problém nemáme. Takže Milan Vetrák si to 

zobral za svoje. Ja dúfam, že keď vyzdravie, tak podá tento 

zákon. Mňa tak isto naháňali kvôli tomu, že nejaká 

organizácia, kde som iniciovala nejaký projekt, tak dostala 

od nás podporu – a tak isto ale sa veľmi silno bránim tomu… 

Ako byť v neziskových organizáciách a pomáhať neziskovým 

projektom je v iných krajinách výsadou a nie niečo, za čo by 

nás mali prenasledovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pani Pätoprstá. 

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

Ďakujem. Ja len dodám – aby to bolo úplne jasné, že 

Milan dodržuje zákon. Čiže to nebola nejaká jeho nadpráca, 

on proste postupuje spravodlivo ako slepá spravodlivosť. 

Čiže on vlastne všetky tieto návrhy spracoval, pretože mu to 
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káže zákon. Tak len aby to zaznelo, že to nie je nejaká jeho 

nadpráca. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter Pilinský, poslanec MsZ:  

Ďakujem. Pán primátor, len taká jedna rada. Už sa nikdy 

nefoť s kozami, keď ich budeš držať v ruke – hoci len na 

fotke. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Áno, ďakujem za radu. Odovzdávam slovo návrhovej 

komisii. 

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

Áno, takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom 

mestské zastupiteľstvo po A) konštatuje, že sa nepreukázalo, 

že verejný funkcionár, Ing. arch. Matúš Vallo, porušil 

článok 4 odstavec 1 alebo odstavec 2 písmeno f) ústavného 

zákona. Po B) zastavuje konanie voči Ing. arch. Matúšovi 

Vallovi. Po C) schvaľuje uznesenie podľa článku 9 odsek 13 

ústavného zákona. Po D) poveruje predsedu komisie na ochranu 

verejného záujmu, aby doručil toto uznesenie verejnému 

funkcionárovi uvedenému v bode B a po E) žiada riaditeľa 

magistrátu, aby poskytol súčinnosť predsedovi komisie na 
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ochranu verejného záujmu pri plnení úlohy uvedenej v bode D 

uznesenia. 

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: 29, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5, 

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zastavenie konania vo veci ochrany verejného záujmu 

a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 13 ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov 

Uznesenie 1409/2022 

zo dňa 29.09.2022 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. konštatuje, 

že na základe posúdenia podnetu a prešetrenia veci komisiou 

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy aj s prihliadnutím na 

doterajšiu rozhodovaciu činnosť Výboru Národnej rady 

Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií v podobných 

prípadoch sa nepreukázalo, že verejný funkcionár Ing. arch. 

Matúš Vallo porušil čl. 4 ods. 1 alebo ods. 2 písm. f) 

ústavného zákona. 

B. zastavuje konanie 

podľa čl. 9 ods. 13 ústavného zákona voči Ing. arch. Matúšovi 

Vallovi, primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktoré sa začalo na jeho podnet zo dňa 31. 12. 

2019, čo konštatovalo aj mestské zastupiteľstvo schválením 

uznesenia č. 404/2020 zo dňa 27. 2. 2020 o začatí konania. 

C. schvaľuje 

uznesenie podľa čl. 9 ods. 13 ústavného zákona, ktoré je 

uvedené v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu. 

D. poveruje 

predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
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aby doručil toto uznesenie verejnému funkcionárovi uvedenému 

v časti B tohto uznesenia spolu s jeho prílohou. 

E. žiada 

riaditeľa Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, 

aby poskytol súčinnosť predsedovi komisie na ochranu 

verejného záujmu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy pri plnení úlohy uvedenej v 

časti D tohto uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

BOD 33 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH 

POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Poprosím… To už vlastne bolo na začiatku? Nie… Ide to 

k tebe, Tomáš. 
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Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Na začiatku bola informácia o plnení uznesení. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Aha, pardon. Nech sa páči. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 

Toto je informácia o vybavených interpeláciách. Ak teda 

– pardon – za mňa asi fakt že veľmi krátke úvodné slovo teda, 

že predkladáme pravidelný materiál týkajúci sa vybavených 

interpelácií. 

Ak sú nejaké otázky prípadne – ktoré teda viem 

zodpovedať, tak nech sa páči. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Pätoprstá, nech sa páči. 

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

Ďakujem. Ja len aby ste bol informovaný – ja som toto 

si hneď vybavila v tom bode Interpelácie. Nebola som celkom 

spokojná s tou mojou odpoveďou týkajúcou sa katastrofy na 

Malom Dunaji. Odpoveď bola síce technicky správna, to 
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znamená, že čistíte kanalizáciu a vpuste, ale mňa skôr 

zaujímali opatrenia, ktoré by zabránili preťažovaniu 

čističky odpadových vôd z prívaloch dažďov – čiže skôr 

opatrenia na zadržiavanie vody v kraji. Ja som to upresnila 

v tej žiadosti o doplnenie interpelácie. Čiže bola to síce 

nová interpelácia, ale týkala sa tejto pôvodnej 

interpelácie. Čiže mňa naozaj zaujímajú a úprimne ma 

zaujímajú… aby sa neopakovala tá katastrofa na Malom Dunaji. 

Treba si pozrieť, ktoré je spádové územie celej čističky 

odpadových vôd – kde všade sa vlastne zberá táto voda – 

hlavne dažďová, ktorá im to komplikuje. A tam treba veľmi 

rýchlo, urýchlene spraviť opatrenia, ktoré by tú vodu v tom 

prívale zadržali aspoň na istú dobu, kedy sa to potom môže 

vypúšťať do čističky odpadových vôd. 

