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ZAČIATOK: 14.00 hod. 
 
 
ZNELKA MČ 
 
 

BOD 1: O t v o r e n i e  

       Mgr. Rudolf  K U S Ý, starosta MČ B-NM 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy 

a páni, vítajte.  

 O t v á r a m 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva   

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

 Vítam medzi nami pána predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja Ing. Pavla  F r e š a  (potlesk. 

     Dobrý deň prajem. 

   

Ing. Pavol  F r e š o, predseda BSK: 

 Dobrý deň prajem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Z rokovania dnešného zastupiteľstva sú ospravedlnení: 

pán poslanec Andrej Balga, MBA 

pán poslanec Mgr. Marek Norovský  

pán poslanec Mgr. Dušan Rafaj 

a pán poslanec JUDr. Tomáš Korček odíde trošku skôr.  

 

     Skrutátorkami na dnešnom rokovaní, ak by náhodou 

zlyhalo hlasovacie zariadenie sú pani Eva Tomeček Ghata 

a pani Milada Riegl. 

 

 Ak dovolíte, prejdeme k bodu 2 programu dnešného 

rokovania.  



 

 

 

                                                                         18. zasadnutie MZ MČ B-NM 11. apríla 2017 

8 

 

BOD 2:  

Schválenie programu rokovania 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Program ste dostali vopred, vrátane materiálov R/1 

a R/2: 

  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva  

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

6. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016 

7. Správa z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného  

   Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto so zameraním na  

   výber miestnych daní 

8. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie  

   Základná škola s materskou školou Odborárska 2 

9. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové  

   Mesto na rok 2017 

10.Návrh Dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej  

   republiky Bratislavy 

11.Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov MČ  

   Bratislava – Nové Mesto I. etapa – zdokumentovanie  

   súčasného stavu 

12.Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016  

   o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto 

13.Návrh Pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto 

14.Návrh Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako  

   podpornej služby v mestskej časti Bratislava – Nové  
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   Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú  

   ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný  

   stav 

15.Návrh na schválenie výberu a uzatvorenie nájomnej zmluvy  

   s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosťou BELEMIT,  

   s.r.o. na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže  

   na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského  

   domu „Vernosť“ 

16.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č.  

   18256/55 a parc. č. 18256/53 v katastrálnom území  

   Vinohrady do správy Základnej školy s materskou školou,  

   Jeséniova 54, 831 01, IČO: 31 810 527 

17.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN  

   parc. č. 13525/18 v katastrálnom území Nové Mesto od  

   spoločnosti „Istrochem Reality, a.s.“        

18.Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ KM  

   parc. č.19379/1 až /3 v katastrálnom území Vinohrady  

   v prospech Ing. Petry Chudej a spol. 

19.Návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva  

   administratívnej budovy so súpisným číslom 1308 na ul.  

   Vajnorskej 21 v Bratislave – Dôvera zdravotná poisťovňa,  

   a.s. 

20.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto 

21.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava – Nové  

   Mesto 

22.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa  

   týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č.  

   11285/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 263 m2,  

   v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech Ing.  

   Jaroslava Helingera a manž. Dagmar Helingerovej, obaja  

   bytom Ósma 3A, Bratislava 

23.Žiadosť o poskytnutie dotácie – DEPAUL SLOVENSKO n. o. –  

   Ulica nie je domov – útulky pre ľudí bez domova 

24.Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ STOPA SLOVENSKO –  
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   Spolu pre  komunitu, Spolu s komunitou 

25.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ INTER BRATISLAVA –  

   Športujúca mládež 

26.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ CENTRUM ENVIROMENTÁLNEJ  

   A ETICKEJ VÝCHOVY ŽIVICA – Aby mesto prekvitalo 

27.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ KRAMÁRČAN – Aktívny  

   Kramárčan II. 

28.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ DIVADLO OPROTI –  

   Edudrama – hráme sa na život 

29.Žiadosť o poskytnutie dotácie PRE-UM – Malé múzeum  

   kognitívnych ilúzií 

30.Rôzne 

31.Interpelácie  

32.Vystúpenie občanov (predpoklad o 15.00 hod.) 

