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- poslankyňa Ing. Z. Rattajová                     str. 125 

  Obnova a revitalizácia Osvetového a kultúrneho centra 

  na Makovického. 
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  „Prestavba skladu náradia“. 
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Prerušenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

 

                       x              x  
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Začiatok 9.00 hod.  

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1: O T V O R E N I E  

       Mgr. Rudolf  K U S Ý, starosta mestskej časti  

       Bratislava – Nové Mesto  

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

riaditelia škôl a našich organizácií, kolegyne, kolegovia, 

dámy a páni, vítajte; a zároveň otváram 15. zasadnutie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto.  

 

     Všetky podklady a rokovacie materiály ste dostali 

vopred, takže dovoľte, aby sme rovno prešli na bod 2. 

 

 

BOD 2:   

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Má niekto nápad, návrh na zmenu alebo doplnenie 

programu dnešného rokovania?  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM, ktorým sa  

   určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ  

   a žiaka v školských zariadeniach, zriadených Mestskou  

   časťou Bratislava – Nové Mesto 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM  

   o poskytovaní a úhradách za sociálne služby  
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7. Stanovisko návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

8. Stanovisko k návrhu VZN hlavného mesta Slovenskej  

    republiky o miestnom poplatku za rozvoj 

9. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku  

   Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti  

   odpadového hospodárstva 

10.Návrh na úpravu rozpočtu pre Základnú školu s materskou  

   školou Kalinčiakova 

11.Návrh na schválenie kapitálových výdavkov na projektovú  

   dokumentáciu rekonštrukcie Strediska kultúry B-NM 

12.Návrh na prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra  

   „C“ KN parc. č. 19477/17 a parc. č. 19477/28, katastrál-  

   ne územie Vinohrady v prospech Slovenskej republiky - 

   Národného onkologického ústavu, Klenová 1, 833 10  

   Bratislava, IČO: 00 165 336 

13.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v MČ B-NM  

   za školský rok 2015/2016 

14.Návrh na odvolanie a doplnenie členov – zástupcov  

   zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole  

   s materskou školou Riazanská 

15.Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu k 14. 9.  

   2016, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15.  

   4. 2014 

16.Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného  

   majetku v správe EKO-podniku VPS 

17.Návrh na zabezpečenie financovania mimoriadnych  

   nerozpočtovaných výdavkov EKO-podniku VPS 

18.Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku v správe  

   EKO-podniku VPS 

19.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa  

   týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre  

   nájomcu – Z&T Pharma, s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811  

   03 Bratislava, IČO: 47 664 479 

20.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III.  

   a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných  
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   priestranstiev na zimné obdobie 2016/2017 

21.Návrh riešenia havarijného stavu objektov Lanovej dráhy  

   v správe EKO-podniku VPS 

22.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto Mgr. Magdaléne Grantnerovej,  

   trvale bytom Bratislava – Nové Mesto na dobu určitú 3  

   roky 

23.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto Jánovi Slepčíkovi za dobu určitú  

   3 roky 

24.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto Renáte Sečkárovej na dobu určitú  

   3 roky 

25.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto Rastislavovi Hajnalovi na dobu  

   výkonu pracovného pomeru 

26.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto Helene Slézovej na dobu počas  

   pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava – Nové  

   Mesto 

27.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto Bc. Kláre Dynisovej na dobu  

   počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou  

   Bratislava – Nové Mesto 

28.Návrh na voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo  

   a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto  

29.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,.00 hod.) 

30.Interpelácie 

31.Rôzne 

32.Záver 

 

Informácia mimo programu rokovania: 

. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za I.  

  polrok 2016 
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. Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu mestskej časti  

  Bratislava – Nové Mesto (na stôl) 

 

 

 V prípade že nie, dovoľte mne, aby som stiahol bod 5 – 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM, ktorým sa 

určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ 

a žiaka v školských zariadeniach, zriadených MČ Bratislava 

– Nové Mesto. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja by som Vás 

chcel požiadať, pokiaľ by ste vedeli nám predložiť ústnu 

informáciu v súvislosti s bodom: 

Návrh na odvolanie členov školskej rady na Riazanskej 

a návrhu na menovanie nových členov.  

     Pokiaľ by ste nám vedeli dať aktuálnu informáciu.  

     Objavili sa veľmi závažné informácie ohľadne voľby 

riaditeľa v rámci verejnosti, v rámci školskej rady. 

V rámci sociálnych sieti bolo čo to povedané, že tam bolo 

nejaké ovplyvňovania pri voľbe. Pokiaľ by ste boli taký 

láskavý a vedeli nám povedať; kto bude v súčasnosti 

štatutár, kto bude zástupca riaditeľa, a teda aktuálnu 

informáciu na tejto základnej škole v rámci tohto bodu. 

Ďakujem Vám veľmi pekne.      

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V rámci bodu sa vyjadrím; nie je problém.  

     Ešte niekto? Nie. Ďakujem pekne. 

 

 Ideme hlasovať o programe dnešného rokovania tak ako 

bol predložený; samozrejme s tým, že bod 5 bol stiahnutý.   
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 Nech sa páči, pripravíme sa a ideme sa prezentovať.  

     Nech sa páči, prezentujeme sa. 

     (Všetkým to funguje, okrem pána vicestarostu. Ešte 

sekundu, prosím.)  

 (Prezentácia.)     16 poslancov.  

 Nech sa páči, pripravíme sa; prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.)  

 Za:               16 poslancov 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Takže ideme podľa schváleného programu.  

 Pristúpime k bodu č. 3. 

 

 

 

BOD 3:  

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Predkladám nasledovný návrh na členov návrhovej 

komisie na dnešné rokovanie.  

     Do návrhovej komisie sú navrhnutí:  

pán poslanec Ing. Marek Líška 

pán poslanec Ing. arch. Peter Vaškovič 

     Má niekto iné návrhy? Nie.  

 Dávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za to, aby na 

dnešnom rokovaní boli členmi návrhovej komisie pán poslanec 

Líška a pán poslanec Vaškovič; nech sa páči, prosím, 

prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)     17 poslancov.  

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:                 17 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Pristúpime k bodu č. 4. 

 

 

 

BOD 4:  

Voľba overovateľov záznamu a uznesení  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí:   

pán poslanec Peter Ágoston 

pán poslanec Ing. Jozef Bielik. 

 Má niekto iné návrhy? Nie.  

 Kto je za to, aby za overovateľov záznamu a uznesení 

boli zvolení pán poslanec Ágoston a pán poslanec Bielik; 

prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)     17 poslancov. 

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                17 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Ďakujem pekne. 

 Pristúpime k bodu č. 6. 

 

 

BOD 5:  

Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských 

zariadeniach, zriadených MČ B-NM  

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 
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BOD 6:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za 

sociálne služby  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom je prednosta Baník, zodpovedná za 

spracovanie pani Mgr. Marčíková. Takže, nech sa páči, 

poprosím pani Mgr. Marčíkovú, ak ste tu, o pár slov 

k tomuto materiálu.   

 

 

Mgr. Iveta  M a r č í k o v á, vedúca oddelenia sociálnych 

služieb: 

     Dobrý deň. Dôvodom predloženia návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia, ktoré by malo nahradiť všeobecne 

záväzné nariadenie č. 5 z roku 2012 je začlenenie nového 

druhu sociálnej služby, krízovej intervencie, ktorá sa má 

realizovať prostredníctvom Komunitného centra v rámci 

sociálnych služieb, ktoré vykonáva mestská časť Bratislava 

– Nové Mesto, a to v Komunitnom centre na Ovručskej ulici 

č. 5 v Bratislave.  

 

 Tieto sociálne služby v Komunitnom centre sa majú 

vykonávať podľa § 24/D zákona o sociálnych službách, kedy 

sa vykonávajú bezodplatne. A vlastne takisto sa budú 

realizovať aktivity, ktoré nebudú mať charakter sociálnych 

služieb, a odplatnosť bude vychádzať zo zmluvy, ktorá bola 

uzatvorená pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku   

pri rekonštrukcii Komunitného centra. Sú to takzvané 

ostatné služby. Ide o vzťah nájmu medzi prenajímateľom 

a nájomcom pri organizovaní rôznych schôdzi, prednáškových 

aktivít, tréningových zručností, a podobne.   
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     Čiže vlastne kľúčovým pri tomto všeobecne záväznom 

nariadení, návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia bola 

táto nová sociálna služba. 

 

 Ďalej sme zakomponovali do všeobecne záväzného 

nariadenia drobné úpravy pokiaľ ide o vykonávanie 

opatrovateľskej služby a s tým spojených úhrad. Ide 

o určenie výpočtu sumy, ktorá musí ostať prijímateľovi 

sociálnej služby. Jedná sa o aktuálne platný násobok sumy 

životného minima fyzickej osoby v zmysle § 76 zákona 

o sociálnych službách.  

 

 A takisto sme stanovili ekonomicky oprávnené náklady 

pri poskytovaní opatrovateľskej služby. Ak ide o fyzickú 

osobu, ktorá si požiada o poskytovanie opatrovateľskej 

služby bez posúdenia odkázanosti na túto sociálnu službu. 

 

 Pokiaľ ide o denné centrá, v novom návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia sme takisto urobili drobné úpravy 

s tým, že sme vlastne určili sídla týchto denných centier, 

resp. ich adresy a interné predpisy, ktorými sa denné 

centrá riadia.  

 

 Ešte sa vrátim k tej opatrovateľskej službe: Takisto 

sme tam urobili drobnú úpravu v tom, že sme v rámci 

stanovenia rozsahu poskytovania tejto opatrovateľskej 

služby určili čas, ktorý vlastne korešponduje s pracovným 

časom opatrovateliek, ktoré ju vykonávajú.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Otváram diskusiu; nech sa páči. Nikto nie je 

prihlásený; pán poslanec Galamboš. 
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Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Keď hovoríte, že 

sa tam budú poskytovať aj ostatné sociálne služby, myslíte 

tým výdaj stravy pre ľudí bez prístrešku, bezdomovcov? 

 

Mgr. I. M a r č í k o v á, vedúca odd. sociálnych služieb: 

 Nie, nie. Medzi ostatné služby, ako som hovorila, 

patria služby nájmu v rámci prenajímania Komunitného centra 

na rôzne voľnočasové vzdelávacie aktivity; schôdze a 

podobne.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec ešte raz. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ešte raz, áno; ďakujem za slovo, pán starosta. 

V každom článku je napísané, že prijímateľom je občan 

s trvalým bydliskom v našej mestskej časti, okrem článku 

10.  

     Takže predkladám pozmeňujúci návrh a doplňujem článok 

10, ktorý bude znieť nasledovne: 

V komunitnom centre sa fyzickým osobám, „s trvalým pobytom 

v mestskej časti“, v nepriaznivej ... atď., atď.  

Táto malá úprava. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte niekto niečo? V takom prípade 

ďakujem, diskusiu uzatváram.  

 Pani vedúca, o čom hovorí článok 10, prosím Vás? Nech 

vieme o čom hlasujeme. 

 

 

Mgr. I. M a r č í k o v á, vedúca odd. sociálnych služieb: 
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 Pán poslanec má zrejme na mysli podmienku trvalého 

pobytu, ale ja by som chcela upozorniť že táto podmienka 

trvalého pobytu je viazaná na sociálne služby, ktoré sú 

bezodplatné a sú v rámci § 24/D. Čiže ide o našich 

obyvateľov tejto mestskej časti.  

  

     Pokiaľ ide o sociálne služby tie odplatné, tzv. 

ostatné, o ktorých som sa zmienila že komunitné centrum 

bude prenajímať priestory na rôzne prednáškové aktivity, 

tak tam sa domnievam, že sa to nedá podmieniť trvalým 

pobytom obyvateľov tejto mestskej časti.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, prosím Vás, zrejme Vám ide o niečo iné. 

Nie o to, aby sme nemohli prenajímať priestory niekomu, kto 

nemá trvalý pobyt v mestskej časti, že? Takže dáme slovo 

pánovi poslancovi; nech sa páči pán poslanec.     

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Ďakujem pekne. Prenájom je myslím obchodný vzťah, nie 

sociálna služba. 

 

 

Mgr. I. M a r č í k o v á, vedúca odd. sociálnych služieb: 

     V komunitnom centre sa v zmysle zmluvy, ktorá bola 

uzatvorená o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

hovorí o tzv. ostatných službách. Ako som spomínala na 

začiatku, činnosť sa delí na sociálne služby a ostatné 

služby. A medzi tie ostatné služby patrí prenájom práve 

komunitného centra a tie rôzne aktivity. Je to v tej zmluve 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Je tam 

číslo, to sa nepamätám, aj v rámci tých dodatkov.  
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Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ale odplatne.  

 

Mgr. I. M a r č í k o v á, vedúca odd. sociálnych služieb: 

 Odplatne, áno, samozrejme. S tým, že sa tam zohľadňujú 

vlastne iba tie ekonomické náklady, ktoré vznikli 

v komunitnom centre za predchádzajúci kalendárny rok. Čiže 

zväčša sú to občianske združenia a rôzne spoločnosti, ktoré 

robia rôzne výcvikové, tréningové aktivity, čiže tam sa to 

nedá jednoducho podmieniť trvalým pobytom, tam nejde 

o fyzické osoby ako také. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Čiže, pán poslanec, vidíme problém 

v tom, aby komunitné centrum prenajímalo priestory? Veď 

našou snahou je, aby podobné aktivity robili aj školy, 

atď., aby mali nejaké príjmy.  

     Čiže o tomto hovoríme, či o niečom inom? Prosím, dajte 

slovo pánovi poslancovi, nech to ujasníme. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne. Nie, hovoríme o tom, že tam je možnosť 

nejakej výdajne pre bezdomovcov, je tam možnosť nejakej 

koncentrácie bezdomovcov na sídlisku. A o toto mi ide, aby 

toto nebolo tým magnetom pre nich, aby tam chodili, atď., 

atď. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Dobre, tak naformulujte to tak, aby to bolo 

možné prenajímať a nebolo možné to čo hovorí pán poslanec; 

veď to je merito tej veci, nie? 
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Mgr. I. M a r č í k o v á, vedúca odd. sociálnych služieb: 

 Pokiaľ ide o výdajňu ako takú, tak sociálna výdajňa 

ktorú máme, myslím že zabezpečuje aj túto skupinu 

obyvateľstva na Trnavskom mýte, takže ja nevidím dôvod. Ani 

vôbec komunitné centrum nemá vybavené priestory, aby robilo 

tam také aktivity čo sa týka výdajne. Toto nie je reálne 

v praxi. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, neviem odkiaľ to máte, ale my sme 

zrekonštruovali priestor, ktorý je v našom susedstve, sme 

susedia, sme na to hrdí ako vyzerá, takže neplánujeme tam 

určite sťahovať ľudí bez domova a robiť s nimi nejaké 

aktivity typu neviem výdajne alebo niečo podobné. Veď, 

preboha, o tom nikde takáto informácia, zmienka nepadla. 

Neviem teda odkiaľ to máte. 

 

 

Mgr. I. M a r č í k o v á, vedúca odd. sociálnych služieb: 

     Ak dovolíte, komunitné centrum, resp. pracovníci, môže 

tam byť poskytnuté odborné poradenstvo v rámci toho, ale 

nie formou toho, že sa tam budú vlastne bezdomovci a táto 

skupina obyvateľov priamo zúčastňovať. Ide vlastne o nejaký 

prenos koordinácie činnosti, takže my už aj v súčasnosti 

vydávame bezdomovcom tovar, a to takým spôsobom, že tovar 

ktorý ostane neupotrebený v sociálnej výdajni, tak 

občianske združenia si pre tento tovar chodia každý piatok. 

Ľuďom tejto skupiny sa tento tovar dostáva cez sociálnu 

výdajňu. Takže tam čo sa týka komunitného centra nie je 

zámer robiť takéto aktivity.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 
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      Už som uzavrel diskusiu; pán poslanec, treba niečo 

v tejto veci ešte, pán poslanec Ágoston. (Áno.) Tak mu 

dajte slovo, prosím Vás. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

  Ďakujem pekne za slovo. My všetci vieme veľmi dobré, 

čo všetko táto mestská časť robí pre bezdomovcov, a hlavne 

si to veľakrát ceníme. Ale chápem aj to čo hovorí pán 

poslanec Galamboš, aby sa v tom priestore, alebo v mestskej 

časti nezačali združovať ľudia, ktorí tam tak či tak už na 

Račianskom mýte sa zdržiavali a zdržujú.  

     A preto sa chcem spýtať, či nie je možné zabezpečiť 

aby, keďže pán poslanec to možno takto naformuloval, nie 

úplne šťastne, aby sa do toho VZN ešte nejakým spôsobom 

dostala zábezpeka, aby sa toto nestavalo, na čo on 

upozorňuje, že sa tí ľudia budú zrazu zdržovať aj na 

Ovručskej.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 My nemáme žiadnu ambíciu akýmkoľvek spôsobom priamo 

pracovať v komunitnom centra s bezdomovcami, ľuďmi bez 

domova, teda aby tam oni chodili. To čo možno ako by sa 

mohlo využiť z času na čas toto zariadenie, najbližšie keď 

hovorím o bezdomovcoch, že by tam mohlo byť stretnutie 

organizácií, ktoré s nimi pracujú. To je 8 - 9 ľudí. Toto 

je najbližšie k téme bezdomovectvu. Nevidíme žiadny dôvod 

aby sme tu akýmkoľvek spôsobom s ľuďmi bez domova 

pracovali. Práve naopak; v tomto sme v absolútnej zhode. Je 

to zariadenie, ktoré je v centre sídliska, nevidíme dôvod 

robiť tam akékoľvek tieto aktivity.  

 

     Čiže vás poprosím, tento návrh stiahnite, lebo úplne 

zbytočne o tom rozprávame. Nikto takú ambíciu, záujem, 
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zámer nemal, nemá, a verím že nebude mať, aspoň z mojej 

strany nie, a zo strany tohto úradu určite nie. 

 

 

Mgr. I. M a r č í k o v á, vedúca odd. sociálnych služieb: 

 Ak by som ešte mohla, tak neviem si veľmi dobre 

predstaviť nejaký legitímny nástroj, ktorým by sme vo 

všeobecne záväznom nariadení prezentovali, že ľudia majú 

nejakým spôsobom zákaz vstupu. Neviem, teda, akým spôsobom, 

pán poslanec, by ste to chceli tam zapracovať; mňa teda 

nenapadá nič.  

 

 Ale vzhľadom na koncepciu tohto komunitného centra 

a na zákon o sociálnych službách a na to, že práca 

s bezdomovcami je naozaj veľmi dobre ošetrená, ja si vôbec 

neviem  ani v reále predstaviť, bol deň otvorených dverí, 

teda či sa niekto zúčastnil na tomto dni otvorených dverí. 

Ale to komunitné centrum samo o sebe vlastne ani neponúka 

priestorové možností na prácu s touto skupinou obyvateľov.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie. Tam sú deti, sú tam starší ľudia, stredné 

generácie. Jednoducho, tam nie je žiadny priestor pre ľudí, 

ktorí majú takýto žalostný osud; ani časový, ani 

priestorový, ani nijaký. 

 Čiže, ak je to možné, chcem vás poprosiť, uzavrime 

túto diskusiu a pán poslanec, nehlasujme o tomto návrhu, 

lebo úplne je to zbytočné; ak teda môžem poprosiť. Ak na 

tom trváte, budeme hlasovať. 

 Budeme hlasovať? (Áno.) Dobre.  

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  
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 Takže budeme v prvom rade hlasovať o návrhu pána 

poslanca Galamboša, ktorý dopĺňa bod č. 10 „s trvalým 

pobytom v mestskej časti“. 

 Čiže, v komunitom centre sa fyzickým osobám, „s 

trvalým pobytom v mestskej časti“, v nepriaznivej sociálnej 

situácii, atď.  

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Článok 10, bod 1; tak som to ja pochopil. To aby bolo 

jasné. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pripravíme sa a nech sa páči, môžeme sa 

prezentovať. 

 (Prezentácia.)    18 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.)   

 Ďakujem pekne. 