Ďakujem za odpoveď budúcu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

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

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

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

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte. 

(Poznámka: Hlasovanie bolo ukončené.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

prítomných: 34. 

(Poznámka: Výpis z hlasovania je uvedený v prílohe za 

zápisnicou.) 

(Poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

Uznesenie 1410/2022 

zo dňa 29.09.2022 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 
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koniec poznámky) 

 

BOD 35 RÔZNE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Otvárame… bod Rôzne. 

Otváram diskusiu k bodu Rôzne, nech sa páči. 

Igor Polakovič. 

Igor Polakovič, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. Keďže toto je posledné mestské 

zastupiteľstvo tohto volebného obdobia a ako predseda 

jedného z poslaneckých klubov sa chcem veľmi pekne 

poďakovať. A teraz budem mať taký zoznam… 

Veľmi pekne ďakujem organizačnému oddeleniu za tie 

štyri roky práce a trpezlivosti a pomoci a, samozrejme, teda 

toto hovorím aj za celý náš klub; predsedom návrhových 

komisií alebo návrhovej komisie vyjadrím rešpekt za ich 

prácu, ktorá nie je ľahká, ale naozaj ju robia perfektne; 

chcem sa poďakovať všetkým kolegyniam poslankyniam a kolegom 

poslancom za korektnú spoluprácu. Možno trošku menej tým, 

ktorí aj dnes viedli predvolebné kamerové reči, ktoré si 

prenášajú, žiaľ, z Národnej rady aj sem. Zvlášť chcem 

poďakovať členkám a členom klubu, ktorý vediem, za účasť na 

všetkých kluboch a za spoluprácu za tie štyri roky. Chcem sa 
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poďakovať predsedníčkam a predsedom ostatných klubov za 

korektnú a otvorenú spoluprácu; a teda ešte musím spomenúť 

aj neoficiálneho predsedu klubu nezaradených poslancov, 

ktorý sa zúčastňoval, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať 

členom a členkám a tajomníkom a tajomníčkam komisií 

zastupiteľstva za tiež spoluprácu a nápady a kreativitu, 

ktorú prinášali – často sú to odborníci alebo prinášali 

odbornosť, ktorú my ako poslanci v tých komisiách nemáme, 

a veľmi si vážim ich príspevky. Chcem sa poďakovať 

zamestnancom, zamestnankyniam magistrátu za všetky 

stretnutia, ktoré sme s nimi absolvovali a veľa sme aj ako 

poslankyne a poslanci dokázali vyriešiť. A v neposlednom 

rade sa chcem poďakovať primátorovi za schopnosť zmeniť 

spôsob fungovania tohto zastupiteľstva a za tie desiatky 

stretnutí, ktoré predchádzali hlasovaniu o ťažkých bodoch, 

ktoré sme za štyri roky absolvovali. 

Ja osobne, ak by som mal zhrnúť moje štyri roky práce 

ako nováčika – vstupoval som sem s hrôzou po sledovaní tých 

predchádzajúcich rokov a dnes som naozaj spokojný a som rád, 

že sme to všetci spolu zvládli. 

Tak ešte raz veľká vďaka všetkým. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme pekne. 

Ďakujem pekne, poďme ďalej, pán poslanec Kunst. 

Mgr. Rastislav Kunst, poslanec MsZ: 
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Ďakujem pekne. Ja by som sa skôr chcel opýtať – skôr, 

ako budú všetci ďakovať – lebo myslím, že ďakovať… asi naša 

práca je vidieť, že pracujeme všetci. 

V prvom rade – ako budú riešené tento rok ešte 

poslanecké priority? Či budú vôbec dokončené tak, ako sme si 

schvaľovali v rámci rozpočtu, pretože pre Devín tento rok 

bolo urobené v rámci poslaneckých priorít a všetkých vecí 

nula. Tak, ako som to aj dnes počul, 50 000, ktoré bolo 

schvaľované, tak tiež neboli. Nevieme kde, nedostal som 

odpoveď. Devínska cesta nie… Nútená správa – iba bolo jedno 

sedenie a plus ďalšie veci, ktoré v rámci priorít aj pre tú 

malú mestskú časť Devín, ktorá je naozaj závislá možno na 

každom eure, ktoré si tu odsúhlasíme v rámci rozpočtu, tak 

otázka: Či sa niečo ešte podarí do konca roka urobiť? A aj 

tie veci, ktoré som ja písal a dlhšie možno – aj jeden 

prechod pre cyklistov, kde je problémový, dva roky nevieme 

vyriešiť. A potom sú tam kolízie. Takže toto sú veci, ktoré 

by som bol rád, aby som na to dostal nejakú odpoveď. Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme pekne. Reakciu asi nedáme, ale zapisujeme, 

Rasťo. 

Tomáš, nech sa páči. 

Mgr. Tomáš Malec, vedúci oddelenia činnosti mestskej rady 

a mestského zastupiteľstva: 
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No, ja sa môžem vyjadriť len k tým poslaneckým 

prioritám, respektíve k poslaneckej priorite teda, ktorú tu 

mám, a s ňou sa ráta. Ešte čo sa týka realizácie – len musím 

preveriť, kedy je termín realizácie. Ale teda jasne, ráta sa 

s realizáciou určite. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme pekne. Pani starostka Čahojová. 

A odpoveď doručíme. Dobre? Pán poslanec. 

MUDr. Dana Čahojová, poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, 

rovnako by som chcela – nechcem opakovať všetko to, čo 

hovoril pán poslanec Polakovič – ale chcela by som vyjadriť 

svoj pocit. 