33.Záver 

 

 

Informácia mimo programu rokovania:  

. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb  

  Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a Detských jaslí  

  za rok 2016  

. Informácia o zámeru stavebného oddelenia objektov  

  a o havarijnom stave objektov dolnej stanice lanovej  

  dráhy a reštaurácie Snežienka 

. Informácia o zmenách Organizačného poriadku Miestneho  

  úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

. Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu mestskej časti  

  Bratislava – Nové Mesto 

. Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu  

  obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas  

  Nového Mesta v roku 2017 a čerpaní finančných  

  prostriedkov v roku 2016 

. Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície  

  Bratislava – Nové Mesto. 
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     Chcem Vám oznámiť, že z programu  s ť a h u j e m  bod 

18: 

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. 

č. 19379/1 až /3 v katastrálnom území Vinohrady v prospech 

Ing. Petry Chudej a spol. 

 

     A zároveň do neho d o p l ň u j e m   za bod 4:  

bod 4a) – Vystúpenie predsedu Bratislavského samosprávneho 

kraja. 

 

     Má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu 

dnešného rokovania?  

     Pán poslanec Bielik. 

 

 

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

 Pán starosta, vzhľadom na to, že na Miestnej rade ten 

pôvodný bod 13 – Návrh pravidiel participatívného rozpočtu 

nezískal dostatočnú podporu, chcem navrhnúť, aby sa ten bod 

13 dnes stiahol.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja neviem nájsť R/1 a R/2; 

môže mi niekto pomôcť? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Ešte niekto? (Nikto.) 
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 Pán poslanec Bielik, ak dovolíte o tomto bode 13 sme 

už veľa krát rokovali, čiže ja ho vylučovať nebudem. Ale, 

ak si to želáte, budeme samozrejme o vašom návrhu hlasovať. 

 Želáte si hlasovanie? 

 

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

 Áno. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Takže, ak dovolíte, budeme najprv hlasovať 

o návrhu pána poslanca Bielika, ktorý navrhuje stiahnuť 

z programu rokovania bod číslo 13 – Návrh pravidiel 

participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto.  

 Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.  

 (PREZENTÁCIA.)   14 poslancov.  

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

    (Hlasovanie.) 

 Za:              6 poslancov. 

     Proti:           1 

 Zdržal sa:       7 

 (Poznámka z pléna k prezentácii.) 

 Neboli ste prezentovaní. To ste sa mohli ohlásiť pri 

prezentovaní, kolegovia.  

     Považujete za dôležité opakovanie hlasovania? (Áno.) 

 V poriadku.  

 Chcem poprosiť, budeme ešte raz hlasovať o návrhu pána 

poslanca Bielika o vylúčení bodu č. 13 z programu dnešného 

rokovania.    

 

     Takže prosím, nech sa páči, prezentujte sa ešte raz. 

     (PREZENTÁCIA.)   21 poslancov. 
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 (Problémy s hlasovacím zariadením.) 

 Prosím, skúste vymeniť hlasovacie zariadenie pánovi 

poslancovi Dubčekovi. 

 Prosím, utíšme sa, kolegyne a kolegovia.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                7 poslancov 

 Proti:             3 

 Zdržal sa:        11  

 Návrh neprešiel.  

 

 

     Takže ideme hlasovať o programe dnešného rokovania tak 

ako som ho predstavil. 

 Prosím, nech sa páči, prezentujme sa.  

 (PREZENTÁCIA.)    21 poslancov.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:               20 poslancov 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

 Program sme schválili.      

 

 Kolegyne a kolegovia, poprosím vás o kľud; keďže sme 

v menšej miestnosti, práve preto musíme. 

     Pristúpime k bodu číslo 3. 

 

 

BOD 3: 

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Za členov návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec MUDr. Pavol Dubček a 

pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner    

 Má niekto iné návrhy? Nie.  

 

 Ak nie, dávam hlasovať, kto je za to, aby členmi 

návrhovej komisie boli pán poslanec Dubček a pani 

poslankyňa Pfundtner. 

 Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.  

