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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram 6. zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na ktorom vás vítam. Vychádzajúc 

z prezenčnej listiny konštatujem, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Dovoľte mi na dnešnom 

rokovaní privítať pán Gubča a svoju neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili pani 

poslankyňa Barbora Oráčová, pani poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová z dôvodu vedenia 

schôdze v Národnej rade Slovenskej republiky, pán poslanec Vladimír Palko a pán poslanec 

Skalník. Najprv budeme hlasovať o návrhu programu dnešného zasadnutia zverejneného na 

úradnej tabuli a na web sídle mestskej časti od 22. marca 2019. Poprosím vás, prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Ďakujem. Prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Konštatujem, že za bolo 18 poslancov, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O, program 

šiesteho zasadnutia miestneho zastupiteľstva bol schválený. 

Má niekto z poslancov návrh na zmenu programu? Prihlásený je pán poslanec Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem, chcel by som navrhnúť aj bod Rôzne, aby sme zahlasovali za bod Rôzne. 

Ďakujem. 

Starostka: 

Ďakujem. Má niekto ďalší návrh? Pokiaľ nie, poprosím poslancov, aby. Aha, pardon, 

ešte treba návrhovú komisiu. Odporúčame tú zmenu programu? Takže poprosím poslancov, 

aby sa prezentovali. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

A hlasovali za návrh, či sú za alebo nie priradiť bod Rôzne do programu. Prosím 

hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Konštatujem, že za bolo 10 poslancov, proti 1, zdržalo sa 7, nehlasovalo O. Nakoľko je 

k súhlasu potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, 13, konštatujem, že bod Rôzne 

nebol zaradený do programu zasadnutia. Ďakujem. 



Do návrhovej komisie odporúčam určiť poslancov pani poslankyňu Špankovú, pána 

poslanca Borisa Ažaltoviča a pani poslankyňu Dojčánovú. Poprosím, ak má niekto iné návrhy, 

nech sa prihlási. Pokiaľ nie, tak dávam hlasovať o zložení návrhovej komisie. Poprosím 

poslancov, aby sa prezentovali. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Ďakujem. A hlasovali. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Konštatujem, že za bolo 16 poslancov, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O, to znamená, 

že návrhová komisia bola schválená. Poprosím návrhovú komisiu, aby zaujala svoje miesto. 

K formálnym záležitostiam ešte uvediem, že členom predsedníctva je zástupkyňa 

starostky magistra Martina Uličná. Za overovateľov zápisnice odporúčam poslancov pána 

poslanca Zieglera a pána poslanca Bútoru. Má niekto iné doplňujúce návrhy? Pokiaľ nie, 

poprosím poslancov, aby sa prezentovali. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

A následne hlasovali. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Ďakujem, konštatujem, že za bolo 16 poslancov, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. Za 

overovateľov zápisnice boli schválení pán poslanec Bútora a pán poslanec Ziegler. 

Prosím poslancov, aby sa do dopÍňania uznesení alebo návrhu na ich zmenu zapájali 

písomnou formou. Vážení prítomní, pristúpime teraz k prerokovaniu bodu programu. 

1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

k žiadosti primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o vrátenie 

zvereného majetku, spoluvlastníckeho podielu 5/6 k nehnuteľnostiam na ulici 

Obchodná 29 Bratislava 

Starostka: 

Predmetom mimoriadneho zastupiteľstva je jeden bod, ktorým sme zvolali mimoriadne 

zastupiteľstvo z úmyslom vyjsť v ústrety požiadavky magistrátu alebo hlavného mesta 

Slovenskej republiky. Bod č . 1 je Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
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Bratislava-Staré Mesto k žiadosti primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o vrátenie zvereného majetku, spoluvlastníckeho podielu päť šestín k nehnuteľnostiam na ulici 

Obchodná 29 Bratislava. O úvodné slovo k predloženému návrhu poprosím doktora Franka, 

vedúceho kancelárie starostky. Nech sa páči. 