Som druhé volebné obdobie v tomto zastupiteľstve ako 

starostka mestskej časti a chcela by som vyjadriť vďaku vám 

všetkým – tomuto rezídiu poslancov, ktoré tu zostalo, aj 

zamestnancom magistrátu, ktorí sú prítomní, za atmosféru, 

ktorá je iná, ako bolo to predchádzajúce volebné obdobie. 

Keď si spomeniem aj na prestávky alebo ukončovania v bývalom 

volebnom období, tak to bolo obdobie pre mňa veľmi ťaživé, 

obdobie dusna, vládla tu veľmi ťaživá atmosféra, ktorá sa 

niesla – ja som to tak cítila – aj za hranice Primaciálneho 

paláca. Toto zmizlo. Napriek tomu, že teda nemáme na všetko 
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rovnaké názory, nie sme so všetkým rovnako spokojní, niekedy 

sme sa stretli, niekedy sme sa nestretli… Jednoducho karty 

sú rozdané – ako sú rozdané. Komunálna politika je tiež 

politika. A kto má lepšie karty, tak ten vedie a či sa to 

tomu zvyšku páči alebo nepáči. 

Takže ja naozaj oceňujem – až na tieto posledné niektoré 

časti zasadnutí, ktoré pripomínali skôr tie staré časy – tak 

ja som sa tu cítila medzi vami omnoho lepšie. Za to vám 

všetkým kolegom aj vedeniu mesta, aj zástupcom magistrátu, 

zamestnancom ďakujem. 

 (Poznámka: potlesk v sále.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme pekne. Pán poslanec Brat. 

Mgr., PhD. Michal Brat, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. No, tiež sa chcem poďakovať 

a zoberiem to veľmi osobne, lebo pred tými štyrmi rokmi moja 

základná motivácia, prečo som sa uchádzal o priazeň občanov 

a o toto miesto, bolo to, že už som sa nedokázal pozerať, 

ako toto mesto fungovalo alebo nefungovalo, ako prešľapovalo 

na mieste. Myslím si, že určitou vizitkou našej práce je to, 

že už necítim potrebu kandidovať v ďalšom volebnom období, 

pretože verím, že budú v meste pokračovať ľudia a bude 

pokračovať atmosféra, vďaka ktorej je Bratislava teraz 

výrazne lepším mestom, než bola pred štyrmi rokmi. A za to 

sa chcem veľmi pekne poďakovať nielen všetkým zamestnancom 
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mesta – magistrátu, ale aj nám všetkým poslancom, respektíve 

vám všetkým poslancom naprieč klubmi, lebo mnoho tých 

ťažkých, kľúčových rozhodnutí prechádzalo takmer jednohlasne 

a myslím si, že sme tým dali veľmi jasne najavo, ako nám 

veľmi záleží na tom, aby sa toto mesto začalo hýbať nejakým 

smerom. 

A v neposlednom rade by som chcel vyzdvihnúť ešte jeden 

prvok, ktorý Igor už spomenul, ale ja by som sa veľmi chcel 

poďakovať všetkým, ktorí viedli komisie aj tajomníkom, 

tajomníčkam komisií. Z môjho pohľadu to boli body, kde 

prichádzalo veľmi veľa dobrých nápadov, bolo odvedenej veľmi 

veľa dobrej roboty a myslím si, že niekedy skoro až zabúdame 

na to, aké sú tie komisie dôležité. Takže chcel som sa im 

poďakovať takto zvlášť. 

Takže ďakujem ešte raz. No a verím, že to mesto v ďalšom 

volebnom období – nech ho bude viesť ktokoľvek – bude ho 

viesť aspoň takto dobre a nedonúti ma znova kandidovať 

v rámci komunálnej politiky. Ďakujem pekne. 

(Poznámka: potlesk v sále.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Lenč, nech sa páči. 

Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ: 
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Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja to možno budem 

opakovať, ale nechcem byť taký detailný ako kolega Igor 

Polakovič, ktorý to vymenoval úplne detailne. 

Ale tak v podstate chcem poďakovať vedeniu mesta aj 

zamestnancom magistrátu, aj kolegom poslancom. Ja teraz 

končím 24. rok v komunálnej bratislavskej politike a musím 

povedať, že takúto konštruktívnu atmosféru som nezažil za 

tých 24 rokov ako posledné štyri roky. Takže vďaka všetkým. 

A ja sa teda zároveň tiež lúčim, lebo už nebudem kandidovať 

v tom budúcom volebnom období. 

A v podstate to, čo kolega Brat povedal, že verím, že 

mesto je v správnych rukách aj bude v tom budúcom volebnom 

období, takže všetkým vám prajem – tým, ktorí kandidujete – 

úspech a nech sa vám darí aj v osobnom a pracovnom živote. 

Ďakujem. 

(Poznámka: potlesk v sále.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Krúpa. Pán starosta, 

pardon. 

Ing. Jozef Krúpa, poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja si myslím, 

že tá atmosféra v zastupiteľstve bola aj preto, lebo tu 

sedeli viacerí starostovia. A starostovia sú tí, ktorí majú 
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záujem o to, aby fungovala komunikácia, aby sa veci nehrotili 

a možno aj niektorí kolegovia, ktorí tu boli predtým a neboli 

starostovia, možno mali svojím spôsobom trošičku aj podiel 

na tom, že tá situácia alebo tá atmosféra v tých 

predchádzajúcich zastupiteľstvách bola taká – by som povedal 

– viac bojovnejšia. 

Ja, samozrejme, teším sa tejto dobrej spolupráci. 