 (PREZENTÁCIA.)     21 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2 

 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 Ing. Libor Gašpierik a 

pán poslanec JUDr. Richard Mikulec. 

 Má niekto iné návrhy? 

 Ak nie, dávam hlasovať. 

 Kto je za to, aby overovateľmi záznamu a uznesení bol 

pán poslanec Gašpierik a pán poslanec Mikulec; nech sa 

páči, prezentujme sa. 
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 (PREZENTÁCIA.)        21 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   20 poslancov. 

 Proti:                 1 

 Zdržal sa:             0 

 

 Pristúpime k bodu 4a). 

 

 

 

BOD 4a):   

Vystúpenie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. 

P. F r e š u 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán predseda, máte slovo.  

 

 

Ing. Pavol  F r e š o, predseda BSK: 

     Ďakujem veľmi pekne, pán starosta.  

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem 

Vám za toleranciu, že ste nám dali takýto extra bod.  

 

     Ten dôvod je úplne jednoduchý a taký, že doslova 

špecifický alebo možno úzky, ale o to by som bol radšej 

keby sme si ho prebrali.  

 

 My na župe dlhodobo vyznávame politiku toho, že pre 

nás sú partnermi mestské časti, obce a samozrejme mestá. 

A keď narazíme na nejaký problém, snažíme sa ho v zhode 

vyriešiť spoločne.  

     V tomto prípade jedná sa o pozemok pri škole na 

Mikovíniho  - Strednej škole hotelových služieb.  
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     Pán starosta Kusý spolu myslím s pánom starostom 

Števčekom vyzvali župu, aby niečo robila. Ten pozemok sa 

predal v roku 2005, to znamená vtedy keď bol ešte županom 

Ľubo Roman.  

 

     A ja som sem prišiel nie kvôli tomu, aby som sa teraz 

vyhováral, ale keďže je to vážna vec, prišiel som navrhnúť 

riešenie.  

 

 Reagovali sme tým, že keďže tam hrozí naozaj 

developerský bum a zhodou okolností obrátili sa na nás 

obyvatelia okolitých domov; a nielen oni, obrátili sa aj 

z Račianskej, ktorí sú absolútne zúfalí z dopravnej 

situácie, že hrozia developerské projekty, aby sa to 

zastavilo. A samozrejme, čo môžeme urobiť, sme aj urobili.  

 

 To prvé, napriek tomu že to nebolo písomne, bola to 

len taká verejná výzva, že zaradili sme to ako bod na naše 

zastupiteľstvo. Dali sme informáciu. Uvedomujem si, je mi 

to ľúto, že mám to len v jednom exemplári, ale za pár minút 

budete mať kópiu z toho čo sme mali na zastupiteľstve ako 

oficiálny materiál, vrátane uznesenia.   

 

 Našou snahou bolo, že maximálne vyjsť v ústrety 

obyvateľom Nového Mesta, ktorí cítia že sú tu ďalší 

developeri a hľadať naozaj možností ktoré by boli na stole.  

 

 Ja otvorene poviem, ja som sa spojil s pánom 

Števčekom, starostom Starého Mesta, a teda čo máme robiť 

a čo by on robil ako starosta?  

     On hovoril, že by urobil stavebnú uzáveru a územný 

plán zóny; to mi povedal ako radu, akonáhle začneme 

s týmto.  
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     Ja som poprosil našich kolegov na územnom pláne, 

považujem ich za veľmi kvalifikovaných, pani Zlámalová je 

tu, aby sme si vypracovali nejakú stratégiu, ako spoločnými 

silami s Novým Mestom, zabrániť tomu, aby tam developerský 

projekt vznikol.  

 

     Túto stratégiu teraz vypracovávame.  

 

     Ale súčasťou toho uznesenia, ktoré vám za chvíľu 

rozdáme, poprosím niekoho o kopírku, je, že proste župa 

poskytne maximálnu možnosť to riešiť. To znamená, my dáme 

všetky svoje kapacity, aby sa tento hroziaci bum podarilo 

zastaviť.  