 Za:                5 poslancov 

 Proti:             4 

 Zdržal sa:         9 

 Teraz ideme hlasovať o celom návrh VZN, tak ako bol 

pôvodne predložený. Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e  
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Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2016 o poskytovaní 

a úhradách za sociálne služby ; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    18 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                17 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          3 

 Ďakujem. Prejdeme na ďalší bod, je to bod 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Stanovisko k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, poprosím o pár slov.  

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Predtým, ako pozvem pani Ondrovú, chcem dať 

pozmeňujúci návrh uznesenia. V návrhu uznesenia vypustiť 

v bode 1. s pripomienkou celý text, a potom až žiada 

starostu mestskej časti. Z toho dôvodu, že zmena Štatútu 

bola prijatá na bratislavskom zastupiteľstve 27. 10.  

     Poprosím pani Ondrovú. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak dovolíte, ja by som chcel povedať pár slov, možno 

ani nepovedať nič s tým, že v rámci diskusie keď budú 

nejaké otázky:  

     Podstatou tohto Štatútu sú dve veci: 

     Po prvé, ako viete mestská časť Nové Mesto spolu 

s ďalšími troma tzv. veľkými mestskými časťami je zapojená 

do tzv. solidarity. To znamená, zo svojho rozpočtu 

podporujeme tie najmenšie mestské časti.  

 

     Vzhľadom na to, že v minulosti bola táto podpora 

viazaná na percento, to znamená, že s každým zvýšením 

našich príjmov sa zároveň zvyšovalo aj množstvo peňazí, 

ktoré išli malým mestským častiam, navrhol som, aby sa 

urobil nejaký strop, a ten strop bol dohodnutý na sume 

1,950 000 EUR. To znamená, že ak sa to  schváli, tak už 

v tomto roku sa bude platiť menej a v budúcom roku 

v podstate tá čiastka zostáva. To znamená, že zo zvýšených 

príjmov už neplatíme viac, len čiastku ktorá bude stále na 

rovnakej úrovni, to je tých 1,950 000 EUR. To znamená ešte 

menej ako v minulom roku. 

 

 Druhá zmena je to, že ako viete, že Národnou radou 

prešiel a v súčasnosti je účinný a platný zákon, ktorý 

hovorí o poplatku za rozvoj. To znamená, mestská časť bude 

získavať prostriedky z každého poplatku ktorý zaplatí 

developer po nejakej dobe od platnosti stavebného 

povolenia.  

 

     Našou snahou je, aby po prvé, mestská časť bola tým 

príjemcom. A zároveň aby ten príjem bol rozdelený medzi 

mestskú časť a mesto v pomere 68 : 32 s tým, že väčšina 

peňazí pôjde práve mestským častiam, nakoľko poplatok je 

viazaný predovšetkým na tie činnosti, ktoré zabezpečujú 

mestské časti; ako napríklad školy, škôlky, a podobne.  
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 Čiže, ak dovolíte, otvorím diskusiu s tým, že ak 

budete klásť otázky, pani vedúca zodpovie otázky.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Ágoston.    

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel poprosiť, keby 

ste nám mohli troška prisvietiť; naozaj si cením túto 

komornú  atmosféru tohto zastupiteľstva, ale napriek tomu 

veľmi zlé vidím na tie papiere. 

 

     Chcel by som sa spýtať; pán prednosta, ja chápem, že  

sme tam dali nejakú pripomienku alebo niekoľko pripomienok, 

ale nerozumiem tomu čo si povedal, že keďže to už mesto 

schválilo tak naše pripomienky sú bezpredmetné. A tým pádom 

akonáhle sú bezpredmetné, tak sa pýtam, na čo to už potom 

schvaľujeme keď to mesto schválilo? 

 

RNDr. Jana  O n d r o v á, vedúca oddelenia hospodárskeho 

a finančného: 

 Môžem ja? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pani vedúca. 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia hospodárskeho 

a finančného: 

 To uznesenie je koncipované na základe toho, že 

vlastne primátorom nám bol zaslaný tento dodatok Štatútu vo 

forme, v akej bol navrhnutý hlavným mestom. A tam bolo 

v zmysle Štatútu požiadané o stanovisko k tomu návrhu 

dodatku Štatútu.  

 



 

 

 

                                                                           15. zasadnutie MZ MČ B-NM 8.11.2016 

25 

     Pravdou je, že na základe toho, že sa vlastne mestské 

časti dohodli, že ten poplatok za rozvoj by bolo dobré aby 

vyberali mestské časti, preto sme dali tú pripomienku v tom 

čase, že ako by malo vyzerať zapracovanie do dodatku 

Štatútu čo sa týka poplatku za rozvoj.  

 

 Vzhľadom na to, že vlastne v tejto časti to už bolo 

zastupiteľstvom schválené a už teraz platí že správcom 

poplatku za rozvoj sú mestské časti, tak vlastne túto 

pripomienku, tak ako povedal pán prednosta, vypúšťame, 

pretože je to už schválené. A schvaľujeme len ten zvyšok, o 

čo nás primátor požiadal;, čiže týka sa to vlastne. Obsahom 

toho dodatku bolo vlastne prejednávanie priestupkov, plus 

to čo povedal pán starosta. To ešte schválené nie je.  

     Čiže my vlastne na základe žiadosti pána primátora, tu 

schvaľujeme tú časť ktorú oni predložili. Návrh Dodatku 

predložený primátorom so žiadosťou o stanovisko k tomu 

zaslanému návrhu dodatku.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Pani Ondrová, my schvaľujeme, 

a teraz ja som pochopil tak, že schvaľujeme, za prvé návrh 

Dodatku Štatútu. Po druhé, žiadame starostu doručiť toto 

uznesenie primátorovi. Toto je to, čo od nás žiada 

primátor, aby sme schválili? Ďakujem.  

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 Áno. Toto je to čo som povedala, že ten dodatok, 

v ktorom bol ten návrh, vlastne prejednávania priestupkov, 
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a to čo sa týka dane z nehnuteľností. Preto tá pripomienka, 

ktorá tu bola vložená a ktorá už v podstate funguje 

v štatúte, sa v dodatku, vypúšťa. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č : 

 Ďakujem za slovo. Ja mám za to, že ten dodatok bol 

schválený ako taký, celý. To znamená, ja sa chcem spýtať, 

či teraz my budeme na meste znova niečo schvaľovať, lebo mi 

to príde, teda na čo žiada primátor od nás, aby sme my 

dávali stanovisko k niečomu, čo už je dávno schválené? 

A teda, čo to zmení? Akákoľvek naša pripomienka čo zmení, 

keďže je schválené; uznesenie primátor podpísal. Takže 

nevidím ja dôvod sa k tomu nejako vracať u nás na mestskej 

časti.    

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 Pani poslankyňa, Vy ste aj poslankyňa na hlavnom 

meste? (Áno.) Čiže ja by som sa Vás spýtala, lebo mne bolo 

zatiaľ povedané, že to bolo len v tejto časti schválené. Ak 

to bolo schválené všetko, aj to čo žiadal primátor aby sme 

sa k tomu vyjadrili, tak potom naozaj už je to 

bezpredmetné. Ale ja na to zastupiteľstvo mestské nechodím.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne.  
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     Vážený pán starosta, ja vidím v tomto bode, že nie je 

tá hlavička ako býva štandardne, posúdenie právnym odborom. 

Vidím tu vedúcu právneho úseku mestskej časti, pokiaľ by 

nám teda vedela dať záväznú informáciu, lebo naozaj 

nemôžeme sa takto rozprávať či pani poslankyňa Augustinič 

má dať nejaký poslanecký názor, alebo že pani vedúca 

finančného nechodieva na mestské zastupiteľstvo. Že pokiaľ 

to bolo už celé prijaté na úrovni hlavného mesta, tak si 

myslím, že k tomuto bodu ako aj k nasledujúcim už by sme 

nemali rokovať; pokiaľ to bolo teda pánom primátorom 

podpísané už, nie to schválené mestským zastupiteľstvom.  

 

 Takže by som poprosil o informáciu, aby sme 

nehlasovali o irelevantnom materiáli. Ďakujem pekne.  

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca odd. právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov: 

 Dobrý deň. Takže v čase prípravy materiálu, žiadny 

dodatok k Štatútu schválený nebol. Dodatok k Štatútu, ktorý 

bol zaslaný z hlavného mesta, tak ten bol v tom pôvodnom 

znení. K tomuto sme chceli pripojiť tú pripomienku, ktorá 

tam pôvodne bola.  

     Medzičasom prišla informácia, že dodatok k Štatútu, 

ale iba v časti tej našej pripomienky bol schválený na 

zastupiteľstve. Reálne ani ja netuším, takisto som nebola 

na tom zastupiteľstve a nevidela som podpísaný samotný 

dodatok k Štatútu, či obsahoval aj tú prvú časť. Takže 

k tomuto ja sa v zásade neviem vyjadriť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, prosím. 
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Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Dobre. Otvoril som si teraz výpis z uznesenia 

mestského a tam absentuje to čo požadujeme my. Citujem: 

Článok 4, dopĺňa sa nová poznámka pod čiarou v znení: Zákon 

číslo 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné odpady v znení neskorších 

predpisov. Zákon číslo 447/2015 o miestnom poplatku za 

rozvoj a zmene v doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :        

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpierik. (Nie.) 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Nejako to padlo na mňa. Pán 

prednosta, prosím Ťa, to znamená že my schvaľujeme tento 

materiál. „Jedna“ schvaľuje text s pripomienkou 4 zostáva? 

Lebo pred chvíľou som pochopil, že všetky pripomienky 

škrtáme.   

     Teraz si prečítal, že „štvorka“ tam zostáva, že toto 

tam ešte absentuje. Teraz chápem, že návrh uznesenia bude 

znieť: za prvé, schvaľuje s pripomienkou len bod štyri, dva 

žiada, či inak? 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Ten bod 4 nie je v tom mestskom zastupiteľstve, ktorý 

my schvaľujeme tu. V čase, keď sme pripravovali tento 

materiál ešte nebolo zrejmé, že ako dopadne.  

 (Poznámky v pléne.) 

 Dobre, takže bude to v pôvodnom znení.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, Vy ste alebo teda 

predkladateľ stiahol; teraz bolo povedané, že to zostane 

v pôvodnom znení. Teraz naozaj neviem o čom budeme 

hlasovať. Ja si myslím, že mestské zastupiteľstvo bolo už 

pred 2 - 3 týždňami. Myslím, že pán starosta je členom Rady 

starostov mestských častí, kde sa to prerokováva, kde sú 

tie aktuálne informácie. Rovnako aj tieto informácie myslím 

si že nie je problém odkomunikovať medzi právnymi odbormi 

mestskej časti a hlavným mestom.  

 

     Myslím si, že bol dostatok času pokiaľ tieto 

informácie sú všeobecne známe, aby sa to overilo na úrovni 

hlavného mesta, čo bolo schválené, čo bolo podpísané 

primátorom. A v prípade tak ako je obvyklé, vždycky sú 

predkladané R-kové materiály. Takže pokiaľ by tieto 

informácie boli vopred verifikované zo strany Miestneho 

úradu, tak sme mohli mať abgrejdovaný materiál upravený 

tak, aby sme hlasovali len o relevantnom materiáli.  

 

     Chcem sa spýtať teda pána predkladateľa, že či na 

úrovní Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava bude 

ešte otvorený Štatút, o ktorom teraz rokujeme, a do toho 

materiálu budú zakomponované naše pripomienky, či sa tak 

udeje na úrovni hlavného mesta? Ďakujem pekne.   

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

 Áno, Štatút bude otvorený, minimálne s tými 

pripomienkami bod 4 o komunálnych odpadoch. Ja navrhujem, 

nechám to uznesenie v pôvodnom  znení. To, že tam bude 

z dôvodu, bude to duplicitne, že to už bolo odsúhlasené. 
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Nevidím dôvod, prečo by sa to nemalo, prečo by sa to malo 

stiahnuť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ak tomu dobre 

rozumiem, čiže bod 1. schvaľujeme návrh dodatku k Štatútu, 

a ten sa týka úpravou pôsobnosti hlavného mesta v oblasti 

trov konania. To je jedna vec.  

     A ďalšia zmena je ten paušál 1,950 000 EUR, čiže to je 

bod 1.  

     Dobre tomu rozumiem, pán prednosta? (Áno.) 

 V bode 1. schvaľujeme dodatok k Štatútu, a týka sa to 

týchto dvoch pôsobností. Dobré tomu rozumiem? (Áno.) 

 A ďalej je tá pripomienka, to už je ďalšia vec, to už 

je poplatok za rozvoj, ktorý už bol vlastne schválený. 

Čiže, na čo to tam je teda? 

 Navrhujem, aby sme schválili tú „jednotku“. Ja hovorím 

svoj názor na to. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vysvetlím situáciu: Iste bolo mestské zastupiteľstvo. 

Vieme, aspoň časť z nás, že tieto zmeny boli presadené 

proti vôli primátora s tým, že bol všeobecný predpoklad, že 

primátor uznesenie nepodpíše. Vo štvrtok bola Mestská rada, 

tam deklaroval že to podpíše. V piatok bola mimoriadna 

Mestská rada, kde oznámil body z programu rokovania 

posledného mestského zastupiteľstva, ktoré nepodpíše. Medzi 

nimi sa tento bod nenachádzal.  
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     Keby sme chceli byť absolútne presní, tak by sme 

z toho áno mohli niečo povyhadzovať v pondelok, ale 

požiadavka, prosba starostov mestských častí, kde už tieto 

veci schválené boli je, aby sme všetky mestské časti tento 

Štatút schválili rovnako, aby sme vyjadrili náš spoločný 

záujem, aby sa delenie uskutočnilo týmto spôsobom, a aby 

príjemca boli mestské časti. Ide o iniciatívu, ktorú spolu 

riešime už asi neviem, 3 – 4 mesiace intenzívne, pol roka 

trocha menej intenzívne.  

 

     Takže prosím vás, schváľme Štatút tak ako je  

predložený, nič tým nepokazíme. Iste, v niektorých 

prípadoch to môže byť duplicitné, ale vyjadríme solidaritu 

s mestskými časťami, ktoré už takto urobili. Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Len ja potom nie celom 

chápem, pretože ste pred chvíľou povedali, že je to 

iniciatíva starostov jednotlivých mestských častí, ktorá 

trvá už 3 – 4 mesiace.  

 

     Ja taktiež som mestský poslanec, takže viem ako to 

prebiehalo, že starostovia boli tí, ktorí prišli s návrh k 

štatútu na delenie poplatku za rozvoj v pomere 68 : 32 

v prospech mestských častí.  

 

     Ale nechápem, prečo potom sme nemali počas tých 3 – 4 

mesiacov čas sa k tomu vyjadriť, pretože zmyslom vyjadrenia 

k Štatútu je to, aj zo zákona, aby mestské časti pred 

prejednaním týchto zmien Štatútu v mestskom zastupiteľstva 

sa k týmto zmenám vyjadrili, pretože aj zo zákona to má 

vplyv potom na hlasovanie, na to akým spôsobom sa prijíma 

toto uznesenie. Ďakujem. 



 

 

 

                                                                           15. zasadnutie MZ MČ B-NM 8.11.2016 

32 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Veci boli urobené tak narýchlo, že jednoducho nestihlo 

sa zvolať zastupiteľstvo a tieto veci riešiť tam. Nie je 

nič, čo by bolo treba vysvetľovať mimoriadne.  

     Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený, uzatváram 

diskusiu. 

     A poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     1. s c h v a ľ u j e  

návrh Dodatku č. .. Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy (ďalej len „Štatút“) 

     s   p r i p o m i e n k o u   

doplniť do návrhu Dodatku č. .. Štatútu text: 

 – podľa predtlače: 

 

1. V čl. 18 ods. 4 písm. q) sa za slová „podľa osobitného 

predpisu (8)“, dopĺňajú slová „a rozhodovať o zavedení 

a zrušení miestneho poplatku za rozvoj, určovať náležitostí 

miestneho poplatku za rozvoj podľa osobitného predpisu 

(8a)“ 

 

2. Dopĺňa sa nová poznámka pod čiarou (8a) v znení: „(8a) 

Zákon č. 447/2015 Z. z. p miestnom poplatku za rozvoj 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

 

3. V čl. 57 ods. 1 sa pôvodné znenie bodu 1 nahrádza novým 

znením nasledovne:  

„(1) Mestská časť podľa osobitný predpisov (114a) vykonáva 

správu a rozhoduje vo veciach   

a) miestnych daní  
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   1. za psa, 

   2. za užívanie verejného priestranstva, ktoré je 

v správe mestskej časti, 

   3. za predajné automaty, 

   4. za nevýherné hracie prístroje, 

   5. za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 

časti mesta, 

 

b) miestneho poplatku za rozvoj.“ 

 

4. Dopĺňa sa nová poznámka pod čiarou (114a) v znení: 

„(114a) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov Zákon č. 114/2015 Z. z. 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.“ 

5. Čl. 89 písm. a) sa za slová „podľa tohto štatútu“ 

dopĺňajú slová „a výnosy z miestneho poplatku za rozvoj 

podľa osobitného predpisu (8a), ktorého správu vykonáva 

podľa tohto štatútu,“ 

 

6. V čl. 91 ods. 1 sa vkladá nové písmeno h) v znení: 

„h) z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelia medzi 

rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32 

% pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočty mestských 

častí,“ 

 

     2. ž i a d a  

starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto doručiť 

toto Uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy; 

bez pripomienok. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  
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     Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, môžeme sa prezentovať. 

 (Prezentácia.)    20 poslancov. 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               17 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         3 

 Nehlasoval:        1 

 Ďakujem pekne. 

 Môžeme ísť ďalej.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Treba opakovať hlasovanie; nemohol som hlasovať, ja za 

to nemôžem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Poprosím návrhovú komisiu ešte raz návrh 

uznesenia. Budeme opakovať hlasovanie z toho dôvodu, že pán 

poslanec Gašpierik nemohol hlasovať z dôvodu technického 

zlyhania hlasovacieho zariadenia. Sme už pripravení? (Nie.)  

 Je to v poriadku? (Áno.)  

     Dobre. Ďakujem pekne.  

 Takže poprosím, opakujeme hlasovanie. Znova sme pri 

bode 7. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  
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 1. s c h v a ľ u j e  

návrh Dodatku č. .. Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy (ďalej len „Štatút“) 

 s  p r i p o m i e n k o u - podľa predtlače 

 

     2. ž i a d a  

starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto doručiť 

toto Uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, 

môžeme sa prezentovať. 

 (Prezentácia.)     20 poslancov. 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                15 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          4 

 Pán poslanec Dubravický má problém s hlasovacím 

zariadením, tak mu s ním pomôžme, ale opakovať nemusíme. 

Ďakujem pekne.  

 Prechádzame na bod 8. 

 

 

 

BOD 8:   

Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky o miestnom poplatku za rozvoj  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Pán prednosta, prosím poviete pár úvodných slov. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Ďakujem za slovo. Návrh tohto VZN došiel ešte v čase, 

keď nebola prijatá zmena Štatútu čo sa týka rozvoja, teda 

miestneho poplatku za rozvoj. Toto VZN hovorilo, že správu 

nad týmito daniami bude vykonávať Magistrát. A hovorilo 

ešte o výške tohto poplatku. Vzhľadom k tomu, že bola 

prijatá vlastne zmena tohto Štatútu, tak s týmto VZN 

nesúhlasíme.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Čiže budeme hlasovať za, aby sme toto VZN odmietli. 

Dobre. Otváram diskusiu. 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Pardon. Ešte vzhľadom k tomu, že ten Štatút bol 

prijatý, tak v tom uznesení navrhujem z dôvodu vypustiť tie 

prvé 3 riadky a doplniť, že v súlade s dodatkom Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, správcom za 

poplatok za rozvoj sú mestské časti Bratislavy.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vie návrhová komisia ako ste to teda mysleli? (Áno.) 

Výborne.    

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á 

 Návrh uznesenia:  
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     1. n e s c h v a ľ u j e  

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za 

rozvoj s predpokladanou účinnosťou dňom 1. januára 2017 

 z   d ô v o d u,  

že v súlade s dodatkom Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

správcom poplatku za rozvoj sú mestské časti Bratislavy. 

 

     2. ž i a d a  

starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto doručiť 

toto Uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa na prezentáciu. 

 Prezentujme sa.  

 (Prezentácia.)      21 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, môžeme hlasovať.   

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 20 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Prejdeme na bod č. 9. 