JUDr. Franko, vedúci kancelárie starostky: 

Dobrí deň, páni poslanci, ďakujem pani starostky, ako povedala pani starostka, materiál 

je predkladaný na základe návrhu hlavného mesta Slovenskej republiky o vrátenie zvereného 

majetku. Konkrétne sa jedná o nehnuteľnosti a to je objekt a pozemky, ktoré sú presne 

špecifikované v materiáli, čiže sú to parcely s uvedenými parcelnými číslami, druhom pozemku 

a výmerami a súčasne so stavbou s uvedením súpisného čísla. Jedná sa o päť celých šestín 

k daným nehnuteľnostiam. Jedna šestina je podľa informácii vo vlastníctve súkromníkov. 

Hlavné mesto v svojej žiadosti o vrátenie zvereného majetku dôvodí svoju žiadosť tým, že daná 

nehnuteľnosť bude slúžiť celospoločenským alebo celomestským potrebám a to je hlavne 

ochrana verejného poriadku. Mestská časť, nakoľko je z ustanovení štatútu vyplýva, že by si 

mala do dvoch mesiacoch (nezrozumiteľné) určiť a uplatniť si náklady, ktoré použila na 

zveľadenie tohto majetku, do dnešného dňa ešte nemáme presne špecifikované tieto náklady 

ale predpokladám a pevne verím, že do dvoch mesiacov tieto náklady budú vyšpecifikované 

a uplatnené na meste. Uvedený materiál je taktiež predkladaný aj v súvislosti s uzatvoreným 

memorandum medzi hlavným mestom Slovenskej republiky a mestskou časťou Staré Mesto, 

kde jedným z týchto cieľ ov bola aj podpora ochrany verejného poriadku a rozvoj turizmu nielen 

na Obchodnej ulici ale aj v iných častiach a mestskej časti Staré Mesto. Hlavné respektíve Staré 

Mesto eviduje k predmetným priestorom a pozemkom dva spory a to je s osobami uvedenými 

v materiáli a jedná sa o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu a určenie neplatnosti 

zvýšenia nájomného. Materiál sme sa snažili nakoncipovať tak, aby bol čo najviac obsažný 

a v prípade akýchkoľvek otázok som vám k dispozícii. Ďakujem. 

Starostka: 

Ďakujem. Ja by som ešte na úvod povedala, že autoremedúrou sťahujem podmienku, 

ktorá je uvedená v uznesení, nakoľko som komunikovala s pánom primátorom a dal mi prísľub, 

že táto podmienka bude splnená aj bez toho, aby bola súčasťou uznesenia. Ja svoje sľuby držím, 

verím, že rovnakým spôsobom budú držané aj všetkými stranami a preto si dovolím dôveru dať 

pánovi primátorovi a netrvať teda na písomnej podmienke ale na danom slove, ktoré mi v tejto 

veci dal a je potvrdením memoranda, ktoré bolo podpísané. 

Otváram diskusiu k návrhu. 



Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem. Mal som pripravený presne tento návrh znema vypustenia podmienky, 

ďakujem, že to takto bolo dané. Ide o to, že skutočne dôležitosť tohto uznesenia je v tom, aby 

sme umožnili mestskej polícii začať operovať na Obchodnej. Samozrejme to j e tá primárna, tá 

sekundárna tá podmienka verím, že bude naplnená ale isto sa to nedalo na najbližšie zastúpenie 

urobiť, keďže to je už vo štvrtok, čiže preto som chcel vystúpiť, aby sme túto podmienky 

vypustili, takže je to v poriadku a druhú vec, čo som chcel povedať, skutočne ma to mrzí, že 

naši kolegovia poslanci nám nedovolili diskutovať o veľmi potrebnom bode, čo sa týka 

Židovskej a m yslel som si, že v tomto zastupiteľstve platí minimálne taká demokracia, že sa 

budeme aspoň počúvať. Skutočne som prekvapený všetkých tých, čo sa zdržali v bode Rôznom, 

že sme nemohli ani povedať svoj názor. Je to naozaj smutné, ďakujem. 