 

     Lebo to čo som pozrel v archívoch, tak fakt je ten, že 

8 rokov sme sa tam nenašli nejakú žiadnu žiadosť. Naposledy 

sme mali niečo od pána Frimmela, ale sme nenašli žiadnu 

spoluprácu. Ale beriem to tak, že keď vznikne problém, tak 

ho budeme spoločne expresne riešiť. A takisto sme pozerali 

zápisy z Rady školy, ktorej sa to týka.    

 

 A teraz ten môj návrh je, že poskytneme súčinnosť 

v tej oblasti, aby sa tam urobil územný plán zóny, resp. 

stavebná uzávera. A dokonca pani Zlámalová hovorí keď sme 

teraz sedeli, že dokonca našla dôvod pre ktorý by sa to 

dalo normálne že nepodpísať, tak ako som správne pochopil 

stavebné povolenie, dokonca územné rozhodnutie.   

 

 Takže sme pripravení veľmi aktívne spolupracovať. 

Dokonca máme oveľa väčší diapazon toho čo v kraji je, 

rôznych prípadov, kde môžeme si zobrať príklad z iných 

rozhodnutí a vlastne odborne podporiť rozhodnutie vášho 

úradu pod čo sa podpisujete, tak aby tam naozaj bola 

istota, že sa stavať nebude.  
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 To je ako jedna línia, na ktorú by som veľmi 

nahováral, aby ste to aj vy ako poslanci akceptovali. Môže 

sa v diskusii niekto vyjadriť, či má lepší nápad.  

 

     Ale ak by ste akceptovali vlastne to, že budeme 

poskytovať úzku súčinnosť; lebo napríklad, že je to 12 

rokov a formálne s tým nič nemáme, tak ja som všetko možné 

len nie alibista, ktorý by povedal, že teda vybavte si to 

sami.  

 

 Takže určite poskytneme odbornú súčinnosť v tom 

zmysle, že akceptujeme dôvody. A myslím, že takéto 

rozhodnutia naši odborní riaditelia našli. Vieme ich dať na 

stôl, tak ich dajme k dispozícii, aby sme zladili sily, 

dali svojich expertov a nájdeme jasný právny dôvod, že 

prečo nie a že ako to jednoducho vyriešiť. 

 

 Dalo by sa teoreticky hovoriť aj o inom riešení, ale 

to už je také na dlhé lakte; ja neviem, vykúpiť to naspäť. 

Nemali sme to v rozpočte, nikto to zatiaľ nenavrhol.  

 

     Ale ja by som uprednostnil naozaj to, že poďme odborne 

o tom hovoriť. Teraz má úrad, resp. riaditeľ úradu záväzok 

podľa uznesenia zastupiteľstva, ktorý prešiel všetkými 

hlasmi. Bolo to predminulý piatok, ja som to osobne 

podpísal – spolupracovať s Novým Mestom v prospech 

Novomešťanov, aby tam jednoducho takýto nejaký „šialený“ 

projekt nemohol vzniknúť.   

 

     To znamená, to je asi tak na úvod toho.  

 

     A ja myslím, že keď ten papier rozdáme, celý ten náš 

materiál ktorí poslanci župy schválili, tak si myslím že sa 

pohneme výrazne ďalej. 
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     Prepáčte mi, že som išiel tak priamo a vynechal som 

nejaké formality, a nehovorím zoširoka, ale jednoducho 

považujem toto za veľmi naliehavé. Považujem to za 

naliehavé aj z hľadiska toho, že ste sa na nás obrátili, 

a preto sme hneď bezprostredne reagovali, bez 

byrokratických vytáčok nad týmto projektom, a chceme to 

úspešne v prospech Novomešťanom uzavrieť. To je taký dobrý 

výraz. 

 

 Veľmi by som sa uchádzal o to, aby to čo urobíme, aké 

riešenie urobíme, tak to riešenie malo totálnu zhodu práve 

aj tu v mestskej časti Nové Mesto. Ak treba tak i na meste, 

ale tam si myslím, že menej. A samozrejme, náš úspech, aby 

to bola škola, ktorá bola voľakedy vlastníkom pozemku 

kedysi v roku 2005. Toľko.  

 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Chce niekto vystúpiť? Nie.  