 

 

BOD 9:  

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v oblasti odpadového hospodárstva.    
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Starosta Mgr. R. K u s ý  :  

     Pani vedúca Kamhiyehová, prosím Vás, pár slov, dobre? 

Bolo to na komisiách, ja viem, ale pár stručných slov, 

ktoré nemáme v materiáli. 

 

 

Ing. Miriam K a m h i y e h o v á, ved. referátu životného 

prostredia: 

 Dobrý deň. Predmetný dodatok sa týka rozdelenia 

kompetencií v odpadovom hospodárstve medzi hlavné mesto 

a mestské časti, a je to hlavne z dôvodu novelizácie 

zákona, resp. nového zákona o odpadoch, kde obciam a mestám 

pribudli niektoré kompetencie. Nakoľko pripomienkovanie 

dodatkov Štatútu, resp. štatútov prechádza dvoma etapami, 

v súčasnosti je toto druhá etapa, tak Vás poinformujem: 

 

    Vlastne jedná sa vlastne o tie isté pripomienky, ktoré 

boli zaslané mestskou časťou hlavnému mestu v prvej etape, 

s ktorými v podstate hlavné mesto nesúhlasilo. Prijalo len 

čiastočne dve pripomienky, preto pred vami leží stanovisko 

s pripomienkami, ktoré kopírujú pôvodné stanovisko mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto k tomuto dodatku.  

 

     Jedná sa hlavne o pripomienky, ktoré sa týkajú 

kompetencií hlavného mesta, kde hlavné mesto v rámci návrhu 

dodatku k Štatútu vypustilo zo svojich kompetencií 

nakladanie s objemným odpadom.  V predchádzajúcom Štatúte 

túto kompetenciu malo.  

      Žiadame, aby zapracovalo takisto aj zber a prepravu 

objemných odpadov do svojej kompetencie.  

 

 Ďalej sa týka nakladania s biologicky rozložiteľným 

odpadom, kde vlastne mesto rozdelilo nakladanie s týmto  

druhom odpadu medzi hlavné mesto a mestské časti spôsobom, 
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že biologický rozložiteľný odpad zo zelene, zo záhrad 

rodinných domov má v kompetencii hlavné mesto. A biologicky 

odpad zo zelene v rámci záhradkárskych osád má 

v kompetencii mestská časť. Je to pre mestské časti 

nevýhodné nielen preto že tento systém sa rozdelí a vlastne 

dvaja budú riešiť nakladanie s biologicky rozložiteľným 

odpadom svojvoľne.  

 

     A v druhom podstatnom takisto rade sa jedná o to, že 

vlastne naša mestská časť nie je technicky ani finančne 

pripravená na to, aby mohla momentálne vykonávať zber 

a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene 

v záhradkárskych oblastiach.  

 

 Ďalšou veľmi vážnou pripomienkou je, že tento dodatok 

k Štatútu nerieši dočisťovanie zberných miest ani 

kontajnerových stojísk. V predmetnom pripomienkovali sme aj 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta, kde naša 

pripomienka nebola prijatá. A tu opätovne hlavné mesto 

vynechalo riešenie tejto problematiky a rozdelenie 

kompetencií medzi hlavné mesto a mestské časti. 

 

     Poslednou vážnou pripomienkou je vlastne riešenie tzv. 

neriadených skládok odpadu, kde aj v predchádzajúcom znení 

Štatútu, aj v tomto dodatku hlavné mesto rozdelilo túto 

kompetenciu tak, že skládky ktoré sa nachádzajú na 

pozemkoch vo výhradnom vlastníctve hlavného mesta bude 

čistiť hlavné mesto na svoje náklady. A všetky ostatné 

skládky, to znamená skládky, ktoré sa nachádzajú na 

pozemkoch vo vlastníctve alebo v správe mestských častí, 

a takisto aj na cudzích pozemkoch, bude čistiť mestská 

časť.  

     To, že obec má čistiť skládku aj na cudzích pozemkoch 

vyplýva zo zákona o odpadoch, a je to vtedy pokiaľ nie je 

známy pôvodca.  
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     Ako všetci vieme v rámci neriadených skládok pôvodcu 

je veľmi ťažko nájsť.  

 

     Takže v konečnom dôsledku mestská časť Bratislava – 

Nové Mesto okrem pozemkov vo výhradnom vlastníctve hlavného 

mesta bude čistiť od neriadených skládok opätovne mestská 

časť. Tu sme ponúkli hlavnému mestu aj alternatívu, a to 

spôsobom zvýšenia poplatku za komunálny odpad, resp. výnosu 

z poplatku za komunálny odpad ktorý ide mestským častiam, 

zatiaľ sme neuvádzali percentuálne koľko by to malo byť pre 

mestské časti.  

 

     Momentálne vychádza, aby ste vedeli, pre mestskú časť 

zhruba 200 000 Eur ročne výnos z poplatku za komunálne 

odpady. Pričom podľa informácie EKO-podniku reálne náklady 

na nakladanie s komunálnym odpadom vychádzajú okolo 300 

tisíc ročne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

     Nikto nie je prihlásený, diskusiu uzatváram. 

 A, pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :   

 Ďakujem pekne za slovo. Znamená to, že hlasujeme za 

a nesúhlasíme, hej? 

 

Ing. M. K a m h i y e h o v á, vedúca referátu ŽP: 

     Áno. 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. Ešte niekto? 
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 Uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 po prerokovaní materiálu  

 

     s c h v a ľ u j e  

stanovisko k návrhu Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto s predloženým znením návrhu Dodatku č. .. Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

nesúhlasí; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, môžeme sa prezentovať.    

 Pani vedúca, ďakujem pekne. 

 (Prezentácia.)      21 poslancov. 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, môžeme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 21 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Prechádzame na bod č. 10. 
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BOD 10: 

Návrh rozpočtu pre Základnú školu s materskou školou 

Kalinčiakova 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ak dovolíte, bez úvodného slova a bez diskusie, 

pretože sa nič nemení.  

 Poprosím; treba niečo? Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel len poprosiť 

predkladateľa, keby si autoremedúrou osvojil úpravu 

uznesenia, kde by sa menilo, že miestne zastupiteľstvo 

„schvaľuje“  a nie odporúča schváliť. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, Vy ste predkladateľom. Počuli ste návrh 

pána poslanca Ágostona. 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Súhlasím.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte niekto? Nie.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 
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 s c h v a ľ u j e  

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Kalinčiakova k 01. 09. 2016 

nasledovne – podľa predtlače: 

 

ZŠ a MŠ Kalinčiakova                     Schválený rozpočet 

                                     v EUR 2016 

Bežné príjmy spolu                          21 470,84 

210 príjmy z podnikania  a vlastníctva 

    majetku                                 17 177,81 

223 Za predaj výrobkov a služieb             4 293,03 

240 Úroky                                           0 

292 Ostatné príjmy                                  0 

230 Kapitálové príjmy spolu                         0 

Príjmy  s p o l u                           21 470,84    

 

Bežné výdavky spolu – Program 8 2          294 116,96 

610 Mzdy, platy                            182 200,00 

620 Poistné                                 63 799,95 

630 Tovary a služby                         53 771,00 

640 Bežné transfery                            611,38 

700 Kapitálové výdavky spolu                        0 

Výdavky  s p o l u                         300 382,33   

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa na prezentáciu. 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     21 poslancov. 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                21 poslancov. 

 Proti:              0 
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 Zdržal sa:          0 

 Prechádzame ďalej na bod č. 11. 

 

 

 

BOD 11: 

Návrh na schválenie kapitálových výdavkov na projektovú 

dokumentáciu rekonštrukcie Strediska kultúry B-NM 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Teda priestorov, kde sa v tejto chvíli nachádzame. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Sládek. (Vzdáva sa pán poslanec.) Ďakujem 

pekne.   

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel, už 

som sa veľa k tomuto vyjadroval na komisiách, aj na rade, 

už som povedal asi všetko čo som povedať chcel. 

 Jeden závažný dokument: Ideme investovať do majetku, 

ktorý nie je vo výhradnom vlastníctve mestskej časti, čo je 

v rozpore so zákonom. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, veľmi poctivo počúvame 

vaše argumenty a ďakujem za ne. Ak ste si všimli, tak 

s argumentom ktorý spomínate sa snažíme vysporiadať. Čiže 

oslovili sme spoločnosť Dôveru, kde sme teda v nejakom 

spoločnom vlastníctve bezpodielovom, aby sa toto 

vlastníctvo rozdelilo. V tejto chvíli hovoríme 

o projektovej dokumentácii, nie o realizácii. Takže chcem 

vás poprosiť, ak chceme, aby tieto priestory boli v lepšom 
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stave ako sú a v budúcom roku je nejaké výročie. A myslím 

si, že priestor kultúry si to zaslúži, resp. naši 

obyvatelia, ktorí sem chodia, aby vyzeralo tak ako je 

normálne v roku 2016 a tak ako normálne sa snažia iné 

mestské časti aby vyzerali ich strediská kultúry.  

     Hlasujme za tento materiál.   

 

 Napokon jeho výsledkom je iba projektová dokumentácia. 

Vy budete ešte musieť schváliť alebo neschváliť samotnú 

rekonštrukciu. Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Odkedy tu sedím 

v tomto zastupiteľstve, odvtedy sa rokuje, najprv 

s Poľnobankou, Dôverou, Pentou a ja neviem, a stále sme tam 

kde sme boli pred 12 rokmi. A ešte, áno, aj ja chcem, aby 

tieto priestory vyzerali lepšie a krajšie ako vyzerajú 

teraz, len my tu nehľadáme nejakú spravodlivosť, my tu 

hľadáme zákonnosť. Zákon hovorí nie, bohužiaľ, projektová 

dokumentácia je kapitálový výdavok. Proste nejde to. 

Ďakujem.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Augustinič. 

 

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som v tomto materiáli sa 

chcela poďakovať riaditeľke Strediska kultúry, ktorá veľmi 

aktívne pracuje a myslím si, že prináša veľmi zaujímavé 

veci a teda aj toto Stredisko kultúry trošku ožilo. To že 

sa snaží a prišla s nejakým návrhom; všetci vieme že 

Stredisko kultúry rekonštrukciu potrebuje. Nie je to nejaká 

investícia, ktorú by mestská časť nezvládla.  
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     Čiže ja by som v tomto prípade požiadala o podporu 

tohto materiálu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte niekto? Nie. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 

Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto s predpokladanou 

výškou nákladov 11 000 EUR 

b) navýšenie kapitálových príjmov vo výške 11 000 EUR – 

podľa predtlače: 

Položka 233001/1, Zdroj 43, Stredisko 0021, Názov položky – 

Predaj pozemkov hlavného mesta, suma v EUR + 11 000,- 

 

FK 0820, Položka 716, Zdroj 43, Stredisko 0132, Prog. 4.3, 

Názov položky – Stredisko kultúry, projektová dokumentácia, 

Suma v EUR + 11 000,- 

bez pripomienok.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa na prezentáciu. 

 Nech sa páči, môžeme sa prezentovať. 

 (Prezentácia.)     18 poslancov. 

 Nech sa páči, prosím hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:                15 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          2 

 Nehlasoval:         1 

     Máme pred sebou bod č. 12. 

 

 

 

BOD 12:  

Návrh na prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ 

KN parc. č. 19477/17 a parc. č. 19477/28, katastrálne 

územie Vinohrady v prospech Slovenskej republiky – 

Národného onkologického ústavu, Klenová 1, 833 10 

Bratislava, IČO: 00 165 336 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Myslím, že môžeme ísť bez úvodného slova. A verím, že 

aj bez diskusie, tu asi niet čo riešiť. Ale ak niekto má 

k tomu niečo povedať, má teraz príležitosť. Vidím, že nie. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

predaj pozemkov registra „C“ KN: 

- parc. č. 19477/17 ostatné plochy vo výmere 11 m2, 

zapísaná na LV č. 3673 

- parc. č. 19477/28 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

81 m2, zapísaná na LV č. 3673 

všetko katastrálne územie Vinohrady 
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; v prospech SR – Národný onkologický ústav, so sídlom 

Klenová 1, 833 01 Bratislava, IČO: 00 165 336 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných 

nehnuteľností stanovenú Znaleckým posudkom č. 188/2016 zo 

dňa 07. 06. 2016 a Doplnením č. 1 znaleckého posudku č. 

188/2016 zo dňa 19. 06. 2016 vyhotoveným Ing. Petrom 

Vinklerom, t.j. za kúpnu cenu: 

 celkovo 15 900,00 EUR 

za týchto podmienok – podľa predtlače: 

 

1) kúpna zmluva bude zo strany kupujúceho podpísaná 

v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní 

odo dňa podpísania kúpne zmluvy všetkými zúčastnenými. 

V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenej 

lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť;  

 

2) kúpna zmluva bude obsahovať záväzok kupujúceho uhradiť 

z titulu bezdôvodného užívania za pozemok registra „C“ KN 

parc. č. 16477/17, k. ú. Vinohrady: 

- za rok 2014 cenu 6,94/m2/rok 

- za rok 2015 cenu 7,05/m2/rok 

a  

za pozemok 19477/18, k. ú. Vinohrady: 

- za rok 2014 cenu 6,94/m2/rok 

- za rok 2015 cenu 7,05/m2/rok; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa na prezentáciu. 
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 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     20 poslancov. 

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, pripravíme sa na hlasovanie. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

 Za:                19 poslancov. 

 Proti:              1 

 Zdržal sa:          0 

 Môžeme prejsť na ďalší bod č. 13.    

 

 

 

BOD 13:  

Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto za školský rok 2015/2016 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova, ak dovolíte. Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

Správu o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto za školský rok 2015/2016; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      21 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 20 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Prechádzame na bod č. 14. 

 

 

 

BOD 14:   

Doplnenie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri 

Základnej škole s materskou školou Riazanská 75 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik mal na mňa otázku, čiže 

zodpoviem:  

     Mám za to, že počas samotného hlasovania došlo, ako 

som počul, k incidentu. Bývalá, v tom čase vtedajšia pani 

riaditeľka mala podľa mojej mienky nevhodné poznámky smerom 

k poslancom.  

     A ak som dobre pochopil, tak z toho dôvodu sa aj 

väčšina poslancov vzdala členstva v Rade školy. 

 Priznám sa, prekvapila ma vôbec svojou kandidatúrou 

vzhľadom na okolností. A prekvapila ma aj tým, že vôbec 

nejakým spôsobom sa vyjadrovala. Považujem to osobne za 

veľmi nemiestne. A nerozumiem tej situácii inak než to, že 

jednoducho bola pod veľkým psychickým tlakom.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 
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 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som bol účastný tohto 

divadla, ktoré predviedla pani vtedajšia riaditeľka na Rade 

školy, kde jej prezentácia bolo v podstate len okydávanie 

poslancov. Z tohto dôvodu som sa aj vzdal miesta v tejto 

Rade školy. A chcem popriať novému pánovi riaditeľovi, aby 

sa mu na tejto škole darilo.  

 

 A chcem sa aj z tohto miesta verejne pánovi Papugovi 

ospravedlniť za možno niekedy nie úplne korektné moje 

správanie sa voči nemu, ktoré bolo spôsobené tým, že pred 3 

rokmi mi o tom človeku niektorí ľudia narozprávali rôzne 

veci a mal som to niekoľko mesiacov na srdci. Preto robím 

to čo robím teraz, že sa mu verejne ospravedlňujem. 

A prajem mu naozaj veľa úspechov, aby sa podarilo pánovi 

novému riaditeľovi dostať tú školu tam kde všetci chceme. 

 

 Chcem ešte len jednu vec pripomenúť, aby aj tí, ktorí 

nemajú úplné informácie o tom, čo sa na tejto škole dialo, 

tak len pre obraz: Táto škola mala v roku 2016 1425 

neospravedlnených hodín.  

     Naša druhá škola v tomto rebríčku je Základná škola 

Kalinčiakova, ktorá má športovcov, ktorá je športová škola, 

ktorá má 350 hodín. Je to štvornásobok našich športovcov, 

čo bolo na Riazanskej.  

 

 Druhú vec, ktorú chcem pripomenúť, že v Monitore 

Riazanská skončila ďaleko, ďaleko pod našimi športovcami. 

Toto bola úroveň tejto školy, kam to, a teraz nechcem 

povedať že len pani riaditeľka, ale aj riaditeľ 

predchádzajúci, dotiahol. Preto prajem naozaj pánovi 

riaditeľovi, aby sa mu v tejto atmosfére a v tomto bode, 
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neviem či nula, naozaj darilo. A aby sa mu podarilo 

dotiahnuť túto školu tak, aby bola v štandarde všetkých 

našich škôl v našej mestskej časti. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne za veľmi korektné vyjadrenie; ja si to 

veľmi vážim. 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.: 

 Chcela by som povedať iba toľko, že myslím si, že  

vystúpenie pani riaditeľky bolo veľmi dobre pripravené; 

naozaj bolo nemiestne. Je mi ľúto, že s ohľadom na všetky 

okolností, ktoré tu aj boli prezentované, ju nebolo možné 

z toho výberového konania jednoducho vyradiť. Kvôli 

vystúpeniu pani riaditeľky som aj ja z Rady školy 

odstúpila.  

 

     A prosím všetkých, ktorí budú môcť, aj poslancov, ale 

aj úrad, aby v rámci ďalšieho obdobia dohliadli na to, aby 

na škole bola naozaj rekonštruovaná jedáleň, lebo škola 

varí aj pre dve škôlky. A myslím si, že ten stav, podľa 

toho ako nám bolo viackrát prezentované, je neudržateľný.  

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený. Ďakujem 

pekne. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  
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 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 A. o d v o l á v a  

z Rady školy pri ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava  

Ing. Andreu Vítkovú, Ing. Katarínu Šebejovú, PhD., Petra 

Ágostona 

 

     B. s c h v a ľ u j e  

doplnenie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ 

Riazanská 75 

Ing. Stanislava Winklera  

JUDr. Richarda Mikulca  

Ing. arch. Petra Vaškoviča; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.  

 (Prezentácia.)     20 poslancov.   

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                20 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Prechádzame ďalej na bod č. 15. 

 

 

BOD 15:  

Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu k 14. 9. 

2016, plnenie uznesenia MZ MČ Bratislava – Nové Mesto č. 

21/21.1 zo dňa 15. apríla 2014 

 



 

 

 

                                                                           15. zasadnutie MZ MČ B-NM 8.11.2016 

54 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Korček.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. V prvom rade 

chcem upozorniť spracovateľa tohto materiálu na určitý 

rozdiel, pretože ak si pozriete názov tohto materiálu, je 

to Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu, plnenie 

uznesenia zo dňa 15. 4. 2014, a keď si pozriete dôvodovú 

správu tak sa tam spomína uznesenie z 3. 6. 2014.  

 

 Nakoľko ja som dával určité pripomienky do 3. 6. 2014 

k predmetnému uzneseniu, tak táto správa by mala byť na 

základe tohto uznesenia. Treba si to pozrieť, pretože to 

uznesenie z 15. 4. 2014 hovorilo, že žiada miestne 

zastupiteľstvo predložiť na rokovanie 22. zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva, atď., vyúčtovanie všetkých 

nákladov, čo potom bolo splnené. A taktiež predložiť na 

schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto vybrané projekty participatívneho 

rozpočtu pred ich realizáciou, čo taktiež bolo v tom roku 

2014 spravené. 

 

 Ďalšia vec na ktorú chcem upozorniť je, že v tom 

uznesení z 3. 6. 2014 sme dopĺňali tu na Miestnom 

zastupiteľstve ešte ďalšie body. Konkrétne spomeniem dva, 

kde miestne zastupiteľstvo schválilo, že miestne 

zastupiteľstvo schvaľuje na začiatku prípravy 

participatívneho rozpočtu výšku financií na činnosť 

Kancelárie pre participáciu (výška financií zahŕňa mzdy,  

odvody, zdravotné poistenie pracovníkov Kancelárie, 

kancelársky materiál, poštovné, atď., ktoré môže tvoriť 

maximálne 10 % z financií na projekty a zadania.  
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     A taktiež sme schváli bod, že Miestne zastupiteľstvo 

na začiatku každoročného kola prípravy participatívneho 

rozpočtu schvaľuje výšku financií na propagáciu 

participatívneho rozpočtu. Výška financií zahŕňa náklady na 

tlač, grafické zhotovenie a distribúciu letákov, brožúr, 

atď., ktoré môže tvoriť maximálne 10 % financií na projekty 

a zadania.  