Myslím si, že sa urobilo pre mestské časti veľmi veľa. Tak 

isto som presvedčený, že mesto sa posunulo v niektorých 

veciach dopredu. Všetkým vám ďakujem veľmi pekne za 

spoluprácu. Trúfam si povedať za všetkých starostov ako 

predseda regionálneho združenia – myslím si že tá spolupráca 

bola dobrá. Ja by som poďakoval veľmi aj Brunovi, ktorý bol 

takým naším pojítkom. Samozrejme, pánovi Malecovi a celému 

organizačnému oddeleniu, pretože naozaj tá komunikácia vo 

vzťahu k mestu bola dobrá. To, že sa niektoré veci 

nepodarili, to je dobré, a to, že sa vytýkajú, je tak isto 

dobré. Pretože niekedy nás mnohé veci aj kritika posúvajú 

dopredu. 

V kampani sú veci také, aké sú. Tak isto, pán primátor, 

ty keď si sa uchádzal pred štyrmi rokmi o funkciu primátora, 

tiež si kampaňoval. Tak – myslím si – že to je normálna 

súčasť boja, že tu taká je. Ja som rád, že je tá kampaň medzi 

nami všetkými a pevne verím, že bude korektná. A tým, ktorí 

už nemajú ambíciu ďalej kandidovať, ďakujem veľmi pekne za 

spoluprácu. My, čo máme tú ambíciu, tak držím všetkým palce. 

Budem veľmi rád, keď sa čo najviac starostov dostane do tohto 

zastupiteľstva, pretože som presvedčený o tom, že 

starostovia dokážu robiť konštruktívnu debatu a v spolupráci 

s hlavným mestom dokážu posunúť hlavné mesto dopredu. 
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Takže ešte raz všetkým veľká vďaka. Ďakujem veľmi pekne. 

(Poznámka: potlesk v sále.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Buocik. 

Mgr. Ján Buocik, poslanec MsZ:  

Ďakujem pekne, pán primátor. Ja osobitne sa chcem 

ospravedlniť pani Furgalákovej, pretože som sa dozvedel, že 

pani Furgaláková napriek tomu, že má ľahko po tridsiatke, už 

tridsať rokov pracuje na magistráte a ako keby tá moja 

poznámka ohľadom tej komisie mohla byť pochopená akoby si tá 

komisia alebo teda zapisovateľ nerobil poriadne svoju prácu. 

Ja si to s Gáborom Grendelom ešte prejdem, prečo sme teda 

dospeli k záveru, že sme to nepočuli alebo si to nepamätáme 

takto, ale samozrejme na tom, ako si – a osobitne teda naozaj 

celé organizačné a pani Furgaláková – svoju prácu robia… nie 

je tomu, čo vytknúť, hej? Tiež som druhýkrát mestským 

poslancom a že v tomto prípade ešte raz sa pozerajúc na pani 

Furgalákovú – ospravedlňujem sa, ďakujem za Vašu super prácu 

a v budúcnosti budem opatrnejšie vážiť slová, ktoré sa 

týkajú zamestnancov magistrátu, pretože to nie je politická 

vec. 

A smerom ku kolegom poslancom: Vôbec by mi nevadilo, 

keby sme sa tu v tomto formáte stretli aj po voľbách. Všetkým 

vám držím palce. Všetko dobré. 
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(Poznámka: potlesk v sále.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme. Pán poslanec Korček. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán primátor, ja už 

v tomto zastupiteľstve sedím nejaký ten rôčik a môžem 

skonštatovať, že toto volebné obdobie bolo – myslím – nad 

mieru konštruktívne a dúfam teda, že aj ďalšie 

zastupiteľstvo, ktoré si zvolia Bratislavčania, bude 

pokračovať v takejto konštruktívnej atmosfére. 

A dovoľte mi, aby som sa vám všetkým poďakoval v mene 

Novomeštanov, vo svojom mene aj v mene kolegu Jenčíka za 

naozaj konštruktívnu spoluprácu. A všetkým prajem úspech vo 

voľbách. 

(Poznámka: potlesk v sále.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme pekne. Pani poslankyňa Debnárová. 
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Ing. Monika Debnárová, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem. Ja by som sa tiež rada poďakovala a pripojila 

k poďakovaniu pána Polakoviča. A ako nováčik v mestskom 

zastupiteľstve som veľmi rada, že som bola súčasťou teda 

veľmi konštruktívneho zastupiteľstva. A veľmi dobre sa mi 

s vami – so všetkými, aj s pánom primátorom, s vedením, ale 

aj s vami, poslancami, spolupracovalo. A ja ďakujem aj 

zároveň aj za naše Vajnory, pretože aj napriek tomu, že sme 

malá mestská časť, bolo nás počuť a podarilo sa kopec dobrých 

vecí pre nás urobiť. 

A teda už keď hovorím – začala som tú robotu, tak by 

som chcela veľmi pekne poprosiť, pán primátor, že my ešte 

potrebujeme vyriešiť taký jeden kúsok zatápanej cesty. Je to 

cesta vlastne pri bytovkách, pri starom letisku. Je to asi 

zhruba tri metre štvorcové a chcela by som poprosiť – tak 

ako sa podarilo úžasne vyriešiť zatápanie Príjazdnej, tak 

žeby mohli sa pozrieť aj na toto a tak že v dosť skorom 

termíne. Veľmi pekne ďakujem. A ešte raz naozaj za všetko. 

Ešte raz ďakujem. 

(Poznámka: potlesk v sále.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme pekne. Pani starostka Ferenčáková. 