     Ďakujem pekne. 

 

 Pán predseda, ak dovolíte, tento problém je trošičku 

širší. Nejde len o to, stavať, nestavať. Ale o to, že škole 

bol odobratý školský pozemok, školský dvor, a do dnešného 

dňa jej chýba.  

 

 A ja nie som si  istý, že dočasné riešenie v podobe 

stavebnej uzávery, ak sa teda aj schváli, na obdobie 

maximálne 5 rokov, je tým riešením finálnym. Myslím si, že 

všetci vítame vašu aktivitu, ale mali by sme si sadnúť 

a nájsť naozaj trvalé riešenie, lebo asi sa zhodneme na 

tom, že predávať školské dvory, predávať školské areály, 

miesta kde je škola. škôlka, je jednoducho za hranicou 
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a umožniť tam trebárs tú výstavbu nie je prijateľné pre 

Bratislavu. 

Takže dámy a páni, ďakujem pekne. 

 

 

Ing. P. F r e š o, predseda BSK: 

 Samozrejme, pán starosta ja to prijímam. Je to presne 

to, čo som hovoril. Tam sa vlastne 8 rokov ani na Rade 

školy, kde sú viacerí členovia, ktorí tu dokonca sedia, 

tomu nevenovalo.  

 

     Ja som navrhol nie stavebnú uzáveru ako trvalé 

riešenie, pozor, ale územný plán zóny ako trvalé riešenie, 

ktoré vám umožní alebo nám umožní spoločne potom ten 

školský dvor tam obnoviť. Je to „gejt“ z roku 2005. 

Posledný, kto sa o to staral, bol pán starosta Frimmel, dal 

žiadosť a potom to utíchlo. 

 

 Proste teraz sme v situácii, kedy to máme vyriešiť. Je 

to náš návrh pracovný a rokujme o ňom ďalej. U mňa sú dvere 

hocikedy otvorené, je stavebná uzávera, územný plán zóny. 

A proste, popritom si povedzme čo s tým školským dvorom. 

Tam keď donesiete návrh tej Rady školy, že ako to urobiť, 

kedykoľvek sú dvere otvorené. Ja sa spolieham na to, že keď 

tam sedia tí naši zástupcovia, že donesú niečo 

zrozumiteľné. To je všetko.  

     A toto prijmite odo mňa ako podanú ruku, hocikedy 

ideme na to.  

  Samozrejme, v roku 2005 to nikto nemal predávať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. My sme sa týmto zaoberali pred 2 rokmi, 

kedy som bol na župe viackrát. A debatovali sme na tému, 

aké iné pozemky by mohla župa poskytnúť. Vzhľadom na to, že 
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v tej chvíli to nebolo aktuálne, ani sa tomu župa 

nevenovala, a nebol tam žiadny aktuálny nejaký plán stavať, 

nechali sme to tak. 

 

 Aktuálne je to teraz, pretože teraz prišiel developer 

s nejakým nápadom, niečo tam robiť.  

 

     Ale trvalé riešenie, podľa mňa, tam bude vyriešiť 

pozemok tak, aby sa opätovne stal vlastníctvom župy a aby 

ho opätovne mohla škola užívať.  

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som Vás práve pán predseda 

chcel osloviť v tom, že aké je vaše riešenie. 

     A teraz to riešenie padlo, že v podstate vašim záujmom 

alebo vašim zámerom je, aby župa odkúpila tento pozemok 

späť od developera? Aby som to správne pochopil. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Našou predstavou je, že bude opätovne tento pozemok 

slúžiť škole. A akým spôsobom sa to zabezpečí, to už je 

druhá vec. 

 Pani poslankyňa Augustinič.   

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Chcem sa Vás spýtať, pán Frešo, Vy 

ste hovorili, že ste vtedy ešte neboli županom keď sa to 

predávalo, ale určite máte vedomosť za akým účelom to bolo 

predávané, alebo resp. či bol prezentovaný zámer tým 

poslancom ktorí to odklepli, tento predaj, už vtedy. 
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 A druhá vec; ja mám trošku pocit z toho vášho 

riešenia, že to presúvate trošku na mestskú časť, lebo 

stavebná uzávera, územný plán zóny je v zásade vec ktorú 

musíme riešiť my. Preto si myslím, keď si župa spôsobila 

tento problém v minulosti, chápem že to nie je váš problém, 

ale že to bolo v minulosti, mala by si ho aj vyriešiť.  