Starostka: 

Ja by som k tomu povedala iba toľko, že dnešné rokovanie je mimoriadne a nemohli 

sme vedieť ešte v piatok, že bude, takže ono bolo naozaj vyvolané okolnosťami, ktorým chceme 

vyjsť v ústrety bezpečnosti v tomto meste. Informácia, ktorá je dôležitá a musí ju dobrý 

hospodár urobiť, že odovzdaním alebo odzverením majetku Obchodnej Staré Mesto príde ročne 

o 30 OOO na nájme, ktoré bolo v podstate za tie posledné roky teraz možno v poslednom období 

nie ale tie roky predtým dokázal generovať tento majetok zverený hodnotu, ktorá je napríklad 

v rozsahu dotácii, ktoré máme na ten rok. Takže my sme bez toho, aby sme nejakým spôsobom 

sa snažili na toto upozorniť vyšli v ústrety, máme záujem bezpečnosť ale našou je povinnosťou 

je takisto byt' aj hospodárom, takže aby sme si uvedomili, že nie je to teraz vzdanie sa bez toho, 

že by sa Staré Mesto neprišlo k nejakej teda finančnej ujme. Bezpečnosť je ale dôležitá, vytvoriť 

podmienky pre mestskú políciu sú obrovskou výzvou pre Staré Mesto, aby sa dostalo aj v tejto 

oblasti na úroveň európskych miest a na úroveii takú, akú si požaduje aj obyvateľstvo, asi aj 

predstavy vedenia hlavného mesto aj vedenia nás. 

Čo sa týka tej druhej časti , práve pretože to bol je to mimoriadne zastupiteľstvo, bol 

zavedený iba jeden bod, pretože viacerí poslanci ohlásili, že vedia prísť na krátku dobu, aby 

sme sa dostali k tomu a vyhoveli mestu napriek tomu, že mesto mohlo počkať, mohlo to urobiť 

neskôr, kľudne to mohlo byt' v riadnom zastupiteľstvo za dva mesiace, za mesiac, keďže sa ale 

chce to urobiť rýchlo, my sme zvolali mimoriadne zastupiteľstvo s jedným bodom. Čo sa týka 

Židovskej, ktorá na poslednom období sa otvorila ako problém, chcem informovať všetkých 

poslancov, že na O 1. apríla je zvolané stretnutie s obyvateľmi Židovskej ulice, kde pozývam 

všetkých poslancov. Bude to 01. apríla o tretej hodine. Dostanete pozvánku. Ďakujem. 
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Pokiaľ nie je nikto ďalš í prihlásený do diskusie, poprosím návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslanky1'ía Mgr. Dojčánová : 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto súhlasí s uznesením číslo 

38/2019 v znení, v akom ste ho dostali bez pripojenej podmienky. 

Starostka: 

Ďakujem návrhovej komisii a poprosím poslancov, aby sa prezentovali a následne 

hlasovali. 

/Prezentácia/ 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Ďakujem, konštatujem, že za bolo 19 poslancov, proti O, zdržalo sa O, nehlasovalo O. 

Návrh na stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v žiadosti 

primátora hlavného mesta Bratislavy o vrátení verejného majetku spoluvlastníckeho päť šestín 

k nelmuteľnostiam na ulici Obchodná 29 Bratislava bol 100 percentne schválený. Ďakujem vám 

veľmi pekne a týmto ukončujem dnešné zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ďakujem vám 

všetkým za účasť a verím, že sa najneskôr v tomto týždni uvidíme a môžeme prerokovať 

problémy, ktoré sú v Starom Meste. Ďakujem veľmi pekne. 
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