Gabriela Ferenčáková, poslankyňa MsZ:  

Ďakujem veľmi pekne. No, asi tu už odznelo všetko, čiže 

znovu ďakovať – ale teda ďakujem, samozrejme – by bolo… alebo 
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vymenovávať všetky tie veci, za ktoré ďakujeme, ja to nebudem 

robiť. Ja som tu už tiež štvrté volebné obdobie – teda 

v tomto zastupiteľstve. Naozaj môžem zhodnotiť – ja som to 

už niekoľkokrát opakovala – že tá spolupráca primátora 

a mestských častí naozaj teda bola nadštandardná, respektíve 

nedá sa porovnať s tými predchádzajúcimi – to akože nám nikto 

nemôže vyvrátiť. Za to ďakujem, pán primátor, aj teda celé 

vedenie. 

Ja by som chcela skôr oceniť prácu – a teda vám môžem 

povedať, že niekedy mi bolo až ľúto pracovníkov magistrátu. 

Ja som aj pánovi Malecovi mnohokrát písala, že či… – teda 

pýtala som sa ho, že či je ženatý, lebo ak je ženatý a každý 

deň sedí do noci teda pri počítači na komisiách a na rôznych 

ZOOM-och, tak asi ho manželka teda vyhodí z domu. A to sa 

týka aj pracovníkov – že mnohokrát naozaj teda do noci sedeli 

s nami, všetky informácie, ktoré teda sme potrebovali, 

naozaj že nám boli teda odovzdané… Takže aj taká 

informovanosť, to naozaj môžem posúdiť a posúdia to aj 

kolegovia, ktorí boli teda z tých predchádzajúcich období 

v zastupiteľstve, to tu naozaj nebolo. Takže za toto vám 

patrí veľká vďaka. 

No a lúčime sa teda vlastne všetci, pretože nevieme, 

ako dopadnú voľby. Ale ja som bez boja v zastupiteľstve, 

čiže ja tu budem pokračovať (poznámka: smiech a potlesk 

v sále). 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujeme pekne. Pán starosta Hrčka. 
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Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Ďakujem, no ja som nechcel byť posledný, takže ak sa 

ešte niekto prihlási, tak sa nenahnevám. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Určite ja. 

Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ: 

Súhlasím s tým, že naozaj tieto štyri roky to bolo 

výrazne, výrazne konštruktívnejšie a menej bojovné. A čo na 

druhej strane – ja zas nemám problém priznať, že nemalý 

podiel na tej bojovnosti z tej minulosti som mal aj ja. Avšak 

druhým jedným dychom treba priznať, že tým dirigentom a tým, 

ktorý tu rozdáva noty, je primátor. A keby primátor nezmenil 

svoj štýl, tak aj toto zastupiteľstvo by možno nefungovalo 

týmto spôsobom. Takže určite aj to – vďaka čomu sme 

konštruktívni – je o tom, akým spôsobom… naozaj že ja som aj 

v pozícii starostu – kedy to vidím, samozrejme, z tej druhej 

strany. Ale ten, kto rozhoduje, ako sú materiály pripravené, 

odkomunikované, ako majú poslanci pocit, že participujú, že 

môžu o niečom rozhodovať a podobne – je hlavne na strane 

vedenia. Pretože proste – a to zas nechcem hovoriť, že ešte 

takú malú vsuvku: Počul som tu jedného z kandidátov, ktorí 

dnes povedali, že jeho úlohou je kontrolovať, či sa veci 

nedali urobiť lepšie, či bolo všetko urobené ideálne… Dopredu 

také neexistuje. Nebolo to urobené dobre a nič nie je nikdy 

ideálne, vždy sa to dá spraviť lepšie. To proste – to je 

nepredstaviteľné. Na každej jednej veci sa dá nájsť niečo, 

čo by sa dalo urobiť lepšie. Čiže také neexistuje. Len otázka 
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znie, aká je tá miera. Presne, že či je tam miera zavinenia, 

či to bolo nefunkčné, nedobré, bola úmyselná a tak ďalej. 

Čiže prosím nesnažme sa hľadať dokonalosť – ona je len 

v nejakých predstavách. Ona v reálnom svete je prakticky 

nemožná. A naozaj konštruktívne to bolo… Ja som bol ticho. 

Ja verím, že keď budem dlhšie ticho, tak to bude znova 

konštruktívne. 

A ešte raz vďaka hlavne naozaj vedeniu aj všetkým 

ostatným a, samozrejme, aj v neposlednom rade, samozrejme, 

úradníkom. Ja to hovorím – tí si tie naše tu štvor-päť-

šesťhodinové body – s prepáčením – odkrútia najviac, kedy sa 

tu proste dohadujeme o tom, že či to bolo vľavo, vpravo, 

ktorý začal prvý a kto posledný. Takže ešte raz naozaj vďaka. 

Ale začína to od toho stola na tej druhej strane. A potom sa 

to rozlieva aj do zvyšku tejto sály. Ďakujem. 

(Poznámka: potlesk v sále.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem všetkým veľmi pekne – všetkým zúčastneným. 

Dovoľte mi povedať zopár slov ešte aj mne. Dovoľte mi 

na začiatok naozaj poďakovať. A som veľmi, veľmi hrdý 

a šťastný za pochvalu, ktorú dostali naši zamestnanci. 

1410 uznesení sme prijali za tieto štyri roky. Príprava 

materiálov donekonečna v online priestore, naživo, 

akokoľvek… Naozaj veľmi veľká vďaka samozrejme organizačnému 

oddeleniu, ale aj všetkým sekciám, ktoré pracovali na 

materiáloch, IT sekcii, ktorá rozbehla online… Pamätáte si, 
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ako to na začiatku mrzlo celé. Samozrejme Brunovi Konečnému 

– už tu asi nesedí; Tomášovi Malecovi, všetkým jeho 

kolegyniam, kolegom – naozaj absolútne skvelá robota. Ale 

pri tom ďakovaní – a to chcem ešte raz povedať – ďakujem 

veľmi vám, pretože ľudia si to často neuvedomujú, koľko času 

si to vyžaduje byť kvalitným poslancom; nehovoriac 

o starostkách, starostoch a viem, koľko my sme ako magistrát 

vás vyťažili všelijakými online diskusiami a stretnutiami, 

aby sa veci vyjasňovali. A veľmi úžasné veci sme prijali. 