 Nič takéto v tejto predloženej správe nevidím.  

 Čiže myslím si, že malo by to tam byť doplnené. 

 

 Taktiež sme tu na pôde zastupiteľstva aj teda na pôde 

Miestneho úradu hovorili o určitých nových formách a novom 

mechanizme participatívneho rozpočtu, resp. nie úplne o 

novom mechanizme ale určitom vylepšenom mechanizme, akým 

spôsobom by sa malo hlasovať plus ďalšie veci ktoré sa mali 

dopĺňať. Prebehli aj určité verejné zhromaždenia, ktoré 

mali výstupy.   

   

 Myslím si, že buď to bolo na Miestnej rade alebo tu, 

nepamätám si, bolo schválené uznesenie, že máme si to 

prebrať tu na Miestnom zastupiteľstve a pre budúci rok pre 

participatívny rozpočet schváliť tieto nové, vynovené, 

vylepšené pravidlá.  

      Nič také doteraz nebolo splnené, žiadny takýto 

materiál na zastupiteľstvo nebol predložený.  

 

     Preto som bol veľmi prekvapený, keď som sa dozvedel na 

facebooku, kde už Kancelária pre participáciu vyzývala na 

podávanie projektov pre rok 2017, kde tieto konkrétne 

kritéria už boli špecifikované, akým spôsobom sa má 

hlasovať, podávať projekty, atď., bez toho, aby sme to 

schválili tu na zastupiteľstve. Takže ja, keďže pán 

starosta Vy ste predkladateľ, ale v mojich očiach za to 
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všetko to čo tu hovoríme je zodpovedný spracovateľ, pretože 

ten je zamestnaný, ten je za to platený.  

 

 Ale ja žiadam, aby táto správa v zmysle týchto mojich 

pripomienok bola prepracovaná a aj s novými vylepšenými 

pravidlami pre rok 2017 predložená sem na Miestne 

zastupiteľstvo. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. To, čo hovoríte, znie logicky.  

     Čiže, ak dovolíte, kolegyne a kolegovia, ja túto 

správu stiahnem a požiadam spracovateľov, aby ju doplnili 

a prepracovali. Nebudem to spájať s tými pravidlami, to je 

vec osve, to nie je vec tejto správy, ale áno, súhlasím s 

tým.        

 Čiže, ak dovolíte  s ť a h u j e m  z priebehu  

rokovania tento bod 15. 

 A tým pádom, ak teda dovolíte, nemusíme o tom 

rozprávať; či chcete sa o tom porozprávať? (Áno.) Dobre. 

 Pán poslanec Gašpierik.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Nebudem teda rozprávať k meritu veci, 

pán starosta, nakoľko ste to stiahol.  

     Ale chcel by som sa spýtať, lebo som tu mal pripravené 

v rámci mojej poznámky, že prvýkrát historicky v rámci 

rokovaní Miestneho zastupiteľstva sme nemali predložený bod 

„Kontrola plnenia uznesení“.  

 

     A to je možno aj to, čo spomenul pán poslanec Korček, 

kde si to on svojvoľne porovnal medzi tým aké má zápisy 

plnenia uznesení historicky uložené, resp. v pamäti alebo 

v počítači, a medzi tým čo je predložené dnes. Možno aj 
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kvôli tomu prišlo k tomu čo spomínal v úvode svojej reči, 

kde nekorešponduje text plnenia uznesení s jednotlivými 

bodmi; nekorešpondujú čísla uznesení, nekorešpondujú 

dátumy.  

 

     A možno práve, keď by, neviem teda ten dôvod, to 

vysvetlenie, prečo sa dneska tak udialo, teda možno to bolo 

niekoľko volebných období že takéto sa udialo prvýkrát, že 

nebolo to predložené. Prečo sa tak udialo, lebo potom by 

neboli takéto lapsusy ako je v tomto bode. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.: 

 Ďakujem pekne. Ja som už viackrát upozorňovala na to, 

že ten bod v rámci zadaní, na vytvorenie zariadení 

opatrovateľskej služby nevidím ako zmysluplný napriek tomu, 

že mojou prioritou je, aby mestská časť rozšírila ponuku 

sociálnych služieb. Tak v rámci tohto bodu, kde chceme 

vytvoriť zariadenie opatrovateľskej služby zase v budove 

ktorá nám celá nepatrí, a je tu vlastne napísané, že túto 

budovu za týmto účelom budeme aj rekonštruovať.  

 

     Tak chcela by som, aby buď na komisiu alebo až potom 

keď dokončíme komunitný plán sociálnych služieb tak, aby 

proste v rámci tohto plánu alebo aby teda na komisiu 

sociálnych vecí a bývania predložil úrad aj iné alternatívy 

na to, aby takéto zariadenie bolo v mestskej časti 

vytvorené a s dohľadom na súčasné riešenia v iných mestách, 

aj menších ako je naša mestská časť čo sa týka počtu 

obyvateľov. Je vhodné premyslieť, aby tieto sociálne služby 
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neboli takto zavádzané jednotlivo, ale boli navzájom aj 

vhodne kombinované.  

 

     To znamená, ja by som odporúčala, aby sme tento bod, 

tak ako je tu uvedený zbytočne už vôbec nerozvíjali 

a naozaj prehodnotili aj vznik tohto zariadenia a proste 

vzali do úvahy úplne iné možnosti z hľadiska majetku 

mestskej časti a z hľadiska toho ako tieto zariadenia môžu 

fungovať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec. 

 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

     Ďakujem za slovo. Ja by som len nadviazal za kolegu 

Tomáša Korčeka čo sa týka tých zásad. Na vylepšenie  zásad 

bolo niekoľko stretnutí, dohodli sme sa na nejakej forme, 

ktorá bude predložená do Rady a následne v decembrovom 

zasadnutí to bude predložené ako materiál na stôl, ako 

jeden z bodov. A myslím, že všetci, ktorí sa zúčastňujú na 

týchto rokovaniach sa dohodli na jednotných zmysluplných 

zásadách, ktoré budú akceptovať aj po ďalšie roky. A dúfam, 

že sa to už nebude meniť, ale v decembri to bude predložené 

ako bod programu. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Takže ideme ďalej, ak dovolíte, bod 15 bol stiahnutý. 

Bod 16. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 
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 Nie je pravda, že prvýkrát nebolo predložené, na 

mimoriadnych zastupiteľstvách aj v minulosti nebolo 

predložené. Mal som za to, že mimo programu bude riadne 

predložené na ďalšom zastupiteľstve.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ideme na bod 16. 

 

 

 

BOD 16:  

Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku 

v správe EKO-podniku VPS  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predpokladám, že môžeme ísť bez úvodného slova a bez 

diskusie. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-

podniku VPS; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa na prezentáciu. 

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     16 poslancov.   
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 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, prosím hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                15 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Ďalším bodom je bod 17. 

 

 

 

BOD 17:  

Návrh na zabezpečenie financovania mimoriadnych 

nerozpočtovaných výdavkov EKO-podniku VPS 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ide o čiastku 4.640,00 EUR. Myslím, že o tom naozaj 

nemusíme diskutovať. Takže ak dovolíte, bez úvodného slova 

a bez diskusie.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

navýšenie príspevku zriaďovateľa  do rozpočtu EKO-podniku 

VPS v časti bežných a mzdových výdavkov organizácie 

v celkovej výške o 4.640,00 EUR za účelom zabezpečenia 

stráženia areálu prírodného kúpaliska Kuchajda v mesiacoch 

júl a august 2016; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     18 poslancov.  

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Prechádzame na ďalší bod č. 18. 

 

 

 

BOD 18:  

Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku v správe 

EKO-podniku VPS  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova otváram diskusiu.  

 Nech sa páči, pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Ďakujem za slovo, vážený pán starosta. Podrobne som si 

pozrel tento materiál. My sme už na predchádzajúcom 

zastupiteľstve hovorili o vizuálnom smogu, a keď sme 

schvaľovali takéto podobné pravidlá, tak na návrh pána 

poslanca kolegu Líšku sme zvýšili čiastku za nájom 

bilboardov, o teda značnú čiastku. Ja som vtedy vystúpil 

a požiadal pána prednostu, aby nám bola všetkým poslancom 

daná správa, že kde vlastne my prenajímame oplotenie pre 

umiestnenie bilboardov. Tú správu sme dostali v tabuľkovej 

forme, takže za to chcem veľmi pekne poďakovať.  
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     A práve z tej správy vyšlo, že najväčší počet 

bilboardov sa nachádza na oplotení, ktoré má v správe EKO-

podnik. Myslím že to bolo, ak si pamätám okolo 70 alebo 77. 

Určite sú tam teda nájomné zmluvy. Neviem, pán riaditeľ, či 

tieto nájomné zmluvy sú na dobu určitú alebo neurčitú; 

predpokladám asi na dobu určitú.  

 

     A ja by som pri tejto príležitosti chcel dať 

pozmeňujúci návrh, a chcel by som vyňať z tohto materiálu 

konkrétne bod B číslo 1, oplotenie na umiestnenie 

bilboardu. Tá cena je tam za rok 750,00 EUR. Vysvetlím 

prečo.  

 

 Pretože ja by som chcel, aby sa to schvaľovalo tu 

priamo na zastupiteľstve, aby sme si vedeli vždy presne 

určiť, či chceme mať niekde bilboard alebo nechceme 

bilboard, lebo takto je to vlastne automaticky na EKO-

podniku, že to môže prenajať za tú sumu 750,00 EUR.   

 

 Ja by som bol najradšej, keby veľká časť tých 

bilboardov zmizla z týchto oplotení. Takže dávam tento 

návrh, aby sme tu individuálne potom posúdili, či ten 

bilboard tu má byť alebo nemá byť. Samozrejme, tie zmluvy 

ktoré má EKO-podnik uzatvorené a sú platné, tak tie  

samozrejme dobehnú podľa toho ako sú uzatvorené. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, dobre chápem že zastupiteľstvo 50-

tisícovej obce bude schvaľovať či niekde sa môže alebo 

nemôže umiestniť 1 alebo 2 bilboardy? Stačí povedať uba áno 

alebo nie.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 
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 Podľa zákona o majetku obci každá nájomná zmluva by sa 

mala schvaľovať nad 10 dní. Napríklad v meste sa bežne 

schvaľujú takéto zmluvy na prenájom bazénov, ktoré má STARZ 

napríklad. Takže „áno“, dobre to chápete. Tých bilboardov 

je myslím nejakých 77. Že keď tie zmluvné vzťahy dobehnú, 

tak potom by miestne zastupiteľstvo rozhodlo, či sa niekde 

nejaká zmluva nájomná na umiestnenie bilboardu schváli 

alebo nie.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Ak by to ale niekoho zaťažovalo, kľudne môžem dať aj 

taký návrh, že by sme to úplne vypustili a že by sa už 

ďalšie takéto zmluvy neschvaľovali.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  

 Ďakujem pekne. Pán starosta, akurát pán poslanec 

Korček mi to zobral, ako sa hovorí že z úst. Ja samozrejme 

s týmto súhlasím, lebo na úrovni hlavného mesta sa takto 

postupuje, keď sa takmer každý meter posudzuje na rokovaní 

mestského zastupiteľstva. Ja s tým problém nemám.  

 

     Pokiaľ je, pán prednosta povedal dneska mimoriadne 

zastupiteľstvo, myslím že to máme ako keby  tri riadne 

zastupiteľstvá, toľko materiálov je dneska  predložených. 

Takže asi budeme musieť robiť častejšie mimoriadne 

zastupiteľstvá, pokiaľ sa to takto nazbierava. Tak by sme 
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myslím si aj zvládli ešte jeden bod, kde by bol prenájom 

takého zariadenia  

 

     Ale dovolím si požiadať, takto vyzvať verejný apel na 

pána riaditeľa EKO-podniku, nakoľko v súčasnosti v rámci 

príspevkovej organizácie môže riaditeľ zo svojej úrovne 

uzatvárať právne vzťahy, uzatvárať nájomné zmluvy na 

prenájom týchto bilboardov.  

 

 A pokiaľ by sa to neudialo, tak ako navrhoval pán 

poslanec Korček, že by sa to pre tento typ zariadení 

preniesla táto kompetencia na úroveň zastupiteľstva 

mestskej časti, na mestskú časť Bratislava – Nové Mesto, ja 

by som si dovolil vyzvať, požiadať, aby sa už neuzatvárali 

ďalšie žiadne nájomné zmluvy na takéto typy zariadení.  

 

     Na začiatku volebného obdobia som Vás, pán starosta, 

opakovane niekoľkokrát vyzval k demontáži priam ohizných 

reklamných zariadení, ktoré prevádzkuje priamo mestská 

časť. Vidím, že sa usmievate, viete o čom je reč. Jedná 

sa o tie otrasné betónové skruže, ktoré naozaj si myslím, 

že patria do úrovne 50. rokov minulého storočia. Myslím si, 

že vôbec dneska nepatria do našej mestskej časti, aby sme 

takéto zariadenia mali, aby sme ich podporovali, aby sme 

ich prevádzkovali.  

 

 Spomínal som, pokiaľ máme dodržať literu zákona, ako 

je to dôvodnené pre účely volieb, si myslím že stačí jedna 

nástenka počas volebného obdobia, kde by si teda prípadne 

politické strany alebo uchádzači mohli vylepiť svoje 

reklamné materiály, propagačné. Nepotrebujeme takéto 

zariadenia.  

     Poprosím, pokiaľ ešte sú takéto zvyšky, aby sa 

demontovali. 
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 A čo sa týka merita veci tohto materiálu, pokiaľ by 

pán riaditeľ vedel aj nám poslať, tak ako povedal pán 

Korček, nám poslal zoznam 77 takých zariadení ktoré 

prevádzkuje priamo mestská časť a dneska celé mesto, celá 

samospráva, či sú to trojnožky, bojuje proti takýmto 

zariadeniam; či by sme vedeli dostať aj dobu trvania 

právnych vzťahov na týchto 77 zariadení, či sú to doby 

určité, a teda s uvedením nájomcu a doby ukončenia tohto 

nájmu, resp. uvedenia doby neurčitej. A tam, samozrejme, 

v zmysle obchodného a občianskeho zákonníka, by bola ľahšia 

cesta pre prípadné vypovedanie zmluvy a ukončenie, aby sme 

takéto zariadenia minimalizovali, resp. nepodporovali, 

neprevádzkovali zo strany mestskej časti. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ešte chcem doplniť:  

     Myslím si, že to nebude žiadny problém, keď tu 

napríklad aj dnes schvaľujeme nájom obecných bytov, 

schvaľujú sa tu dotácie, pristúpiť a schvaľovať 

u jednotlivých bilboardov. Hovorím, tie zmluvné vzťahy už 

prebiehajú, takže to nebude, že sa bude schvaľovať 77 

bilboardov na každom zastupiteľstve. Prosím, keby sme to 

tam nechali, tak my vyšpecifikujeme iba cenu, ale 

nešpecifikujeme počet.  

 

 Ja môžem teraz oceniť, všimol som si že zmizli 

niektoré bilboardy z oplotenia Kuchajdy. Je to naozaj veľmi 

chvályhodné, veľmi pekne ďakujem asi pánovi riaditeľovi, 

asi aj vám pán starosta. A bol by som rád, keby väčšina z 

tých bilboardov zmizla. Pokiaľ by sme to nechali takto, tak 
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naozaj by to bolo len na úrovni EKO-podniku a tie bilboardy 

by mohli aj pribúdať. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený do diskusie 

a diskusiu uzatváram.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 Najprv budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Korčeka.  

     (O slovo sa hlásil Ing. Molnár, riad. EKO-podniku.)    

     Pardon, ešte pán riaditeľ, (Ing. Molnár) chcete niečo 

povedať k tomu? (Áno.) Prosím, poďte k mikrofónu.   

 

Ing. Róbert  M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Ja len, treba vlastne 

jednu vec povedať, že EKO-podnik má, tak ako bolo správne 

poznamenané cez 70 bilboardových plôch, z ktorých má ročne 

okolo 64 tisíc príjmov. V prípade, že budeme znižovať počty 

čo sa týka EKO-podniku týchto reklamných plôch, tak len by 

som apeloval na to, aby ten prepad príjmov bol potom 

samozrejme  v rozpočte nejakým spôsobom riešený.  

 

     A tieto zmluvné vzťahy sú aj na dobu určitú, aj 

neurčitú, ale za týchto 5 a pol roka zhruba trúfam si 

povedať, že možno v Tržnici pribudol jeden bilboard. 

Neriešili sme nejaké pridávanie bilboardov čo sa týka EKO-

podniku. Len pre túto informáciu. Dobre. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Určite budeme musieť pri rozpočte na 

budúci rok počítať s tým, že bude príjem z bilboardov o 15 

tisíc EUR nižší a riešiť tento problém jednoducho 

priebežne. 

 Ešte niekto chce reagovať?  
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     Pán poslanec Líška s faktickou poznámkou na niekoho. 

 

 

Poslanec Ing. M. L í š k a : 

 Ďakujem za slovo. Ja mám ešte otázku na kolegu pána 

Korčeka. V tom bode B sa rieši dlhodobý prenájom nad 10 dní 

a potom krátkodobý prenájom do 10 dní. Ten pozmeňovací 

návrh, ktorý chcete dať sa týka len tej tabuľky, alebo aj, 

aj? 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Aj, aj. Obidvoch.  

 

Poslanec Ing. M. L í š k a : 

 Ďakujem. To je všetko.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Takže prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. L í š k a   

 Takže najprv ideme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 

kolegu Tomáša Korčeka, kedy v rámci materiálu v bode B 

navrhuje vylúčiť položku č. 1 oplotenie na umiestnenie 

bilboardu, a to aj v rámci dlhodobého prenájmu nad 10 dni 

a v rámci aj krátkodobého prenájmu do 10 dní. 

 Čiže hlasujeme o tomto pozmeňovacom návrhu.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme  sa.  

 Nech sa páči, prezentujme sa  

 (Prezentácia.)      15 poslancov.  

 Ďakujem pekne.     
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 Nech sa páči, môžeme hlasovať. Ešte nie? (Oprava 

hlasovacieho zariadenia.) Chvíľočku ešte počkáme, dobre? 

(Otázka z pléna, či sa bude hlasovať znovu?) Jasne, budeme 

hlasovať znovu. Ak to nepôjde, budeme hlasovať ručne. 

(Ukončená oprava.) Výborne, sme všetci na prijme.  

 Pán Korček ešte chcel povedať niečo k svojmu návrhu 

uznesenia. Prosím, zapnite pána poslanca, nech môže sa 

vyjadriť; k svojmu návrhu uznesenia chce niečo povedať. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Tak ako má pán starosta správne 

upozornil, nemôžem navrhnúť aj vylúčenie tej položky pri 

krátkodobom prenájme, pretože to je výlučná kompetencia 

starostu. Takže v tej časti to sťahujem.  

      Čiže by ste hlasovali iba o vylúčení z dlhodobého 

prenájmu nad 10 dní, položky oplotenie č. 1 na umiestnenie 

bilboardu. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Poprosím ešte raz návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia.  

 Budeme najprv hlasovať o návrhu pána poslanca Korčeka.  

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. L í š k a  

     V materiáli predloženom sa vylúči v písm. B položka č. 

1 na umiestnenie bilboardu v sume 750,00 EUR za rok.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pekne prosím, hovorme do mikrofónu, je to kvôli 

zápisnici, ako upozorňuje aj pani magisterka. 

 

Poslanec Ing. M. L í š k a : 

 Takže ešte raz? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Pekne prosím, treba hovoriť do mikrofónu nielen kvôli 

poslancom a ostatným, ale zároveň kvôli zápisnici.  

 

Poslanec Ing. M. L í š k a : 

 Takže ešte raz? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ešte raz prosím. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. L í š k a  

 Takže pozmeňovací návrh pána poslanca Korčeka:  

     V predkladanom materiáli sa vylúči v písm. B položka 

č. 1 oplotenie na umiestnenie bilboardu v sume 750,00 EUR 

za rok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     20 poslancov.  

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                12 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          8 

 Ideme teraz hlasovať o celom návrhu. 

 Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.    