 

     A teda ja si rovnako myslím, že tak ako na meste 

robíme zámeny pozemkov v takýchto problémoch, tak si myslím 

že teraz by bolo na mieste hľadať pozemok taký, aby sa 

mohol zameniť. Aby ste to neprehodili na plecia nám tento 

problém. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Vysvetlím: Pozemok bol predaný práve za účelom 

výstavby, čiže župa vedela do čoho ide. S tým, že bol tam 

ešte verejný prísľub, že peniaze budú využité na 

rekonštrukciu strednej školy, čo sa doteraz nestalo. Čiže 

to teraz vidíme, že máme tam v dezolátnom stave telocvičňu, 

ktorá je hneď pri pozemku, ktorý sa má developovať.  

     Nech sa páči. 

 

 

Ing. P. F r e š o, predseda BSK: 

 Najprv taká vec, že vy môžete hovoriť, že pred 12 

rokmi niekto urobil nejaký akt a že ho má opraviť tá 

inštitúcia, ktorá urobila ten akt. Ale to neznamená, že vy 

keď môžete dneska prijať stavebnú uzáveru, že sa otočíte 

tým ľuďom chrbtom. To je to, čo mi práve oni písali, že aby 

som zariadil, že sa neotočí chrbtom úrad. Ja vám to hovorím 

otvorene. Kritizovali nielen toto, kritizovali Račiansku, 

kritizovali iné povoľovačky.  

     Ja som dostal veľa týchto podkladov.  
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 To znamená, že naozaj majú obavu že sa neudeje nič. Že 

práve naopak že sa to hodí na župu a že sa nestane nič.  

 

 Ja som tu preto, aby som povedal, že sa stane niečo čo 

zabráni tej stavbe; to znamená že naozaj tá stavebná 

uzávera a poskytneme účinnosť. A my môžeme zamieňať. Len 

aby sme si rozumeli. Ináč sa vám zamieňať pozemok na ktorom 

môžete stavať výškové domy za úplne iné peniaze ako pozemok 

kde je stavebná uzávera. Takže budeme sa chovať nielen 

racionálne, ale budeme sa chovať aj ekonomicky.  

 

     A sama (Ing. Augustinič)  uznáte, že to sa nedá 

vyriešiť tým, že vy poviete; vy to na župe vyriešte. Presne 

toho sa báli tí ľudia, ktorí ma aj oslovovali. Presne toho 

sa báli, aby sme si to neprehadzovali.  

 

 Ja som sem prišiel preto, nie aby som vám povedal že 

mám takúto vôľu. Ja som prišiel preto, aby som ukázal 

uznesenie, ktoré župa má proste platné a podľa ktorého sa 

bude riadiť, že bude hľadať maximálnu súčinnosť.  

 

 A tá debata je, že ja prijmem akékoľvek ďalšie 

riešenie, ale nemôžem s vami súhlasiť, že to vyriešime my 

bez súčinnosti s Novým Mestom.  

     Nemôžem s tým súhlasiť. 

 

     Jednoducho my poskytneme súčinnosť.  

 

     Samozrejme, môžeme si pozrieť tú zmluvu, kde 

mimochodom na tej Školskej rade, kde proste ste aj účastní,  

sa dávali rôzne kompetencie; prejdeme si tú zmluvu ako sa 

to predávalo. Poviem mimochodom že bola aj zle právne 

napísaná, ale to je po 12 rokoch alebo koľko to je, skoro 

jedno.       
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     Ale čo môžeme urobiť spoločne?  

     Naozaj znemožniť to aby sa tam proste nejaký 

developerský projekt rozbehol. A kľudne zamieňajme, alebo 

vykupujme, alebo robme, len preboha, postavme sa za tých 

ľudí, ktorých sa to priamo týka.  Od nás máte okamžite ruku 

podanú.  