Vďaka vám sa tie veci prijali a musím povedať, že nehlasovali 

ste za len tie peknosti, ale hlasovali ste aj za ťažké veci, 

ktoré ale museli byť urobené, aby Bratislava bola lepšie 

mesto. A to si ja veľmi, veľmi vážim. Ešte raz ďakujem 

všetkým – nechcem povedať slovo veteránom – ale ľuďom, ktorí 

častokrát odpustili aj nám ako novému vedeniu organizačný 

chaos alebo niektoré veci, keď sme zabudli. Veľmi si to cením 

– hlavne na tom začiatku. Ja si to veľmi pekne pamätám. 

Ďakujem mojim viceprimátorkám trom – sú tu všetky ženy 

– a veľmi, veľmi ďakujem za spoluprácu a ďakujem, 

samozrejme, Jakubovi Kmeťovi, Ctiborovi Košťálovi, ktorí ma 

držia tieto štyri roky veľmi výrazne. A proste pre mňa toto 

obdobie – akokoľvek to bude pokračovať – bolo nádherné 

obdobie, keď sme spolu mohli tvoriť budúcnosť nášho mesta 

a bola to veľmi, veľmi nezabudnuteľná vec a naozaj ďakujem 

všetkým vám. Pozývam vás na čašu vína ešte. Ďakujem pekne. 

(Poznámka: potlesk v sále.) 

Koniec zasadnutia o 18.03 hod. 
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HLASOVANIA 



Vo¾ba overovate¾ov zápisnice
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 9:28:24

1. hlasovanie, bod 01.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 36 Áno: 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Áno 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:  Áno Grendel:  Áno

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Vo¾ba návrhovej komisie
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 9:29:08

2. hlasovanie, bod 02.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 36 Áno: 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Áno 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:  Áno Grendel:  Áno

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 9:30:52

3. hlasovanie, bod 03.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Áno 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:  Áno Grendel:  Áno

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 9:36:07

4. hlasovanie, bod 03.

stiahnutie bodu è. 11

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 37 Áno: 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno 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:  Áno Grendel:  Áno

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 9:36:56

5. hlasovanie, bod 03.

zaradenie bodu è. 9A - projekty v podfinancovaných MÈ

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 37 Áno: 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno 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:  Áno Grendel:  Áno

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Nehlasoval Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 9:37:35

6. hlasovanie, bod 03.

zaradenie bodu è. 13A - ÈUNOVO - vstupná komunikácia

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 38 Áno: 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno 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:  Áno Grendel:  Áno

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Program rokovania
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 9:38:57

7. hlasovanie, bod 03.

zaradenie bodu è. 23A - Pochôdzne terasy - zmena uznesenia

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 39 Áno: 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

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:  Nehlasoval Cmorej:  Áno Grendel:  Áno

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite¾stva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 06 2022 a k 31. 08. 2022
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 10:09:32

8. hlasovanie, bod 1.

návrh p. Pätoprstej

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 36 Áno: 34 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Nehlasoval Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Zdržal sa 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:  Áno

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite¾stva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 06 2022 a k 31. 08. 2022
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 10:10:30

9. hlasovanie, bod 1.

uznesenie ako celok

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 37 Áno: 35 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 1

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Nehlasoval Brat:  Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Zdržal sa 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:  Áno

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a vo¾ba mestského
kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy verejným hlasovaním

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 10:47:38

10. hlasovanie, bod 2.

prezenèné hlasovanie

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 37 Áno: 19 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 17

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Nehlasoval Debnárová:  Nehlasoval

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Nehlasoval Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Nehlasoval

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Zdržal sa
Vagaè:  Áno Vallo:  Nehlasoval Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Krúpa:  Nehlasoval Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Nehlasoval

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Nehlasoval

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Áno Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Nehlasoval Pilinský:  Nehlasoval

Svoreòová:  Tešoviè:  



Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a vo¾ba mestského
kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy verejným hlasovaním

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 12:36:51

11. hlasovanie, bod 2.

Zloženie volebnej komisie

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 38 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 6 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Zdržal sa

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Zdržal sa Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Zdržal sa

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Áno Kuruc:  Áno

Uhler:  Zdržal sa

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Zdržal sa Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Nehlasoval

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Zdržal sa

Svoreòová:  Tešoviè:  



Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a vo¾ba mestského
kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy verejným hlasovaním

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 12:37:44

12. hlasovanie, bod 2.

Verejná vo¾ba

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 38 Áno: 23 Nie: 2 Zdržal sa: 11 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Zdržal sa

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Zdržal sa Hochschorner:  Zdržal sa Káèer:  Áno

Krajèír:  Zdržal sa Krúpa:  Zdržal sa Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nie nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Zdržal sa Kuruc:  Zdržal sa

Uhler:  Zdržal sa

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Zdržal sa Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Nehlasoval

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Zdržal sa

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Zdržal sa Korèek:  Áno Pilinský:  Nie

Svoreòová:  Tešoviè:  



Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a vo¾ba mestského
kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy verejným hlasovaním

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 12:38:43

13. hlasovanie, bod 2.