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. M. L í š k a  

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

cenový výmer pre prenajímanie majetku v správe 

prenajímateľa – podľa predtlače:   

 

; v trvaní na dobu 5 rokov, 

 

; pre prenajímateľa EKO-podnik verejnoprospešných služieb, 

Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870,   

 

; pre prenajímanie majetku s dobou trvania nájmu do 5 rokov 

; za ceny podľa cenovej mapy; 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, 

 

; z dôvodu, že prenajímateľ je príspevkovou organizáciou 

zriadenou postupom podľa zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom znení, 

v spojení s uznesením č. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

konaného dňa 20. 12. 1990, ktorý vykonáva správu majetku 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 

Bratislava alebo majetku, ktorý bol mestskej časti zverený. 

Prenajímateľ pri správe majetku vystupuje v mene vlastníka 

prenajímaného majetku; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      22 poslancov. 

 Hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                 20 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2. 

 Máme pred sebou ďalší materiál č. 19. 

 

 

 

BOD 19:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T 

Pharma, s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, 

IČO: 47 664 479 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem spýtať, na základe 

čoho to ide osobitným zreteľom; v čom je osobitný zreteľ? 

Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ (Ing. Molnár), prosím, poďte; dobre? 

 

 

Ing. Róbert  M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:  

     Osobitným zreteľom kvôli tomu, že tento nájomca žiada 

opciu na ďalších 5 rokov; opciu nájmu na ďalších 5 rokov. 

A vlastne je v kompetencii mojej len na 5 rokov riešiť 

zmluvný vzťah. On tým pádom chcel, že investoval do tohto 
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priestoru minulý rok cca 80 tisíc EUR a zriadil tam 

lekáreň, tak chcel si nejakým spôsobom udržať dlhší zmluvný 

vzťah. Preto nám dal žiadosť a preto sme to posunuli. 

Najprv chcel 15 rokov a potom vlastne znížil to na opciu 5 

rokov, opciu nájmu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja už som k tomuto vystupoval na 

Miestnej rade. Pán poslanec, kolega Ágoston sa opýtal na 

osobitný zreteľ; je to trošku také, ja by som povedal  

flagrantné porušenie zákona, pokiaľ by sme to, podľa mňa, 

takto schválili. Podľa môjho názoru, lebo ten osobitný 

zreteľ tu nie je žiadny. Tak ako povedal pán riaditeľ, ten 

nájomca by chcel. Asi každý nájomca keby bol tam tak by to 

chcel; resp. možno keby boli iní uchádzači tak by rovnako 

chceli.  

 

 Boli rôzne informácie, že boli predstavení aj nejakí  

uchádzači o tento priestor na Klube nezávislých. A keby sa 

išlo s týmto priestorom čokoľvek robiť, teraz nemyslím že 

by sa išlo predať, že by sa išlo prenajať. Ale pokiaľ by sa 

tam mala riešiť nejaká modernizácia, tak si nemyslím, že  

je dobré, aby sme takýto nejaký priestor v rámci tejto 

Tržnice zazmluvnili na dlhé časové obdobie, aj pokiaľ by to 

napríklad v zmluve bolo ošetrené, že je povinný potom to 

uvoľniť, atď.  

 

Ale si myslím, že tento priestor aj v rámci tej 

investície je dostatočný, tak ako to má dnes tých 5 rokov, 



 

 

 

                                                                           15. zasadnutie MZ MČ B-NM 8.11.2016 

73 

aby sme to nelámali cez koleno vymyslenými osobitnými 

zreteľmi, dôvodmi, ktoré podľa mňa v tomto prípade nie sú.  

 

     Takže ja by som možno poprosil pána riaditeľa, pokiaľ 

by to stiahol, a sme to nepodporili, lebo naozaj nevidím 

dôvod osobitného zreteľa. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som sa tiež 

chcel opýtať, či už Vy pán starosta alebo Vy pán riaditeľ, 

neviem kto mi bude vedieť odpovedať. Taktiež som zachytil 

aj v e-mailovej komunikácii aj z rozhovorov s poslancami, 

že je tu určitý záujem o dlhodobý nájom Tržnice. Neviem, do 

akej miery je to relevantné, či bude toto zastupiteľstvo 

o niečom takom v blízkej budúcnosti rokovať. Samozrejme, 

pokiaľ by to bolo relevantné a mali by sme záujem to 

niekomu dlhodobo prenajať, budeme tam vytvárať zmluvné 

vzťahy na 5 rokov, tak to bude budúceho nájomcu obmedzovať. 

 

 Taktiež sa chcem opýtať, keď už vlastne hovoríme 

o nájmoch v Tržnici, my tam ako mestská časť alebo teda ako 

EKO-podnik prenajíma taký priestor na nejaké reštauračné 

zariadenie a je tam aj herňa. Je to tam propagované. Osobne 

si myslím a viackrát som vystúpil, ešte za čias Frimmela, 

že to nie je vhodné, aby vlastne mestská časť prenajímala 

na hazardné hry svoje priestory. Neviete mi povedať, dokedy 

má ten nájomca zmluvu?  

 

     Pretože ja som sa na to už pýtal ešte za čias pána 

starostu Frimmela; naozaj, teraz si nepamätám, že presne 
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dokedy to bolo. Viem, že to bola nejaká dlhodobejšia 

nájomná zmluva ale „marí“ sa mi že mala končiť teraz 

niekedy v roku 2016.     

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 No, nemám túto vedomosť ale preverím to a dám vedieť 

do ďalšieho zastupiteľstva. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Tak ako si  povedal, že 

prenajímame ten priestor; teda uznesenie znie na 5 rokov, 

ale v zmluve, ktorá je priložená ako návrh je 15. Ja 

predpokladám, že platí uznesenie a že sa to v zmluve zmení. 

Je tak alebo tomu zle rozumiem? 

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Čo sa týka tej zmluvy, pravdepodobne tam bola tá 

pôvodná zmluva ako žiadal. Je pre mňa smerodatné vlastne 

ako sa rozhodne zastupiteľstvo. My sme sa, vlastne 5 a pol 

roka snažíme dostať, čím zmysluplnejších nájomníkov do toho 

objektu. To sa nám podarilo asi po 4 rokoch, vlastne že 

táto lekáreň prejavila záujem z viacerého množstva 

oslovených subjektov, aj proste lekárni. Takže v tomto 

smere sme radi že takého nájomcu máme.  

     A zase pokiaľ dal žiadosť, ja jeho žiadosť som 

premietol tu do zastupiteľstva, a je na zastupiteľstve ako 
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sa rozhodne. Hovorím, investoval do toho, ako preukazuje on 

80 tisíc EUR.  

 

     Tak ako chápem aj jeho a chápem samozrejme aj 

myšlienku, že pokiaľ sa bude s Tržnicou v budúcnosti 

čokoľvek diať, už by tam musela byť komunikácia s nejakým 

potenciálnym záujemcom o väčšiu časť, alebo podobne.  

 

 Ja som sa naozaj dal do pozície, že túto žiadosť sme 

dostali, a dal som možnosť zastupiteľstvu rozhodnúť o tom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

 Máme 11.00 hod., čiže podľa nášho harmonogramu mali by 

sme dať priestor občanom na vystúpenia.  

 

 Čiže, ak dovolíte, ja by som prerušil na chvíľočku, 

dokončíme; toto môže byť ešte na dlho 

 Čiže, ak dovolíte, ja by som prerušil na chvíľočku bod 

19, a dal by som priestor tak ako bolo schválené uznesením 

občanom na vystúpenie.   

 

 Prihlásený je zatiaľ JUDr. Dušan Jahelka vo veci 

starostlivosti o starších ľudí.  

 Zatiaľ nikoho iného prihláseného nemám, ale uvidíme.  

     Pán JUDr. Jahelka, máte slovo. Chcem Vás poprosiť, 

dodržte 3 minúty.    

 

 

 

BOD 29:  

Vystúpenie občanov 
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OBČAN: JUDr. Dušan  J a h e l k a : 

 Pekný dobrý deň, dámy a páni. Je mi cťou, že môžem 

osloviť poslancov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

Budem veľmi stručný: 

 Na úvod chcem vysloviť obdiv na riaditeľa EKO-podniku, 

že sa Vám podarí búrať tie garáže o ktoré húževnato 

bojovali predchádzajúci zamestnanci Miestneho úradu; je tu 

aj bývalý pán prednosta. Zásadná otázka, že to búranie to 

je najväčší úspech, v poslednom čase že sa likvidujú tie 

garáže, kde sa tam tí takzvaní bezdomovci zdržujú. Takže 

naozaj zatlieskajme takto neoficiálne pánovi riaditeľovi 

EKO-podniku, že to takto spravil.  

 

 Ďalšia otázka, ktorú chcem pripomenúť je to, že pred 

mesiacom som vystúpil s takým návrhom, že sú tu aj 

dôchodcovia, chodí sa do 8 klubov dôchodcov, pán starosta 

má rád takéto akcie. Podstata teda je v tom, že sú tu aj 

dôchodcovia, ktorí bývajú v mestskej časti Nové Mesto 

a pracovali od roku 1990, vytvorili mnoho sympatických 

projektov. Takže som čakal 14 dní že aká bude reakcia na 

moje vystúpenie. Žiadna.  

 

     Tak som to vyriešil tak, že som oslovil jedného 

z vašich poslancov kolegov, ktorý mi tiež finančne pomohol. 

a urobili sme jedno krásne stretnutie, kde bolo 25 ľudí. Sú 

tu fotografie, ja som ich dal, môžete sa na ne pozrieť. 

Štyri hodiny sme sa bavili, tancovali, spievali a plakali 

sme. Takže to som Vám chcel povedať, že sú tu starší ľudia 

a dobre im to padlo. Takže som to chcel len pripomenúť, že 

prečo som vtedy vystúpil a prečo som žiadal iniciatívu 

z Miestneho úradu, sociálneho oddelenia alebo podobne. 

 

 Ďalšia otázka je taká; chcem povedať toľko, že pán 

starosta vystúpil v Mestskej televízii v tej polohe, že ste 
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mali trojčatá v mestskej časti Nové Mesto. Tak chcel by som 

to trošku upresniť. On citoval 5-ročnú lehotu to je to jeho 

vystupovanie. 21 rokov dozadu na Veľkonočný pondelok na 

Kramároch sa narodili traja chlapci: Miško, Milan, Martin 

manželom z Nového Mesta, Vajnorská 11. A vo štvrtok ráno už 

mali na Kramároch byt; výmer na 3-izbový byt na Rozvodnej 

17. To znamená, a potom samozrejme sme tam chodili, traja 

poslanci odtiaľ určite, sme dávali byty dvojčatám. To bolo 

automatické, mali sme rezervu. To znamená, mali sme 

koncepciu bytovej politiky - teraz je to už trošku horšie.      

 

 Takže toto vám len chcem povedať, že ma veľmi mrzelo 

to, že v žiadnom prípade nebolo pripustené, že mohlo sa 

niečo dobre urobiť aj v minulosti. Ja som bývalý pracovník 

tohto úradu a cítim s vašou mestskou časťou a dosť pozerám.  

 

 A posledný návrh: Pán starosta, posielajte niektorých 

vašich kolegov, teda právnikov na Mestské zastupiteľstvo, 

aby vedeli čo sa tam deje, lebo ja tam chodievam pravidelne 

na každé Mestské zastupiteľstvo. Od 10. decembra 1990 som 

nechýbal na žiadnom. Nie je to taká choroba možno, ale 

chcel som byť oboznámený po odbornej stránke. Takže prosím 

Vás, pán starosta, posielajte tam miestneho právnika nech 

tam sedí, lebo Vy tam často nechodíte, aby vedeli čo sa 

deje, aby ste boli uzrozumený o najnovších tendenciách, 

lebo niekedy je to vášnivé.     

 

 A ešte, dve zastupiteľstva dozadu som navrhoval 

vytvorenie krematória s kolumbáriom. Žiaľbohu žiadna 

reakcia. Ale bolo Mestské zastupiteľstvo, a čo sa tam dialo 

zo strany občanov, ťažko by sa Vám to počúvalo. 

 

 Takže prepáčte, že som takto rozšíril tie 3 minúty 

dlžím. Prajem Vám na Vianoce krásny pobyt a spokojnosť. 

Ďakujem.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte niekto  z radov občanov? Nie. 

 Takže, ak dovolíte, vrátime sa späť k bodu 19. 

 Prihlásení do diskusie boli: pán poslanec Vaškovič 

a pán poslanec Mikulec. 

 Pán poslanec Vaškovič, nech sa páči máte slovo. 

 

 

 

POKRAČOVANIE V BODE 19: 

 

 

Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

     Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja by som chcel 

nadviazať na svojho predrečníka. My sme tento materiál, ako 

je uvedené aj v dôvodovej správe prerokovali na našej 

komisii a tam sme upozornili práve na nesúlade 

predkladaného návrhu uznesenia a s návrhom dodatku práve 

v tej číslici. Že v návrhu uznesenia sa hovorí o 5 rokoch 

s opciou a v návrhu dodatku je uvedená doba nájmu na 15 

rokov. A žiadali sme, aby to bolo zosúladené. Som teda 

trošku prekvapený, že dostávame takýto materiál napriek 

tomu že  prešiel aj Miestnou radou; bez toho upravenia.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ. 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Nie je to žiadny účel, ale je to chyba z mojej strany.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Dobre, pán riaditeľ. Takže si môžete osvojiť 

autoremedúrou. Poďte, prosím, povedzte na mikrofón, aby keď 
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sa bude hlasovať o materiáli tak poslanci vedeli o čom 

presne hlasujú.  

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Čiže ten čas je nie 15 rokov ale opcia na dobu 5 

rokov. A vlastne osvojím si to autoremedúrou.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Čiže ešte raz. Je tu Miestne zastupiteľstvo schvaľuje 

na dobu nájmu 5 rokov s opciou ďalšieho trvania nájmu. Čiže 

nové znenie bude aké, prosím vás? 

 (Poznámky v pléne.) 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á : 

 Pán starosta, len v návrhu dodatku zmluvy je chyba. 

V návrhu uznesenia je to o. k.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Dobre. Čiže meníme autoremedúrou zmluvu 

o nájme, ktorá je súčasťou uznesenia, aby nebola v kolízii 

s tým čo zastupiteľstvo schváli. Áno? (Áno.) Dobre. 

Výborne. Ďakujem pekne.      

 Pán poslanec Mikulec už sa nehlási.  

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Pán starosta, Vy už prejudikujete 

výsledok, lebo ste povedali už to čo zastupiteľstvo 

schváli; ešte sme nehlasovali. 

 Ja by som sa len chcel spýtať, lebo pán riaditeľ si 

zase išiel nabok sadnúť. Ja som sa ho pýtal, že v čom je 
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v zmysle zákona osobitný zreteľ? Lebo bolo povedané, že 

nájomca to chce. Myslím, že to nie je v zmysle zákona. Ale 

pokiaľ by ste vedeli že teda v čom je osobitný zreteľ, aby 

sa o tom dalo hlasovať tak, aby sme neporušili žiadne 

regule. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. To bude možno skôr otázka na právne 

oddelenie, čo poviete, dámy? 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca odd. právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov:  

     Otázka je to skôr tých vložených investícií, na tom by 

sa dal teoreticky postaviť osobitný zreteľ. Tie vložené 

investície ktoré vložil nájomca boli so súhlasom 

prenajímateľa; nakoľko nemám zmluvu plnohodnotne 

naštudované. Čiže v tom prípade, že tam boli vložené 

investície, prenajímateľ súhlasil s týmito investíciami, 

tak po ukončení nájmu by sa tieto investície v samotnej 

podstate museli preplatiť nájomcovi ako vložené. V prípade, 

ak to nie je zmluvne upravené odlišne.  

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Tá zmluva je na 5 rokov, čiže on momentálne tie 

investície so svojim vedomím na 5 rokov vložil. Preto žiada 

o ďalších 5 rokov, lebo je to málo z jeho pohľadu. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 By sa mu tie investície nevrátili, čo znamená že asi 

by ich ani neodpísal. Čiže z tohto dôvodu by sa to dalo 
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považovať za osobitný zreteľ. Tá návratnosť tých 

investícií, aby teda prenajímateľne musel tieto investície 

po ukončení nám svojim spôsobom vracať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpierik ešte raz.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vedúca právneho povedala, že nemá 

naštudovanú zmluvu, takže mi neodpovedala, pán starosta, aj 

keď ste ju vyzvali. Ja sa len chcem spýtať, že či toto nie 

je obchádzanie zákona?  

 

     To znamená, že pokiaľ chce úrad, a teraz dobromyseľne, 

niekomu predĺžiť zmluvu, povolí mu vlastnú investíciu 

a ktokoľvek vloží akúkoľvek investíciu, tak sa to stane 

takým jurikátom, takou praxou právnou nášho miestneho 

úradu, lebo ťažko povedať že jednému áno, druhému nie. Keď 

tam ktokoľvek vloží akúkoľvek investíciu, tak to sa rovná 

na našom Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto praxou  že 

je to osobitný zreteľ a budeme mu musieť predložiť nájomnú 

zmluvu, opciu, resp. budeme postupovať tak ako dnes. Lebo 

nemyslím si, že pokiaľ niekto vloží investíciu, tak sa to 

stáva osobitným zreteľom. Samozrejme, mohlo sa to ošetriť 

zmluvou, tak ako to bolo v minulosti, že niekto tam vloží 

investíciu.  

 

     My sme sa naťahovali ohľadne škôlky Pionierska, 

ohľadne vynaložených nákladov, tak zmluvy myslím že mali 

byť dnes položené tak, že tam vloží investíciu na dobu 

nájmu, a nezakladá mu to nárok po ukončení doby nájmu na 

odplatné plnenie zo strany mestskej časti, resp. že je 

povinný to uviesť pri ukončení zmluvy do pôvodného stavu. 
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 Ale ešte raz opakujem, nemyslím si, že pokiaľ niekto 

vloží investíciu, dobrovoľne, dobromyseľne pred začiatkom 

zmluvného vzťahu, aby vloženie investícií sa stávalo 

dôvodom hodným osobitného zreteľa.  

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Preto som povedala, že nemám naštudované. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak dovolíte, asi takto: Ak chceme udržať Tržnicu, tak 

riaditeľ Tržnice a EKO-podniku, pracovníci, manažéri majú 

hľadať nájomcov, majú hľadať aktívne. A zrejme chceme 

nájomcov, ktorí pritiahnu väčší počet ľudí; to  znamená, 

zrejme máme záujem o banku, alebo aspoň bankomat, poštu, 

lekáreň, a možno vymenovať ešte niekoľko ďalších zariadení, 

typu možno potraviny.     

 

 Takže ja skôr vnímam pozitívne, že pán riaditeľ našiel 

nejakú lekáreň, ktorá je ochotná tam pôsobiť napriek tomu, 

že oproti je iná lekáreň, a teda sú v konkurencii. Je na 

Vás, či sa s tým stotožníte, či tu prácu oceníte, poviete, 

fajn, alebo nie.  

     Ja mám za to, že osobitný zreteľ vieme zdôvodniť 

v prípade že o to máme záujem. V prípade že nie, budeme 

hlasovať „nie“, naozaj je to na Vás.  

 To je všetko z mojej strany. 

 Ak chce ešte niekto vystúpiť, nech sa páči.  

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Za mňa, len keby to nebola lekáreň ale nejaké 

pohostinstvo, alebo obchod, alebo čokoľvek iné, určite taký 

stav nie je. To je len to, že naozaj sme sa snažili 4 roky 
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hľadať, od bankomatu, poštu sme oslovili, a podobne. To je 

celé. Teraz ja si myslím, že pokiaľ by nebol reálne 

záujemca na možno väčšiu časť Tržnice alebo to čo sa tu 

hovorí, tak sme všetci šťastní, že tá lekáreň tam je. 

Chápem, že ten stav sa  možno zmenil alebo zmení. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.: 

 Ja by som len chcela, aby sme sa naozaj zaoberali aj 

návrhom ktorý sme; musím priznať že iba časť poslancov mala 

už. V podstate máme o ňom informácie, aj tento návrh 

nejakým spôsobom vlastne úrad, vedenie mestskej časti 

zohľadnilo. Nemyslím teraz, ale proste aby zaujalo k nemu 

stanovisko; podľa možností ešte tento rok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Winkler. 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :  

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja len 

pripomeniem, že Miestna rada neodsúhlasila tento návrh; ako 

tiež nám tam vadil ten osobitný zreteľ. Ja som teda veľmi 

rád, že je tam takáto prevádzka, skutočne je potrebná 

a skultúrni to aj tú Tržnicu. A je to nájomca, ktorý 

predpokladám že riadne platí.  