 

     Keď bude problém naformulovať stavebnú uzáveru alebo 

územný plán zóny, a dokonca máme aj to, že individuálne 

rozhodnutie nie je v súlade čo vtedy oni hovorili,  že máme 

dôvod prečo zamietnuť tú stavbu aj bez toho aby sa tam 

urobila stavebná uzávera. 

 

 Čiže my dáme tieto veci normálne na stôl; sme v tom 

odborne podkutí, lebo to robíme v celom kraji. Takže je to 

naozaj na tej spoločnej súčinnosti.  

 

    A ja chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste svojho 

starostu podporili v tom, aby tú súčinnosť proste mohol 

s nami robiť. Máme rôzne dve varianty a môžeme prísť 

povedať kedykoľvek, ako sme postúpili v našich rokovaniach 

a vybavená vec.  Ja si myslím, že ľudia môžu byť spokojní. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n  :  

 Ďakujem pekne za slovo. Čiže ja som asi trochu 

jednoduchší v tomto, a asi celkom buď nerozumiem alebo 

práve dobre rozumiem tomu o čo sa tu snažíme, a to je aby 

župa ktorá v roku 2005 predala nejaký pozemok za nejakú 

cenu nejakému developerovi, ktorý by tam v tej dobe keď to 

kupoval mohol niečo stavať. Za tých 12 rokov sa udiala 
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nejaká zmena či už v územnom pláne alebo niekde inde; ja 

nie som odborník na stavby. A stalo sa to, že dneska tam 

ten developer pravdepodobne stavať nemôže, tak dnes chceme  

prinútiť župu, aby tomu developerovi, keď má znehodnotený 

pozemok zaplatila za to späť tú sumu, možno väčšiu, možno 

menšiu, ktorú on za to v roku 2005 zaplatil? Tomu 

nerozumiem.  

     Buď tomu nerozumiem, alebo tomu rozumiem práve veľmi 

dobré. 

 Ale skúste mi to, prosím vás, vysvetliť. Toto má byť 

ten cieľ? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo. Toto celé naštartoval môj 

letáčik, ktorý som nastránkoval po stretnutí s občanmi 26. 

novembra 2016. Nenastránkoval by som určite ten letáčik, 

keby tam neboli na tom stretnutí povedali, že toto je 

kompromisné riešenie 8 a pol poschodia do výšky.  

 

     Developer zrejme už požadoval záväzné stanovisko 

mesta, lebo náš úrad nesúhlasil s predloženým návrhom 

a s nejakými limitmi, ktoré tam asi uvádzal v tom projekte 

v roku 2014. Ten letáčik toto všetko naštartoval. 

Naštartoval petíciu, naštartoval e-maily, akcie. Ľudia sa 

ma vypytujú, ľudia  zaujímajú sa o to, lebo určite takýto 

vežiak v parku nechcú mať. To je všetko, ďakujem pekne. 

 

 Je to prezentované ako sociálne zariadenie, ktoré 

zrejme bude preklasifikované ako apartmánový dom, lebo je 

to písané ako sociálne apartmány. Ďakujem pekne.       
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Starosta Mgr. R. K u s ý  

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Mám trochu problém s tým, že sme vlastne nedostali 

naozaj žiadne podklady k tomu čo tu rozprávame. To znamená, 

že ani neviem za koľko bol ten pozemok kúpený, či tá zmluva 

je alebo nie je vypovedateľná. 

 

 A pokiaľ teda hovoríme o nejakom koncovom riešení, tak 

by to riešenie malo byť naformulované. To znamená, ak 

z jednej strany stavebná uzávera, tak potom z druhej strany 

zámena pozemku. Tak by som to videla.  

     Ale mám s tým naozaj problém, že nemám relevantné 

informácie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Vaškovič. 

 

 

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

 Pán starosta, ďakujem za slovo. Na úvod v krátkosti by 

som zhodnotil pozemok tak ako sme sa zhodli s kolegom M. 