Menovitá vo¾ba verejného hlasovania

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 38 Áno: 28 Nie: 1 Zdržal sa: 6 Nehlasovali: 3

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Zdržal sa

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Zdržal sa Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Áno Chren:  Zdržal sa Kuruc:  Zdržal sa

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Zdržal sa Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Nehlasoval

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Nehlasoval

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Zdržal sa Korèek:  Áno Pilinský:  Nie

Svoreòová:  Tešoviè:  



Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a vo¾ba mestského
kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy verejným hlasovaním

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 13:26:25

14. hlasovanie, bod 2.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 37 Áno: 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

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:  Nehlasoval

Svoreòová:  Tešoviè:  



Informácia o plnení príjmov a èerpaní výdavkov rozpoètu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2022
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 14:52:26

15. hlasovanie, bod 3.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 39 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 9

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

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:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Nehlasoval Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh¾adávok a odpis z úètovnej evidencie pod¾a prílohy è.1
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 14:55:03

16. hlasovanie, bod 4.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 39 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 11

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Nehlasoval Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Nehlasoval Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

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:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Nehlasoval Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania
hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy poèas dní ustanovených týmto všeobecne
záväzným nariadením

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 14:58:31

17. hlasovanie, bod 5.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 39 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 10

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Nehlasoval Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Áno Krúpa:  Nehlasoval Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

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:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Nehlasoval Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  doplnenie èl. 78a  pôsobnos  mestskej èasti
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie cudzinca

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 15:01:03

18. hlasovanie, bod 6.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 39 Áno: 30 Nie: 1 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 8

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Nie
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

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:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Nehlasoval Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na zmenu stanov obchodnej spoloènosti Technické siete Bratislava, a.s.
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 15:02:42

19. hlasovanie, bod 7.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 39 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 9

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

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:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Nehlasoval Pilinský:  Nehlasoval

Svoreòová:  Tešoviè:  



Informácia o riadnej individuálnej úètovnej závierke za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoloènosti za
rok 2021, ktoré budú prerokované a schva¾ované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoloènosti METRO
Bratislava a.s.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 15:04:46

20. hlasovanie, bod 8.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 39 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 9

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

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:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Nehlasoval Pilinský:  Nehlasoval

Svoreòová:  Tešoviè:  



Správa o èinnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2021
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 15:24:02

21. hlasovanie, bod 9.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 39 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 4 Nehlasovali: 7

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Zdržal sa Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Zdržal sa
Vagaè:  Zdržal sa Vallo:  Nehlasoval Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

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:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Zdržal sa Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh dodatku è. 2 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských èastiach hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 15:28:03

22. hlasovanie, bod 9A

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 39 Áno: 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

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:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zrete¾a týkajúceho sa pozemkov v k. ú. Staré Mesto, na Dobrovièovej
ulici, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 15:30:20

23. hlasovanie, bod 10.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 39 Áno: 31 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 7

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Nehlasoval

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Zdržal sa
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

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:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného osobitného zrete¾a týkajúceho sa nehnute¾ností s Bratislavským
samosprávnym krajom, so sídlom v Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 15:34:44

24. hlasovanie, bod 12.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 39 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 9

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Áno Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Nehlasoval

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete¾a týkajúceho sa nájmu èasti pozemkov v k. ú. Petržalka, Nivy,
Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 15:36:29

25. hlasovanie, bod 13.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 38 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 10

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Nehlasoval Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval Cmorej:  Nehlasoval 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:  Tešoviè:  



Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupite¾stva hlavného mesta SR Bratislavy è. 1332/2022 zo dòa
23.06.2022, ktorým bolo schválené majetkovoprávne usporiadanie vz ahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Èunovo, na
rozšírenie vstupnej komunikácie do Èunova

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 15:38:54

26. hlasovanie, bod 13A

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 38 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 10

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Áno Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Nehlasoval Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval Cmorej:  Nehlasoval Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na zrušenie èasti B uznesenia è. 1154/2022 zo dòa 31. 3. 2022 a prijatie nového uznesenia pre pomoc Ukrajine
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 15:42:44

27. hlasovanie, bod 14.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 36 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 8

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Nehlasoval
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MsZ HM SR BA è. 1221/2022 zo dòa 28. 04. 2022, ktorým sa schválilo podanie
žiadosti na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 15:44:57

28. hlasovanie, bod 15.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 37 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Nehlasoval

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Nehlasoval Krúpa:  Áno Kunst:  Nehlasoval
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Roèná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2021
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 15:46:57

29. hlasovanie, bod 16.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 36 Áno: 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Nehlasoval

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  Áno

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval 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:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodòovej ochrany mesta Bratislavy  informácia o obstaraní
územnoplánovacieho podkladu

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 15:56:52

30. hlasovanie, bod 17.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Nehlasoval Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Riešenia pre zabezpeèenie prevádzky Zimného štadióna Ondreja Nepelu na najbližšie mesiace vzh¾adom na spoloènú
žiados  HC SLOVAN Bratislava, a. s., HC Slovan Bratislava  mládež a Modré Krídla Slovan, s.r.o.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 16:24:30

31. hlasovanie, bod 18.

o èasti - A / A5

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 35 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval Cmorej:  Áno Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Áno Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Nehlasoval Korèek:  Zdržal sa Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Riešenia pre zabezpeèenie prevádzky Zimného štadióna Ondreja Nepelu na najbližšie mesiace vzh¾adom na spoloènú
žiados  HC SLOVAN Bratislava, a. s., HC Slovan Bratislava  mládež a Modré Krídla Slovan, s.r.o.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 16:27:22

32. hlasovanie, bod 18.

o zvyšku návrhu uznesenia

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 37 Áno: 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Áno Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Áno

Krajèír:  Áno Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Áno

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval 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:  Tešoviè:  



Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v súvislosti s
pandémiou Covid-19

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 16:50:16

33. hlasovanie, bod 19.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Nehlasoval Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Nehlasoval Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