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

     Áno platí.  

 

Vecestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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     Áno, riadne platí, myslím že okolo 1 000 EUR bez DPH 

mesačne. Ale zase nevidím problém po tých 5 rokoch urobiť 

s ním novú zmluvu. Ako myslím si, že takýchto nájomcov si 

radi podržíme. Tento návrh ako osobitný zreteľ teda 

neschváliť. 

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Táto zmluva, ktorá je podpísaná, je na 5 rokov s tými 

investíciami. A to, že ten nájomca prejavil nejakým 

spôsobom aktivitu, snahu, že predĺži ten nájom pri tej 

investícií, ja to chápem, a preto som to posunul 

zastupiteľstvu. To je všetko. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec. 

 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len spýtať, ten 

nájomca ktorý tam túto lekáreň bude mať, ten sa kedy 

prihlásil? 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:  

 Kedy žiadal? 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c ? 

 Kedy žiadal? 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

     V roku 2015? 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 
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 Čiže to sa už ťahá rok?   

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 On má podpísanú zmluvu, on funguje. A vlastne on 

pôvodne, kde nás oslovil tak chcel, že 10, 15 rokov. Ja som 

mu povedal, že ako EKO-podnik sme schopný vlastne 

podpisovať zmluvu maximálne na 5 rokov. A že v prípade, že 

bude mať záujem potom čo s nami podpíše zmluvu, má možnosť 

zažiadať, ale musí to ísť cez zastupiteľstvo tak, ako sa 

tomu stalo dnes. A to, či to zastupiteľstvo schváli alebo 

nie, vlastne toho si on vedomý je.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou na pána poslanca 

Mikulca pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Ďakujem pekne. Tá lekáreň tam funguje, ja tam sám do 

nej chodím. Tak ako povedal pán vicestarosta Winkler, veľmi 

si vážim jeho názor, nechcem tým že je súhlasný s mojim, 

ale aj pán starosta sa takto snažil trošku odbočiť túto 

diskusiu. Tá lekáreň tam je, funguje, 5 rokov tam fungovať 

bude a nevidím najmenší dôvod, pokiaľ takúto prevádzku aj 

v Tržnici sa budeme chcieť aj zachovať, že akékoľvek ďalšie 

zastupiteľstvo prikročí pri ukončení zmluvy, alebo 

k termínu ukončenia zmluvy, k prerokovaniu a prípadnému 

predĺženia zmluvy. Nevidím dôvod prečo by aj tomuto 

nájomcovi nedalo nový zmluvný vzťah pre ďalšie obdobie.  

 

 Ide len o to, aby sme to teraz neprolongovali pre 

ďalšie obdobie či už nejakou opciou 5, 10, 15 rokov. Má 

súčasne právny vzťah, má zmluvu, pracuje tam, podniká a po 

5 rokoch, alebo dneska po 4 rokoch, sa to znovu predloží na 
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zastupiteľstvo a bude o tom zastupiteľstvo rokovať. 

Nehľadajme osobitný dôvod tam kde nie je. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston faktickou nie je 

možné na faktickú. Máte zvučný hlas, tak môžete nahlas, aj 

bez mikrofónu. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ja odporúčam predkladateľovi, aby tento materiál 

stiahol. A myslím, že by sa mohol tento materiál ešte 

prerokovať v komisiách a na Rade. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Do diskusie už nie je nikto prihlásený, 

či je záujem aby niekto prihlásil sa, reagoval? Nie. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 

 s c h v a ľ u j e   

prenájom časti majetku: 

prevádzkového priestoru č. 57, 58, 59 spolu o rozlohe 80,67 

m2 a voľnej plochy o rozlohe 31,33 m2, celkom o rozlohe 112 

m2, nachádzajúcich sa na prízemí objektu Tržnice na ul. 

Šancová 112 v Bratislave, postaveného na parc. č. 10403/1 

vo výmere 4775 m2, druh pozemku Zastavané plochy 

a nádvoria, zapísanej na LV č. 1226 pre katastrálne územie 
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Nové Mesto, obec Bratislava – mestská časť Bratislava Nové 

Mesto, okres Bratislava III vo vlastníctve Hlavného mesta 

SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, SR, v správe 

EKO-podniku verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 

Bratislava, IČO: 00 491 870, 

 

; pre nájomcu Z&T Pharma s.r.o., Panenská 18, 811 03 

Bratislava, IČO: 47 664 479, 

 

; na dobu nájmu 5 rokov s opciou ďalšieho trvania nájmu, 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/199l Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov,  

 

; z dôvodu, že nájomca za účelom zriadenia prevádzky 

lekárne v prenajatých priestoroch investoval vlastné značné 

finančné prostriedky; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     21 poslancov. 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 3 poslanci 

 Proti:              9 

 Zdržal sa:          9 

 Prechádzame na ďalší bod č. 20. 

 

 

BOD 20: 
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Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. 

kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na 

zimné obdobie 2016/2017 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Bez úvodného slova otváram diskusiu. Do diskusie nie 

je nikto prihlásený; pán poslanec Vlačiky.  

 

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.: 

     Ďakujem za slovo. Prebrali sme tento bod na našej 

komisii a vlastne jeden z návrhov ktorý tam zaznel, bolo  

vytvorenie nejakej mapky, z ktorej by bolo jasne 

vizualizované, že teda vlastne ktoré tie komunikácie bude  

náš EKO-podnik čistiť.  

     A chcel by som sa spýtať pána riaditeľa, keby asi bude 

táto mapka zverejnená on line? Ďakujem.  

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Do 20. tohto mesiaca.  

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.: 

 Ďakujem pekne. Obyvatelia to určite uvítajú. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa len technicky 

chcel spýtať, tie texty v rajonizáciách, máme príklad, II. 

lokalita - Jaskový rad Koliba, za a) udržiavané v I. slede. 
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Tie čísla pod ktorými sú tie ulice uvedené predpokladám, že 

nič neznamenajú, že priorita je rovnaká bez ohľadu na to 

aké je to číslo? Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Do diskusie nie je už nikto prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

Operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. 

kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na 

zimné obdobie 2016/2017; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      19 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Ideme na materiál č. 21. 
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BOD 21: 

Návrh riešenia havarijného stavu objektov Lanovej dráhy 

v správe EKO-podniku VPS 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Predpokladám, že materiál prešiel komisiami; pán 

riaditeľ, nie?  

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Prešiel Miestnou radou a Komisiou finančnou. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne. Takže otváram diskusiu.  

     Do diskusie je prihlásený pán poslanec Gašpierik, 

ktorému týmto dávam slovo.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážení kolegovia 

poslanci, ja by som vás chcel požiadať, nakoľko máme 

predložený materiál bývalej reštaurácie alebo kaviarne 

Snežienka, bola tu určitá nájomná zmluva, ktorá bola 

v minulosti uzatvorená, myslím že s firmou SLOVDROP, kde 

táto firma tam mala záujem vybudovať zariadenie 

gastronomické alebo takého charakteru kde by bolo aj 

dispozične riešené ubytovanie.  

     A myslím si že ako poslanci či už Miestneho alebo 

Mestského zastupiteľstva sme zásadne nesúhlasili s takýmto 

postupom. Apelovali sme na Miestny úrad, aby neprišlo 

k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia. 

Riešili sa tam petície občanov, aby takéto niečo nebolo 

možné a sa neudialo.  
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 Dneska je našťastie taký deň, taký stav, kde táto 

firma nemá už právoplatnú nájomnú zmluvu na toto 

zariadenie, a objavilo sa to naspäť v správe mestskej 

časti, poťažmo v našej príspevkovej organizácií EKO-podnik.   

 

 Ja by som chcel požiadať, nakoľko toto ultra veľmi 

cenné územie našich obyvateľov či už mestskej časti, 

Bratislavy, ba priam Slovenska by som si dovolil povedať, 

má svoju nesmiernu historickú hodnotu. Rozprávalo sa tu 

v Bratislave o génius loci pri Parku kultúry a oddychu, ja 

si dovolím povedať, že toto zariadenie Snežienka je génius 

loci mestskej časti. Dovolím si povedať, že keby sa 

objavilo na znaku mestskej časti tak ako máme Konskú 

železnicu, ako máme symbol hrozna, že by tam právoplatne 

patrilo, patrí do nášho Bratislavského lesoparku. 

 

 A chcel by som vyzvať Vás, pán starosta, pokiaľ ste už 

v tomto volebnom období druhýkrát, pokiaľ by ste vykonali 

akékoľvek nesmierne ľudské úsilie starostovské, občianske, 

pokiaľ by ste sa zasadili o to, aby sme takúto reštauráciu, 

takúto prevádzku neasanovali ale sanovali. To znamená či už 

priamo naša organizácia EKO-podnik si myslím, pokiaľ by 

takú prevádzku prevádzkoval, by si zaslúžilo uznanie a cti, 

že takéto niečo by sme dokázali. 

 

 V rámci predminulého volebného obdobia sme pristúpili 

k rozhodnutiu v rámci zastupiteľstva a sme zachránili 

Lanovú dráhu, ktorú sme obnovili myslím vo výške 1 milión 

EUR. Viem, že sme tam hľadali ešte bývalý podnik Chrudim, 

národný podnik z Českej republiky, ktorý už bol zaniknutý, 

aby sme sa vedeli dostať k technickej dokumentácii. Myslím 

si, že je to posledná lanová dráha na území Slovenska, 

predposledná bola na Martinských holiach demontovaná, a je 

funkčná. Funguje na hornej stanici bufet, ktorý je veľmi 
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vyhľadávaný, dovolím si povedať, že je to už tzv. náš 

kultový podnik a takýto priestor by si zaslúžila aj dolná 

lanovka. 

 

 Ja som na úrovni hlavného mesta ešte navrhoval 

uznesenie k takej rekultivácii zo strany hlavného mesta 

k tejto spodnej časti tejto verejnej plochy. Hlavné mesto 

tam, myslím minulý rok, na základe priorít pána poslanca 

Korčeka urobilo revitalizáciu detského ihriska. To znamená, 

že sa tento priestor zhodnocuje.  

 

     A myslím si, pokiaľ máme badžet, rozpočet mestskej 

časti niekde na úrovni 24 miliónov EUR, v Rezervnom fonde 

sme za vaše volebné obdobie pán starosta mali vyše 8 

miliónov EUR, že by sme mali akýmkoľvek spôsobom nájsť 

zdroje pre kapitálové investičné náklady, výdavky, a vedieť 

saturovať tento priestor, obnoviť takú malú prevádzku, malú 

kaviareň. Nemyslím si, že by tam mala byť reštaurácia ale 

vyložene malú kaviareň že by sme vedeli zvládnuť, že by sme 

prinavrátili tento priestor našim obyvateľom.  

 

 Pokiaľ by boli akékoľvek problémy v rámci rozpočtu 

mestskej časti či už pre rok 2017, tak v rámci prerokovania 

rozpočtu pre rok 2017 predložím návrh pre prípadné čerpanie 

a vzatie si úveru zo strany mestskej časti, aby sme vedeli 

tento priestor zachrániť a dať našim obyvateľom. Myslím si, 

že by to bol jeden vzorný príklad, jedna veľká pochvala, že 

by sme vedeli niečo reálne urobiť pre našich občanov.         

 

 Takže, vážení páni poslanci, kolegovia, vážený pán 

starosta, dovolím si požiadať aby sme vypustili bod B 

alternatívu priestoru Snežienka.  

 

     Okamžite by som inicioval petíciu na úrovni hlavného 

mesta, pokiaľ by sa malo k takému pristúpiť.  
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     A žiadal by som o podporu, záchranu tohto priestoru 

zo strany mestskej časti priamo, aby sme nemuseli hľadať 

nájomcov, ale priamo zo strany našej príspevkovej 

organizácie EKO-podnik VPS.  

 Veľmi pekne ďakujem za podporu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Prihlásený je do diskusie pán poslanec 

Mikulec. 

 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Ďakujem za slovo. Ja som sa normálne teraz Libor „Ing. 

Gašpierik) stratil v čase. My keď sme sem prišli, tak 

myslím si že nebola v dezolátnom stave len táto Snežienka 

ale aj tá lanovka, ktorá fungovala tak ako fungovala. 

Dneska chvalabohu aj pánovi riaditeľovi tie zisky sú tam 

dvojnásobné, poťažmo trojnásobné 

 

 Takisto Tržnica, to bola jedna katastrofa, tam nič 

nebolo na poriadku, všetko bolo zlé. Tam sa museli dávať do 

poriadku veci lebo to bola katastrofa, tam stánky boli 

hocijako porozhadzované, požiarne priestory; proste všetko 

zlé, hej.  

 

 Takisto táto Snežienka, to je proste dezolát, ktorý 

sme takisto získali v takom stave. Teraz chceme sanovať tú 

Snežienku.  

     Tá sanácia, môže nám pán riaditeľ povedať že koľko, 

v akých cenových reláciách sa tu hýbeme? To je jedna vec.  

 

     A že za tejto cenovej relácie kam by sme to dostali? 

Lebo to si treba vypočuť.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Nech sa páči, pán riaditeľ. 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Ďakujem za slovo. Ja len k tomuto krátko: Potom čo nám 

bol objekt Snežienky vlastne zverený, tak pán poslanec 

Gašpierik nám priamo na zastupiteľstve dal jednu z úloh, 

aby sme vlastne vyhodnotili túto stavbu. My sme okamžite 

dali spraviť statický posudok, a na základe statického 

posudku sanačný projekt.  

 

     Tiež som bol nemilo prekvapený, sanačný projekt tejto 

budovy; teraz bude hovoriť cifry s DPH vyšiel niekde do 700 

tisíc EUR čo je vlastne zachovanie toho skeletu. 

Samozrejme, keby sa takéto niečo dialo, súťaž a podobné 

veci presne povedia, aká je reálna cena vlastne zachovania 

takéhoto objektu. Ale sú to sumy naozaj v státisícoch.  

 

 A riešenie Snežienky je podľa mňa veľmi dôležité, lebo 

tak ako bolo spomenuté, oproti roku 2010 kde bolo 47 tisíc 

EUR z príjmov, dneska za obdobie 1 – 10 je cca 115 – 118 

tisíc EUR z príjmov. Čiže tá lanovka, naozaj keď to pôjde 

dobre, do konca roku takmer strojnásobí ten príjem 

z vyberaného vstupného, čo svedčí o tom, že ten záujem ľudí 

je. 

 

 Ale tá koncovka, kedy vystupujú, my sme sa tam snažili 

aj spodný bufet možno ste si všimli že vznikol, ktorý tam 

nikdy nebol. To sme vlastne prerobili, prenajali, schválili 

ste nájmy, čiže to sú tie veci, ktoré sa postupne riešia. 

 

    Ale sám neviem, čo je najrozumnejšie; či zbúrať niečo, 

postaviť, či proste nájsť niekoho kto to bude riešiť, či 

sami? Toto naozaj neviem, len viem, že takto by som veľmi 
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nerád bol keby to takto dopadlo, lebo tá budova je 

nebezpečná, to je najdôležitejšie. Museli by sme ju celú 

oplotiť, je označená, je nebezpečná. A tým, že je prepojená 

s existujúcou stavbou spodnej lanovky, tak veľmi 

nepriaznivo vplýva táto stavba aj na tú vedľajšiu, alebo 

resp. na tú spojenú časť tejto stavby. 

 

 Takže je to z môjho pohľadu urgentné, akýmkoľvek 

spôsobom to riešiť. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne pán riaditeľ. Ja len kratučko, ja potom 

ako s faktickou pán kolega Mikulec.  

     Ako oceňujem tvoj návrh a nápad, ale buďme realisti. 

Predsa vidíme že je tam 700 tisíc, a to nie je konečná 

suma. Takže buďme zodpovední hospodári. Ja si neviem 

predstaviť, aby sme si zobrali úver na niečo takého. Viem 

si predstaviť že by sme si; ale nechcem tu polemizovať že 

čo. Takže asi toľko môj koment k tomu. Samozrejme, treba to 

riešiť, je to životu nebezpečné.  

     Čiže myslím si, že tá asanácia je potrebná a mali by 

sme sa zasadiť o to, aby v budúcoročnom rozpočte boli na to 

vyčlenené aj prostriedky. 

     Ale nech sa páči s faktickou pán poslanec Mikulec. 

 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : . 

 Ja som na to zavolal pána riaditeľa, aby nám objasnil 

tie sumy, lebo 700 tisíc tak ako si povedal, je len na 

zachovanie statusu quo. Ani nie, lebo status quo je 

momentálne.  

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Momentálne existujúceho.  
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Čiže tam by bola nejaká ďalšia investícia v nejakých 

ďalších státisícoch na to, aby tam bola kaviareň? Dobre som 

počul, Libor (Ing. Gašpierik) kaviareň za milión? Neviem, 

či je toto hospodárne. Ja si myslím, že s tým priestorom 

bola veľká chyba že sa niečo nerobilo v minulosti.  

 

     Takisto v minulosti že sa nerobili veci čo sa týka 

garáži, že sa to nechalo vyhniť až do takého stavu. Bol tu 

pán Jahelka, ďakoval pánovi riaditeľovi, ja som sem prišiel 

pred 6 rokmi a nerobil nikto s tým priestorom nič. Toto 

bolo na môj podnet aby sa niečo s tými garážami vôbec 

začalo robiť. To, že tam dneska máme stav aký je, že sú tam 

bezdomovci, že je to tam; (signál.) Dokončím, keď môžem. 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ale rýchlo. Poznáme to všetci. Aj tvoje aktivity 

vieme. 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Ja keď sa bavím o nejakom hospodárnom nakladaní 

s majetkom, tak ja si nemyslím že toto je hospodárne 

investovať do takej nejakej pomaly by som povedal, ja 

neviem či to je rozvalina alebo čo to je tá Snežienka, lebo 

to je skelet, ktorý každú chvíľu spadne. Tak toto sanovať 

a dávať tam státisíce možno až milión EUR na to, aby tam 

bola nejaká kaviareň, tak, Libor (Ing. Gašpierik) dneska si 

to zabil úplne.   

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Nech sa páči, pán poslanec Vlačiky. 

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.: 
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     Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem vyjadriť 

poľutovanie nad tým, že tento materiál sme nemali v našej 

Komisii životného prostredia, lebo určite by sme radi 

k tomu vyjadrili, radi by sme to tam prebrali. A máme tam 

aj členov odborníkov, ktorí sa venujú lesoparku pomerne 

podrobne. Ale teda, budíš. Neviem, na základe akého vzorca 

sú materiály prideľované do jednotlivých komisií.  

     Podľa môjho názoru by sa určite tento objekt mal 

asanovať, nie sanovať.  

     Nepríde mi to vôbec hospodárne tlačiť do toho peniaze, 

hlavne v akom stave to je a čo by sme tým dosiahli. 

 

 A chcem potom len upozorniť na to, že ideme robiť 

v tomto území, v tejto doline, hornej Mlynskej doline, 

územný plán zóny, kde by sme si vlastne mali zadefinovať 

toto územie aj do budúcnosti, teda čo tam bude na mieste 

tejto bývalej reštaurácie.  

 

 Existuje aj urbanistická štúdia Bratislavského 

lesoparku z roku 2009, ktorú obstaralo mesto, a tam sa píše 

v lokalite Drieňovskej lúky Snežienka, vybudovať 

stravovacie zariadenie 1. typu (záhradnú reštauráciu 

s terasou), na mieste skeletu bývalej reštaurácie 

Snežienka, čo si myslím že by bolo, také optimálne 

riešenie. Na mieste tohto skeletu vybudovať potom niečo 

také menšie, prijateľné, za omnoho menšiu sumu peňazí 

a vlastne týmto spôsobom ešte viac zatraktívniť Lanovku. 

Ale to je, samozrejme, vec do ďalšej diskusie.     

     Ďakujem.  

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne Martin (Mgr. Vlačiky).  