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:  Nehlasoval Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie poh¾adávok Domova jesene života z úètovnej evidencie Domova jesene života
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 16:52:18

34. hlasovanie, bod 20.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

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:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie poh¾adávok Domova pri kríži z úètovnej evidencie Domova pri kríži
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 16:53:10

35. hlasovanie, bod 21.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

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:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie poh¾adávok Domova seniorov Archa z úètovnej evidencie Domova seniorov
Archa

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 16:54:06

36. hlasovanie, bod 22.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

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:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na zverenie bratislavských lavièiek, smetných košov a stojanov na bicykle mestskej èasti Bratislava-Staré Mesto
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 16:55:21

37. hlasovanie, bod 23.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

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:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na zmenu uznesenia MsZ HM SR BA 943/2017 zo dòa 28. 9. 2017 v znení uznesenia MsZ HM SR BA è. 997/2017
zo dòa 20. 11. 2017 a návrh Dodatku è. 1 k Zásadám poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov
pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 17:01:39

38. hlasovanie, bod 23A

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Nehlasoval Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Nehlasoval Hrèka:  Áno Lenè:  Áno

Záhradník:  Áno

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Áno
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na schválenie zmluvy o výpožièke hnute¾ného majetku nachádzajúceho sa v nebytových priestorov v stavbe, so
súp.è. 478 všeobecne známej ako „Divadlo P.O.Hviezdoslava“, na ulici Gorkého è. 17, na ulici Laurinskej è. 20 v k.ú. Staré
Mesto, neziskovej organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava n.o.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 17:03:14

39. hlasovanie, bod 24.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

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:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  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 29.09.2022 17:04:46

40. hlasovanie, bod 25.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

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:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na odpredaj neupotrebite¾ného majetku
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 17:06:06

41. hlasovanie, bod 26.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

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:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu k
nehnute¾nostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Cintorínska ulica 24, vo vlastníctve spoloènosti Bistro St. Germain s.r.o.

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 17:08:07

42. hlasovanie, bod 27.

alternatíva 1- neuplatnenie

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 24 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 7

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Nehlasoval Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Áno

Naša Bratislava
Èahojová:  Zdržal sa Hrèka:  Zdržal sa Lenè:  Áno

Záhradník:  Zdržal sa

Nezaradení poslanci
Berka:  Áno Buèan:  Buocik:  Nehlasoval
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, v k. ú.
Raèa, parc. è. 5499, lokalita Pri vinohradoch

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 17:09:41

43. hlasovanie, bod 28.

alternatíva 1 - neuplatnenie

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

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:  Nehlasoval
Jenèík:  Áno Korèek:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na vydanie súhlasu k odstráneniu stavby so súpis. è. 1831  materskej školy a stavby bez súpisného èísla - bazén v
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Myjavskej ulici, pre mestskú èas  Bratislava-Staré Mesto

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 17:11:43

44. hlasovanie, bod 29.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

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:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Vajanského nábrežie, do správy mestskej èasti Bratislava-Staré
Mesto

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 17:13:21

45. hlasovanie, bod 30.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Nehlasoval nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

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:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na zaèatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pod¾a èl. 9 ods. 2 písm. a)
ústavného zákona è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 17:34:08

46. hlasovanie, bod 31.

Uznesenie nebolo prijaté
Prítomní: 33 Áno: 8 Nie: 5 Zdržal sa: 16 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Zdržal sa Brat:  Zdržal sa Debnárová:  Zdržal sa

I.nám. Kratochvílová:  Zdržal sa Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Zdržal sa Petroviè:  Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Zdržal sa
Vagaè:  Áno Vallo:  Zdržal sa Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Zdržal sa Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Zdržal sa Pätoprstá:  Zdržal sa nám. Za ovièová:  Zdržal sa

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

SaS-OKS-NOVA
Aufrichtová:  Nehlasoval Cmorej:  Grendel:  

Karman:  Zdržal sa

Naša Bratislava
Èahojová:  Nie Hrèka:  Zdržal sa Lenè:  Nie

Záhradník:  Nie

Nezaradení poslanci
Berka:  Nie Buèan:  Buocik:  Zdržal sa
Jenèík:  Nie Korèek:  Zdržal sa Pilinský:  Zdržal sa

Svoreòová:  Tešoviè:  



Návrh na zastavenie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov pod¾a èl. 9 ods. 13
ústavného zákona è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov

Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 17:39:28

47. hlasovanie, bod 32.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Nehlasoval Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

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:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  



Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupite¾stva hlavného mesta SR Bratislavy
Zasadnutie Mestského zastupite¾stva hl. m. SR Bratislavy 29.09.2022 17:42:05

48. hlasovanie, bod 33.

Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 34 Áno: 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4

Team Vallo
nám. Antalová Plavuchová:  Áno Brat:  Áno Debnárová:  Áno

I.nám. Kratochvílová:  Áno Lamoš:  Mrva:  Áno
Palkoviè:  Áno Petroviè:  Áno Poláèiková:  Áno

Polakoviè:  Áno Strapák:  Štasselová:  Áno
Vagaè:  Áno Vallo:  Áno Vetrák:  
Vlaèiky:  Áno

Team Bratislava - Zmena zdola
Ferenèáková:  Áno Hochschorner:  Áno Káèer:  Nehlasoval

Krajèír:  Krúpa:  Áno Kunst:  Áno
Ožvaldová:  Áno Pätoprstá:  Áno nám. Za ovièová:  Áno

Klub nezávislých poslancov
Augustiniè:  Chren:  Nehlasoval Kuruc:  Nehlasoval

Uhler:  

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:  Áno Pilinský:  Áno

Svoreòová:  Tešoviè:  
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