     Nech sa páči pani poslankyňa Augustinič. 
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Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č : 

 Ďakujem za slovo. Minule, keď som bola s dcérkou na 

Lanovke, bolo by úplne super keby tam bola taká 

reštaurácia, kaviareň, atď. Čiže zdieľam ten Liborov názor 

(Ing. Gašparika) že by tam bolo fajn niečo také mať.  

     Len treba si uvedomiť ešte jednu veľmi dôležitú vec, 

že takisto tú Snežienku nikto z nejakých súkromných 

investorov sa nehrabe do toho, aby si ju kúpil, opravil 

a niečo tam urobil, pretože keďže na Železnú studničku sa 

viete dostať len pešo, alebo do tejto lokality, tak je to 

veľmi nerentabilný podnik.  

 

     Takisto ako nikto nerekonštruuje Rotundu, ktorá je tu 

takto blízko, súkromný investor, pretože sa im to asi 

neoplatí. Preto si myslím, že mestská časť by do tohto 

podniku nemala ísť, pretože sú to naozaj nemalé 

prostriedky; a tá suma naozaj 700 tisíc je obrovská.  

 

     Myslím si ale, že tejto lokalite by celkom pomohla 

nejaká elektrodoprava alebo akákoľvek doprava, ktorá by tam 

dokázala dostať ľudí, samozrejme s prihliadnutím na to 

prostredie ako také. Určite si tam nepredstavujem nejaký 

autobus, aby tam chodil; dopravu sme odtiaľ vylúčili, to 

všetko platí. A ja som toho zástancom.   

 

 Ale ak chceme mať naozaj nejaký podnik, ktorý by tam 

fungoval, tak tam musíme dostať ľudí. A tých ľudí tam , 

bohužiaľ, už dnes nedostaneme pešo, áno zčasti by prišlo 

lanovkou, ale to je len veľmi málo na to, aby tam mohol 

takýto podnik fungovať. Bolo by to fajn, bol by to pekný 

sen, ale obávam sa, že by bol nerentabilný. Ďakujem pekne.  

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :  

 Ďakujem pekne Katka.  
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     Nech sa páči, pán poslanec Vaškovič. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Pardon, ja som myslel, ja nevidím na tú tabuľu, 

povedal si že Vaškovič? 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Pán poslanec Vaškovič prv. 

  

 

Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel nadviazať na svojich 

predrečníkov, hlavne na pána kolegu Gašpierika, a potom aj 

Martina Vlačikyho. Veľmi rád by som to oddelil dve veci: 

Jedna vec je existujúci skelet ako objekt, a druhá vec je 

priestor.  

     A myslím si, že v súčasnom stave ako sa ten objekt 

nachádza je pre nás najefektívnejším spôsobom asi riešenie 

asanácie tohto objektu. Práve preto to hovorím že som 

architekt a ctím si dedičstvo našich otcov, ale tento 

objekt je v takom stave, že jednoducho si myslím, že je 

zrelý na odstránenie, na asanáciu. To ale neznamená vôbec, 

že by sme sa nemali s týmto priestorom ďalej zapodievať. Že 

jeho duch, génius loci toho priestoru, nie toho skeletu 

ktorý tam teraz je, by sme nemali hľadať jeho nejakú novú 

náplň.  

 

     Ako povedal Martin Vlačiky mestská časť obstaráva, 

podľa aktuálnych informácii máme spracovateľa už 

vysúťaženého územného plánu zóny hornej Mlynskej doliny, do 

ktorého, tohto územného riešeného je zaradená aj tá 

lokalita Lanovky a hornej stanice Lanovky. A toto je podľa 

mňa ideálny priestor na to, aby sme vytvorili, teda hľadali 

využitie tohto nového priestoru. A v rámci toho územného 

plánu zóny je možné samozrejme riešiť aj ten návrh pani 
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kolegyne Augustinič, to znamená riešenie koncepčné, 

všeobecne prijateľné, vyhovujúce a ekologicky udržateľné 

riešenie dopravy hornej Mlynskej doliny.  

 

     Čiže, ak to môžem zhrnúť, myslím si, že ten priestor 

je hodnotný. Istotne tým že odstránime alebo navrhneme na 

asanáciu, tomuto objektu alebo priestoru len pomôžeme. Lebo 

treba si uvedomiť, že vybudovanie nejakého nového objektu, 

ktorý bude naozaj už prispôsobený tým novým požiadavkám, 

bude istotne aj pre toho nového investora, či už to bude 

mestská časť alebo súkromník, oveľa efektívnejšie 

a zmysluplnejšie. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne Peter (Ing. Vaškovič).  

     S faktickou poznámkou je prihlásený pán poslanec 

Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  

 Ďakujem pekne pánovi kolegovi architektovi 

Vaškovičovi. Myslím, že v tomto materiáli nemáme čo by 

jeden riadok v rámci dôvodovej správy, resp. materiáli  

o asanácii objektu, kde by bol predložený nejaký materiál 

k nejakej štúdii, nejakému relevantnému posúdeniu, či tento 

objekt sa dá, nedá, za koľko, priložené nejaké materiály čo 

sa týka nejakej reálnej súťaže, koľko by stála takáto 

asanácia, reálne štúdie že čo by stala sanácia.  

     Ešte raz vravím od nejakého odborného garanta, od 

nejakej odbornej osoby, ktorá má na to certifikát resp. 

osvedčenie.  

 

     Myslím si, že pokiaľ by sa jednalo o sanáciu, 

samozrejme sa nemusí jednať o nejaké dvojpodlažné, tak ako 
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je to v súčasnom objekte, dvojpodlažné obnovenie, ale mohlo 

by to byť prízemného charakteru.  

 

 Rovnako, čo sa týka tejto Snežienky, myslím že na 

Miestnej rade to odznelo, ona je pevne prepojená so 

súčasným objektom. Takže tá sanácia rovnako nie je len tak 

jednoduchá, že sa to dá ustrihnúť, že by to bol samostatný 

objekt, ale je to prepojené. A tieto informácie, akékoľvek, 

nie sú predložené. Takže až pokiaľ by boli predložené, si 

myslím že by sme sa čo by „vôbec“, mohli zapodievať tou 

asanáciou objektu.   

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, mne 

taktiež chýba také určité „B“ v tomto materiáli, pretože 

predrečníci a myslím najviac nahlas to povedal pán kolega 

Vaškovič, génius loci tejto lokality by bolo naozaj vhodné 

zachovať.  

 

     Vieme, tí ktorí ste tu boli ako poslanci alebo ktorí 

sa zaujímate o komunálnu politiku, že predchádzajúci 

nájomca tam chcel aj v rozpore so záujmami tohto 

zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva budovať hotelové 

zariadenie.  

     Na to bola reakcia aj tá urbanistická štúdia časti 

Bratislavského lesoparku, ktorú obstarávalo hlavné mesto, 

ktorá bola prijatá na pôde Mestského zastupiteľstva v roku 

2009, kde sa v celej tejto lokalite vylúčili ubytovacie 

zariadenia. Ja som bol vtedy účastný petície, ktorá 

bojovala proti tomu, aby tam vznikol nejaký hotel. 
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 Som za to, aby tam niečo vzniklo, či záhradná 

reštaurácia alebo kaviareň. Naozaj, neviem posúdiť 

ekonomickú návratnosť.  

 

     Viem, že predchádzajúce volebné obdobie sme 

schvaľovali dlhodobý nájom obchodnej spoločnosti toho 

areálu Rotunda. Katka (Ing. Augustinič) hovorila, že sú tam 

nejaké problémy, tak neviem, že či to budú robiť, nebudú 

robiť, ale viem, že tam mali byť nejaké investičné náklady 

okolo 1 milióna EUR a malo to mať nejakú ekonomiku.  

 

 Čiže, ja by som možno bol rád, aby sme aj zaniesli do 

uznesenia aj také „B“ a skúsili; asi si myslím že by to 

nezvládla mestská časť primárne podnikať v takejto oblasti 

a robiť tam bufet, záhradnú reštauráciu alebo kaviareň. Ale 

určite v spolupráci, alebo sa aspoň pokúsiť o spoluprácu 

s nejakým súkromným objektom, ktorý by to možno vedel 

spraviť. A možno by vedel využiť aj ten skelet; nie som 

naozaj nejaký stavar. Takže ja momentálne neviem podporiť 

tú asanáciu, ale nevylučujem to do budúcnosti.  

 

     Ale bol by som rád, aby sa povedalo aj to „B“, aby sme 

začali asi hľadať nejakého vhodného partnera a pokúsili sa 

ho nájsť zo súkromného sektora. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. Na Tomáša (JUDr. Korčeka) chce reagovať 

pán riaditeľ.  

     Potom pôjde pán poslanec Ágoston a pán poslanec 

Vlačiky. Nech sa páči. 

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 
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     Ja len chcem povedať, že súčasťou materiálu je vlastne 

ten sanačný projekt čo je s guľatou pečiatkou. Čiže, tam si 

myslím, že je to materiál, ktorý nám vie nejakú výpoveď 

povedať o tom čo nás čaká. 

 

 Čo sa týka toho búrania, tam je to hrubý odhad; tam je 

niekde do 180 tisíc EUR. Snažili sme sa tie sumy dať tak, 

aby boli, nie že povieme 100 a potom sa to vyšplhá na 200, 

ale že naozaj sú tam tie cifry a tie úkony nacenené, ktoré 

naozaj očakávame reálne že budú. 

 

 Mojim cieľom bolo presne takúto diskusiu vyvolať; lebo 

si myslím, že ten objekt Snežienky ju potrebuje. A či to 

vyriešime na tomto zastupiteľstve alebo kdekoľvek inde, 

viem len jedno, že nie je dobré aby ten objekt trebárs celú 

zimu bez akéhokoľvek pričinenia alebo nejakých základných 

vecí len tak ležal úhorom.  

     Lebo hovorím; poškodzuje aj to čo sme niekedy 

upravovali. To je všetko. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou je prihlásený pán 

kolega Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Ďakujem. Ja len doplním: Možno by sme našli takého 

súkromného partnera, ktorý by vedel zaplatiť potom aj tie 

náklady za sanáciu s tým, že by dostal dlhšiu nájomnú 

zmluvu. To je to „B“, o ktorom som hovoril. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem. Pán poslanec Mikulec s faktickou. 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Ja by som sa teda divil, keby sme našli nejakého 

takého nájomcu, ktorý by teda zaplatil tú sanáciu. Lebo ja 

neviem, keď si niekto tento materiál čítal, tak tu je jasný  

rozpočet na to pri vypočítaní 692 tisíc, teda keď nejaký 

taký; 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 To je výkaz, výmer. Samozrejme by predchádzalo tomu 

nejaké obstarávanie, kde ešte nejaké prostriedky, 

predpokladám. 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Hovorím, stále sa bavíme o tom, že toto je len 

sanácia. To znamená, že sa to dá do stavu, aby ostalo to 

len ako normálny skelet plus tie ďalšie investície. Takže 

to je investícia milión. Milión EUR investovať do tej 

Snežienky, ktorá je tam pri Lanovke, kde tá doprava ktorá 

tam je, je taká aká je, že sa tam človek dostane buď len 

pešo alebo sa dostane Lanovkou, tak to by som si ja pozrel.  

 

    Ja si myslím, že ten stav ktorý je tam je už dávno aj 

zdraviu nebezpečný pre tých ktorí tam chodia. Takže ja si 

myslím, že by sme nemali s tým nejako otáľať a nechávať to 

v takom stave ako to je. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne.  

     Ja by som poprosil kolegov, aby neodchádzali, pretože 

sme už tak na hranici; tak prosím vás, dokončíme. Máme tam 

tie byty, takže prosím.  

 Nech sa páči, ale rýchlo; Peťo (p. Ágoston) máš slovo. 

Pán poslanec Ágoston.  
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Poslanec P. Á g o s t o n :     

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som veľmi rád, že som sa 

konečne k slovu dostal, tým že som bol vyhodený nejako 

z poradia; neviem z akého dôvodu. Ja si myslím, že tento 

problém by sme mali rozdeliť do dvoch rovín: jedna rovina 

je budova, druhá rovina sú peniaze. Alebo teda tá 

myšlienka, druhá rovina sú peniaze.  

 

 Ja som si pripravil doplnenie uznesenia v bode B 

v prípade, že schválime asanáciu stavby, tak sa zároveň 

zaväzujeme, že na tomto mieste vybudujeme nový náhradný 

objekt. Nejako inak by som to nešpecifikoval. Predložím 

tento návrh aj písomne.  

 

     Ale v každom prípade som za to, aby na tomto mieste 

zostala tá myšlienka tej kaviarne, budovy, alebo už 

akéhokoľvek zariadenia, lebo nejaký bufet tam máme. Ja si 

nemyslím, že ten bufet spĺňa požiadavky dnešnej doby. Ten 

bufet je predaj cez okienko; pokiaľ porovnávam bufet ktorý 

je na hornej stanici, ten je vynikajúci.  

 

 Takisto si myslím, že aj v tejto časti dolnej stanice 

Lanovky je dôležité vybudovať niečo čo následne buď budeme 

vedieť prenajať alebo už akýmkoľvek spôsobom, ale aby to 

malo nejakú zodpovednú úroveň dnešnej doby. Aby sme konečne 

nemuseli rozprávať, že Lanovka ide odnikiaľ nikam. Lebo 

dneska ide Lanovka odnikiaľ na hornú stanicu do bufetu.     

Chvalabohu za to, že ide aspoň do toho horného bufetu. 

 

 Čiže predkladám návrh na doplnenie uznesenia v bode B.  

 V prípade, ak schválime asanáciu stavby, tak sa 

doplňuje toto uznesenie o vetu: „A zároveň sa zaväzuje na 

tomto mieste vybudovať nový náhradný objekt.“ Ďakujem 

pekne.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. Prosím predložiť návrhovej komisii. 

 Nech sa páči, pán poslanec Vlačiky. 

 

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel citovať posledné dve 

vety vlastne z toho sanačného posudku, aby bolo jasné o čom 

sa tu bavíme v prípade sanácie:  

     „Všetky sanačné postupy si vyžadujú čas a odborný 

dohľad. Aj preto je celý proces veľmi nákladný a odporúča 

sa len v prípade, že je nutné objekt zachovať z dôvodu tzv. 

vyššieho záujmu“.  

 

     Ja si naozaj nemyslím, že tento objekt si vyžaduje 

nejaký vyšší záujem, ten stav je naozaj havarijný 

a nebezpečný.  

 

 A teda určite som za to, aby sa zbúral. A teda na jeho 

mieste nech vznikne niečo čo vyplynie aj z verejnej 

diskusie, aj aby to bolo prospešné pre ľudí, aj môže sa to 

riešiť v rámci vypracovania tohto územného plánu zóny horná 

Mlynská dolina.  

     Myslím si, že keby tam vzniklo niečo podobné ako je na 

hornej stanici, by to bolo úplne super. Chodí tam mestská 

hromadná doprava, môžeme tam diskutovať o nejakých 

elektromobiloch. Podľa mňa je to rentabilné, podľa mňa to 

má veľký potenciál, takže ak tam vznikne nejaká taká 

reštaurácia, bufet v nejakých primeraných podmienkach, 

podľa mňa bolo by to úplne super a má to šancu prežiť. 

Ďakujem.  

 

  Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne.  

     Pán poslanec Mikulec, s faktickou. 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :  

 Ja ďakujem kolegovi Martinovi Vlačikymu za to, že 

prečítal tie posledné vety toho posudku. 

 A teraz by som mal takú otázku na Libora (Ing. 

Gašpierika), že či vie o nejakom vyššom záujme, ktorý teda 

by bol zaujímavý pre túto mestskú časť? 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 S faktickou je prihlásený pán poslanec Gašpierik, nech 

sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Fakticky záujem je zachovanie takejto rekreačnej 

oddychovej zóny pre návštevníkov lesoparku, aby sa tam 

takáto služba poskytovala. Je to tzv. to génius loci 

opakované, ako je sklad na Nábreží pri Eurovei, ako bolo 

PKO, ako je spústa technických stavieb, ako bola Cvernovka, 

ako je veľmi veľa takýchto objektov ako bolo zachované 

v rámci Steinu určité územie, teda určitý blok. Myslím si, 

že to znesie takúto ochranu, takúto podporu zo strany 

zastupiteľstva.   

 

 Zopakoval by som, že sme mali vyše 8 miliónov 

v rozpočte. Nechcem tu dávať teraz pripomienku k efektivite 

vynakladania finančných prostriedkov, ktoré vynakladá 

mestská časť na rôznoraké akcie a podujatia. Myslím si, že 

takéto niečo by zostalo po nás aj pre ďalšie generácie. 

A že si to zaslúži prípadne aj siahodlhú diskusiu, 

aj predloženie relevantných materiálov. A nie takto, že tu 

máme v uznesení jednu vetu, čo spomínal pán riaditeľ 

Molnár, je to len výkaz, výmer pri obstarávaniach rôznych 
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súťaží, ktoré sa dejú na úrovni hlavného mesta. Vieme že 

reál je potom niekde aj polovičný.  

     Ale ešte raz hovorím, potrebovali by sme konkrétne 

materiály, nie takto jednu vetu, tak ako je to tu 

predložené. Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne, Libor (Ing. Gašpierik).  

     Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.: 

 Ja by som uvítala, keby tento materiál dokázal prejsť 

ešte komisiami, keďže na žiadne z tých riešení nie sú 

schválené peniaze a nie je ešte schválený ani rozpočet na 

budúci rok. Mali by sme nad tým porozmýšľať. A bolo by 

dobré, keby sa dalo vlastne doplniť nejakými obrázkami, ako 

pôvodne ten objekt vyzeral.  

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne Katka (Ing. Šebejová).  

     Nech sa páči, pán poslanec Bielik, nech sa páči. Nie. 

     Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Pani poslankyňa, v rámci „Novomestského okrašľovacieho 

spolku“ s kolegom Korčekom sme aj správcovia facebookovej 

stránky Bratislava – Nové Mesto na starých fotografiách. 

Keby ste sa tam pozreli, je tam dosť veľa dokumentácie aj 

ako tento objekt vyzeral v minulosti.  

     Samozrejme, tieto materiály môžeme poskytnúť 

a posielať aj vám kolegom. Naozaj, keď Vy ako stará 
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Bratislavčanka, ste tam chodievali, možno takisto ešte 

nájdete niečo v archívoch. A určite na tejto stránke 

v tejto aplikácii tieto staré fotografie sú k dispozícii. 

Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Áno, si gentleman, Libor (Ing. Gašpierik.) Ďakujeme.      

     Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová. 

 (Humorná poznámka: „Stará“ Bratislavčanka.) 

 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.: 

     Humor nám tu niekedy chýba. Takže oceňujem a chcela by 

som vedieť ako vyzerala tá budova naposledy keď fungovala. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :  

 Ďakujem. Pán poslanec Bielik. Nech sa páči, máš slovo. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k :  

 Ja by som možno podporil návrh pani poslankyne 

Šebejovej. Ale vyjadríte sa, prosím, či máte záujem to 

prerokovať ešte v menších kruhoch, komisiách. Lebo toto je 

možno príliš veľa ľudí, veľa neodborníkov, a možno nie je 

to vhodné fórum na to. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Pán poslanec Vaškovič s faktickou. 

 

 

Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č : 
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 Ďakujem za slovo. Ja len by som zareagoval na svojho 

predrečníka, že my sme v našej Komisii urbanizmu, územného 

plánovania a výstavby tento materiál mali. A myslím si, že 

z našej komisii išiel jednoznačný záver. Nebránim sa ďalšej 

diskusii. Ale myslím si, že všetkým nám ide o zachovanie 

priestoru, priestoru pre obyvateľov, či už mestskej časti, 

mesta alebo návštevníkov Bratislavy. Ale bavme sa naozaj do 

budúcnosti o priestore.  

 

 Ale ja by som veľmi rád zdôraznil to, že tento objekt 

naozaj reálnu technickú ani finančnú hodnotu nemá a hrozí 

mestskej časti, EKO-podniku možno havarijný stav, že tam 

príde naozaj k ujme na zdraví, nedajbože na živote niekoho, 

a to by nás potom asi veľmi mrzelo všetkých. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel reagovať na 

predrečníka pána poslanca Gašpierika. Nemyslím si, že brať 

si vzor z PKO je dobrý nápad.  

     A teda chcel by som podporiť túto asanáciu, teda 

zbúranie tohto objektu. Mrzí ma, že mestská časť musí 

vynakladať finančné prostriedky na niečo, čo tu spôsobil 

niekto iný. Mohli sme tie peniaze použiť aj inak. Ale je 

fakt, že ten stav je havarijný, tam hrozí reálne, že sa tam 

niekomu stane ujma na zdraví. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston. 
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Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa prikláňal k tomu 

čo povedal pán Vaškovič, že by sme tento materiál stiahli 

a ešte ho rozobrali aj na nejakom inom fóre, aj to čo 

povedal pán Bielik. Ale keď teda nenastane táto situácia, 

že ho stiahneme, tak ja by som dal len takú jednu myšlienku 

na to, čo by v tom priestore mohlo byť okrem kaviarne, aby 

sme sa zbytočne nemotali len okolo nejakých takýchto 

záležitostí ako sú krčmy.  

 

     Kľudne by sme tam mohli vybudovať pre naše školy 

triedu, ktorá by bola triedou v prírode, kde by mohli 

chodiť školy na celý deň a mohlo by tam prebiehať 

vyučovanie.   

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec s faktickou. 

     A dúfam, že to bude posledný príspevok, aby sme mohli 

hlasovať. 

 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :  

 Nadviažem na Peťa Ágostona. Jedine, čo by som tam, 

teda keď sa bavíme o tom, čo pre naše školy tam vybudovať, 

tak nejaký taký skanzen, že takto sa to nemá robiť. Jedine 

to by sme tam mohli vybudovať. 

 

 Nadviažem na Peťa Vaškoviča, to je odborník. A ja by 

som, hovorím, ten priestor je hodnotný, ale to čo tam stojí    

je vo veľmi zlom stave.  

 

     A ešte sa chcem spýtať pána riaditeľa; ten priestor je 

spojený aj s tou dolnou časťou tej lanovky, že? 
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Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Áno. 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Čiže tej budove to robí problémy, že je to spojené? 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Momentálne áno. 

 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Tak ja neviem, o čom sa tu bavíme; chceme to nechať 

ešte mesiac, dva, polroka vyhnívať, aby potom ešte aj s tou 

dolnou stanicou lanovky bol problém? Ja nevidím, prečo by 

sme mali zachovávať ten daný stav. 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Keď by som mohol do toho? 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Nech sa páči. 

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Keď by som mohol do toho ešte stúpiť: Ako cieľ toho, 

prečo ten materiál sme ako EKO-podnik sem dali, vrchovate 

splnil. Lebo niečo, o čom sa tu vôbec nerozprávalo odkedy 

som tu, tak dneska vidím kopec nápadov, aj proste riešení.  

     Pokiaľ je to možné, naozaj si myslím, že v tomto 

štádiu by bolo lepšie tento materiál stiahnuť, nech prejde 

všetkými komisiami. 

 

 Na základe toho ešte by som chcel povedať jednu vec: 

     Materiály do komisií, rozhoduje o tom vlastne 

predkladateľ. Chcem len povedať, vzhľadom k tomu, že boli 
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nejaké nezrovnalostí alebo niekto sa cítil že nevidel 

materiál ktorý ho zaujímal, akceptujem. EKO-podnik bude 

dávať od budúcich komisií všetky materiály do všetkých 

komisií. Chcem, aby všetky materiály, aby každý mal možnosť 

si vybrať. Aj toto pokiaľ nebolo, nemáme s tým problém. 

A som rád, že tá diskusia prebehla. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Tá diskusia, to bolo fajn, tá diskusia bola ako dobrá, 

zaujímavá. Môj názor je taký, že tú asanáciu by sme mali 

podporiť v tejto časti, a samozrejme potom riešiť či už 

v územnom pláne zóny, atď., cez komisie, čo s tým ďalej.  

 Lebo teraz to neodsúhlasíme, bude zima, padne to tam 

niekomu na hlavu a čo budeme robiť? Kto bude zodpovedný?  

 

 Ale Ty (Ing. Molnár) si predkladateľ, tak povedz 

definitívne, či to sťahuješ alebo nie? 

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Ťažká otázka. V každom prípade momentálne ten objekt 

ako taký, sme ho oplotili, je označený tabuľami.  

     A napriek všetkému stiahnem ho a keď tak ho skúsime 

dopracovať o nejaké ďalšie návrhy, ktoré vzniknú možno na 

komisiách, a môže byť v decembrovom zastupiteľstve. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. 

 Predkladateľ  s t i a h o l  materiál č. 21.   

 Pokračujeme bodom č. 22. 

 

 Pán starosta, nech sa páči. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne za mimoriadne hodnotnú a plodnú 

diskusiu.  

 Presúvame sa k bodu 22. 

 

 

BOD 22:  

Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto Mgr. Magdaléne Grantnerovej, trvale 

bytom Bratislava – Nové Mesto na dobu určitú 3 roky 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem. Ja iba takú technickú pripomienku, že podľa 

môjho názoru v tom návrhu uznesenia by nemalo byť, že 

miestne zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu, ale 

„nájom“ bytu. Zákon nepozná taký pojem ako pridelenie bytu. 

Pridelia sa potraviny, niekedy za vojny sa prideľovali, ale 

byty nie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Môžem sa mýliť, pán poslanec. Veď napokon Vy ste 

advokát a teda známy bratislavský právnik. Ale mám taký 

pocit, hovorím, nemusí byť správny, naozaj, že je to 

v podstate v kompetenciách starostu. A teda na mne je táto 

vec s tým, že v rámci transparentnosti a politiky 

transparentnosti snažíme sa, aby o všetkom boli informovaní 

poslanci, aby to prešlo nielen sociálnou komisiou, ale aby 

to prešlo zastupiteľstvom. A teda mám pocit, že; 

 (Poznámky v pléne.) 
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 Ja rozumiem čo hovorí pán poslanec, čítať som ešte 

nezabudol. Ale, v zásade je to jedno, pán poslanec. Vy to 

viete určite najlepšie, my sa necháme poučiť. Dobre.  

 

     Má niekto niečo k tomuto?  

 Pán poslanec Korček, ešte faktickú poznámku? (Áno.) 

Poďte. 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem. Neberte to v zlom, pán starosta. To naozaj 

ide len jedno o slovíčko, o to že sa to schvaľuje tu 

v zastupiteľstve. Všetko to čo ste povedali, je vaša 

kompetencia, mohli by ste to spraviť teda bez 

zastupiteľstva. Ale, samozrejme, ja oceňujem, že je to tu 

v zastupiteľstve, akurát som si dovolil upozorniť, že tá 

slovná formulácia je podľa mňa zlá. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja to oceňujem. Vaše pripomienky sú vždy hodnotné 

a rád ich počúvam.  

 Takže pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ja ďakujem pekne za slovo. Ja len k všetkým týmto 

materiálom, ktoré budú nasledovať, by som dal také jedno 

systémové vyjadrenie. Jedná sa vo všetkých prípadoch, okrem 

jedného, o ľudí, ktorí majú vyživovaciu povinnosť 

k nejakému maloletému dieťaťu. Toto bol dôvod, prečo 

sociálna komisia pridelila naraz môže sa zdať toľko bytov. 

Okrem bodu 25 čo je prenájom na škole, na Cádrovej, 

školníkovi.  

     Teda len toľko, aby sme sa potom nemuseli ku každému 

jednému bytu vyjadrovať. Ďakujem.    
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Nakoľko už nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

 

     „Nájom bytu“ si osvojuje pán predkladateľ Baník. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

nájom bytu č. 14 v bytovom dome na Bojnickej 21 

v Bratislave, žiadateľke Mgr. Magdaléne Grantnerovej, 

trvale bytom Bratislava – Nové Mesto na dobu určitú 3 roky 

za podmienky podpísania zmluvy s notárskou zápisnicou; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Poprosím, dámy a páni, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     13 poslancov.   

     Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                12 poslancov. 

     Proti:              0   

 Zdržal sa:          1 

 Prejdeme na ďalší bod č. 23. 
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BOD 23: 

Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto Jánovi Slepčíkovi Bratislava na 

dobu určitú 3 roky 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán prednosta si takisto osvojuje nie pridelenie ale 

„nájom“ bytu.  

 Čiže ak dovolíte, bez úvodného slova otváram diskusiu.  

     Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á   

 Návrh uznesenia.  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e  

nájom bytu č. 37 v bytovom dome na Bojníckej 21 

v Bratislave, žiadateľovi Jánovi Slepčíkovi xxxx, 

Bratislava na dobu určitú 3 roky, za podmienky podpísania 

zmluvy s notárskou zápisnicou; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     14 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                13 poslancov. 

Proti:              0 
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 Zdržal sa:          1                     

 Nasleduje bod 24. 

 

 

 

BOD 24:  

Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto Renáte Sečkárovej na dobu určitú 3 

roky 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :         

     Otváram diskusiu. Do diskusie nie je nikto prihlásený.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

nájom bytu č. 16 v bytovom dome na Bojnickej 21 

v Bratislave, žiadateľke Renáte Sečkárovej a jej manželovi 

Patrikovi Sečkárovi na dobu určitú 3 roky, za podmienky 

podpísania zmluvy s notárskou zápisnicou; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     13 poslancov.  

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                12 poslancov. 
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 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Nehlasoval:         1 

     Ideme ďalej, bod č. 25. 

 

 

BOD 25:  

Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto Rastislavovi Hajnalovi na dobu 

výkonu pracovného pomeru 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Bez úvodného slova. Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e 

nájom bytu v budove Základnej školy na Cádrovej 23 

v Bratislave žiadateľovi Rastislavovi Hajnalovi na dobu 

výkonu pracovného pomeru; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

(Prezentácia.)    13 poslancov. 

     Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.)      

 Za:                12 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

     Máme bod č. 26. 

 

 

BOD 26:  

Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto Helene Slézovej na dobu počas 

trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava – 

Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

     Nech sa páči, otváram diskusiu.  

     Nikto sa nehlási. 

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Poznámka; návrhová komisia má ešte uznesenie.) 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 Pardon, moja chyba, beriem na seba.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

nájom bytu č. 33 v bytovom dome na Bojnickej 23 

v Bratislave, žiadateľke Helene Slézovej trvale bytom xxxx, 

Bratislava na dobu počas trvania pracovného pomeru 

s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia:      13 poslancov.  

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               11 poslancov.  

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Nehlasoval:        2 

 Ideme ďalej, bod 27. 

 

 

BOD 27: 

Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto Bc. Kláre Dynisovej na dobu počas 

trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava – 

Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto   

 s c h v a ľ u j e  

nájom bytu č. 17 v bytovom dome na Bojnickej 19 

v Bratislave, žiadateľke Bc. Kláre Dynisovej trvale bytom 
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xxxx, na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou 

časťou Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    13 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               13 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Nehlasoval:        1 

 Máme pred sebou posledný bod pred bodom rôzne, bod 28.  

 

 

BOD 28: 

Návrh na voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo 

a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á   

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 
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 v o l í  

PaedDr. Jolanu Račickú za členku odborníčku Komisie pre 

školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto. Funkcia člena odborníka 

začína plynúť dňom zvolenia za člena odborníka; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     14 poslancov.  

 Nech sa páči hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:                 12 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2 

 Prechádzame na ďalší bod; je to bod interpelácie.  

 

 Poprosím pána vicestarostu keby viedol zasadnutie. 

Nech sa páči.  

 

 

BOD 29:  

Vystúpenie občanov - prerokovaný počas bodu 19 o 11.00 hod. 

 

 

BOD 30: 

Interpelácie 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :  

 Pán poslanec Korček. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

     Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja mám dve 

interpelácie, pretože sa obrátili na mňa obyvatelia našej 

mestskej časti s otázkami, na ktoré som nevedel odpovedať.  

 

 Prvá vec je ohľadom vykonávania stavebných prác na 

komplexe s názvom „Národný futbalový štadión“.  

 Upozornili ma, že tam prebiehajú stavebné práce aj 

v noci. Ja som dnes v noci okolo jednej išiel tade autom 

a videl som, že odtiaľ vychádzajú nejaké autá, že sa tam 

niečo deje, že tie betónovacie vozidlá odtiaľ chodili. 

 

 Takže chcem, asi pána starostu by som interpeloval s 

tým, že teda aby preveril túto situáciu a zistil, či tam 

dochádza k týmto stavebným prácam, akýmkoľvek, a či sú 

tieto stavebné práce povolené aj v noci. Ak nie, tak aby 

prijal potrebné opatrenia.  

 

 Taktiež druhá otázka, na ktorú sa chcem opýtať:  

     Taktiež ma oslovili obyvatelia z Tupého ulice, teraz 

tam prebieha dosť taký čulý stavebný ruch spojený 

s investičnými zámermi, ktoré sa tam budujú. Viem, že 

mestská časť už v minulosti dohodla vybudovanie spojenia 

Sliačskej ulice a ulice Tupého, ale pýtajú sa ma, že či 

bude riešená aj rekonštrukcia toho zvyšku Tupého, ktorý 

smeruje na Podkolibskú. Ja naozaj neviem, či to je vôbec 

ani v našom vlastníctve.  

     Ale chcem sa opýtať, či sa s takým niečím počíta a aké 

sú tam prípadne majetkové pomery, či to patrí Železnici a 

nám, hlavnému mestu predpokladám. Ďakujem.    

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Prosím predložiť písomne, Tomáš (JUDr. Korček), dobre? 

 



 

 

 

                                                                           15. zasadnutie MZ MČ B-NM 8.11.2016 

125 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Dodatočne to dám, lebo sa rozprávam. Pošlem to zajtra. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Dobre. Nech sa páči. 

 Pani poslankyňa Rattajová. 

 

 

Poslankyňa Ing. Z. R a t t a j o v á : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcela interpelovať pána 

starostu a chcela by som sa informovať aký je dôvod na to, 

že sa nerealizovala projektová dokumentácia na obnovu a 

revitalizáciu Osvetového a kultúrneho centra na 

Makovického, ktorá bola zaradená do tohoročného rozpočtu 

ako jedna z poslaneckých priorít? Ďakujem veľmi pekne.  

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :  

 Nech sa páči, pán poslanec Vaškovič.   

 

 

Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som ako člen návrhovej komisie 

rád prečítal dve interpelácie pána kolegu Galamboša, ktorý 

už momentálne sa nenachádza v rokovacej miestnosti. 

 Tie interpelácie znejú. 

 

 V zmysle zákona 369/1990 Zb. zákona Slovenskej 

národnej rady o obecnom zriadení § 25 ods. 4 písm. b) si 

dovolím interpelovať starostu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého so stanoviskom k nasledovným 

otázkam. 

 

 Po prvé: 
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     Dňa 3. 6. 2014 bolo schválené uznesenie č. 22/33, 

v ktorom Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby podal 

návrh na stavebný úrad na začatie územného konania 

o stavebnej uzávere v lokalite Biely kríž a Mierová 

kolónia. Aké kroky boli podniknuté k naplneniu tohto 

uznesenia, objem finančných prostriedkov vynaložených na 

plnenie uznesenia a termín ukončenia prác, následne 

vyhlásenie uzáveru. 

 

 Po druhé: 

     Dňa 3. 6. 2014 bolo schválené uznesenie č. 22/34, v 

ktorom Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby 

zabezpečil obstaranie, spracovanie a prerokovanie dopravno-

urbanistickej štúdie Račianska ulica a Vajnorská ulica 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Aké kroky boli 

podniknuté k naplneniu tohto uznesenia, objem finančných 

prostriedkov vynaložených na plnenie uznesenia a termín 

ukončenia prác, následné prerokovanie štúdie.   

Dňa 8. 11. 2016, podpísaný pán Galamboš. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, pán poslanec Bielik. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k :  

 Ďakujem. Dovolím si požiadať pána prednostu 

o informáciu ako bol vyhodnotený koncesný dialóg, koncesia 

na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre mestskú 

časť Bratislava – Nové Mesto? 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Nech sa páči, pán prednosta. 
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Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Nebol vyhodnotený. Prebieha súťaž. Boli otvorené 

vlastne prvé obálky a bez kvalifikačného, obálky ktoré sa 

vyhodnotia a vyhodnotia sa postupujúci ďalej. Čiže je to 

ešte v štádiu. Momentálne boli vyzvaní tí účastníci, ktorí 

nesplnili alebo nesprávne predložili tieto doklady, 

o nápravu. 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Jožko (Ing. Bielik), stačí ústna informácia? (Áno.) 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.: 

 Ja tiež dám tie interpelácie písomne. Interpelujem 

pána starostu, a takisto na základe podnetu občanov, 

v troch veciach: 

 

 Tá prvá je vlastne v konečnom dôsledku moja sťažnosť, 

ktorú som podávala 21. 3. 2016 kvôli nekonaniu úradu 

ohľadom opravy chodníka na Záborského ulica.  

      

     Tam vlastne v tejto žiadosti boli dve veci; bola to 

cesta na Halašovej, ktorá je už opravená ale chodník na 

Záborského ulici je v katastrofálnom stave. Je to chodník 

na rohu Semianovej a Záborského, ten sa úplne rozpadáva. 

Proste tá deštrukcia je čím ďalej tým väčšia. A oproti je 

stavba známa ako rodinný dvojdom, kde tiež bol chodník 

úplne zničený. Takže tam každý deň proste chodíme po dvoch, 

ani neviem to nazvať; chodníkom sa to nedá nazvať proste. 

Takže toto je jedna vec.  

 

 Druhá vec je vlastne zase interpelácia na pána 

starostu ohľadom rozhodovania alebo vydania stanoviska 

k investičnému zámeru, ktorý sa nazýva „Prestavba skladu 
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náradia“. Je to na  Záborského ulici č. 31 a v podstate 

máme podozrenie, teda občania ktorí ma oslovili, že ide 

o legalizáciu nelegálnej stavby.  

 

A posledne je, vlastne to už som žiadala aj pána 

prednostu a znovu teda interpelujem na vedenie úradu, aby 

prehodnotilo podnety občianky Silvie Švecovej zo 

Strednického ulice, kde opätovne vlastne žiada o riešenie 

situácie na križovatke Makovického a Strednického, keďže na 

Strednického ulicu sa  nevie dostať vozidlo OLO, ktoré tým 

pádom neodvezie komunálny odpad všetkým ľuďom ktorí si za 

tento odpad platia. Len kvôli tomu, že v križovatke 

neustále parkujú vozidlá.  

 

 Riešim to v podstate dočasne tým, že volám sem Mestskú 

políciu, ktorá osadí zábrany ale to vozidlo nezmizne. Takže 

či sa tam komunálne vozidlo každý piatok na Strednického 

ulicu dostane alebo nie, tak je vždy len otázkou vlastne  

šťastia.  

 

 A je to podnet aj z odkazu pre starostu. Na úrad 

dokonca už písala aj zodpovedná pani z OLO že majú tento 

problém, a stanovisko ktoré tam vydal príslušný Okresný 

dopravný úrad, že by išlo duplicitné značenie tak je podľa 

mňa úplne nezmyselné, lebo poskytla som aj fotografie, že 

v Starom Meste takéto duplicitné značenia sú úplne 

normálne. A tu je to s ohľadom na záujem občanov žiaduce, 

aby úrad proste túto situáciu, neúnosnú pre nich, vyriešil.  

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

     Ďakujem pekne za slovo.  
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      Ja dávam návrh na prezentáciu, aby sme zistili či sme 

ešte uznášaniaschopní? 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Zavolajte, prosím vás, určite sú vonku poslanci ešte. 

 Prosím, zavolajte poslancov.  

     Je niekto ešte vonku z poslancov? Nie.  

 Prosím, budeme sa prezentovať. 

 Nech sa páči, prezentujme sa.  

 (Prezentácia.)       

 Ďakujem pekne.  

 

 Prezentovalo sa 10 poslancov.  

 

 

 Takže, dámy a páni, v zmysle Rokovacieho poriadku 

musím  p r e r u š i ť  15. zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva a dokončíme ho v termíne, ktorý určí pán 

starosta. Predpokladám, že to bude pred tým decembrovým. 

Ďakujem pekne. Pekný deň. 

 Do videnia.  

 

 

(Prerušenie o 12,30 hod.) 

 

 

                   x              x 
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............................    ........................... 

prednosta Mgr. Ing. Ľ. Baník       starosta Mgr. R. Kusý 

 

 

OVEROVATELIA:  

poslanec P. Ágoston             ........................... 

poslanec Ing. J. Bielik         ........................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahnová, komor. stenografka .......................  
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