Vlačikym. Jedná sa o pozemok, kde  to územie je 

stabilizované. To znamená, že jednak  každá nová zástavba, 

ktorá by na tomto území mala byť umiestnená, musí sa 

prispôsobiť existujúcej okolitej zástavbe. Ja to tam dobré 

poznám, je tam bývalá škôlka resp. Ľudová škola umenia, 

ktorá je prízemná a tam nie sú žiadne 8-podlažné budovy. 
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Čiže je možné hodnotiť návrh 8-podlažnej budovy za rozpor 

s platným územným plánom. 

 

 To, že vydalo mesto k tomu záväzné stanovisko, ak to 

je pravda, neviem.  

 

     Ak je pravdou, že mesto vydalo záväzné stanovisko je 

právom mestskej časti aby požiadala o prehodnotenie. Ale čo 

ja vidím ako najväčšiu šancu, že tento pozemok je dotknutý 

spracovaním severnej tangenty a pre riešenie tejto 

dopravnej stavby nemáme žiadnu dokumentáciu. Nevieme kadiaľ 

je táto cesta navrhnutá, akým spôsobom sa to bude blokovať 

a limitovať.  

 

 To znamená, že toto sú všetko fakty na to, aby na 

tento pozemok v zásade nebolo možné vydať územné 

rozhodnutie a následne aj stavebné povolenie už 

v súčasnosti, za súčasných legislatívno-právnych podmienok. 

 

     Takže, samozrejme, môžeme sa pustiť cestou územného 

plánu zóny.  

 

     Treba si len uvedomiť, že tento bude musieť byť 

v súlade s týmto územným plánom mesta. Môžu sa samozrejme  

pokúsiť aj o vydanie stavebnej uzávery. Treba si uvedomiť, 

že ten vlastník pozemku sa môže odvolať voči takejto 

stavebnej uzávere a môže to skončiť na Okresnom úrade. 

Skúsenosti s rozhodovaním Okresného úradu máme; aktuálne 

s rekonštrukciou existujúcej Odborárskej ulice. 

 

 Ale ja som presvedčený o tom, a vychádzam z aktuálnych 

informácií ktoré mám momentálne k dispozícii, že jednoducho 

máme argumenty na to, aby sme žiadnu stavbu v tomto území 

nepovolili, resp. stavebný úrad mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto aby nepovolil. Ďakujem.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Poprosím, pán poslanec Mikulec, a potom vystúpi Ing. 

Zlámalová z BSK.   

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja len veľmi stručne k tomuto:  

     Ja vidím snahu aj Bratislavského samosprávneho kraja, 

a myslím si že určite je snaha aj v Novom Meste na to,  aby 

sme túto vec nejako úspešne doriešili. Ale, ako povedal 

kolega Vaškovič, máme tu skúsenosti z iných stavieb, ktoré 

nepotrebujú napríklad parkoviská vôbec, atď., atď. 

 

     Čiže, je to pekné, že teda máme tu snahy, atď., atď., 

ale sú tu nadradené orgány, ktoré kedykoľvek rozhodnú úplne 

inakšia. Takže ja by som nielen tu prezentoval nejakú snahu 

tým ľuďom pomôcť, lebo tu každý prezentuje snahu pomôcť, 

ale na konci je ten výsledok s veľa percent opačný.  

 

     Takže ja by som poprosil, keď tu máme tie dobré 

nápady, aj tú stavebnú uzáveru, aj ten územný plán zóny, 

však poďme do toho, všetko je to pekné, poďme to spraviť 

pre tých ľudí.  

 

     Ale niekedy to nezáleží len na úrade Bratislava – Nové 

Mesto, záleží to na tých nadradených orgánoch.  

 

     Čiže ono by bolo dobré nielen tu prísť a tuto nejakým 

spôsobom žiadať o spoluprácu, ale treba ísť aj už dopredu 

na tie nadradené orgány a tam požiadať o tú spoluprácu. Nám 

sa takéto niečo už stalo.  

     My sme boli aj na úplne tom najvyššom, na 

ministerstve, a nepochodili sme.  
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 Čiže, ja by som bol rád, aby keď už riešime tieto 

veci, pán župan, teda aby sme to riešili už tak komplexne, 

verím tým rebríkom hore. A aby sme riešili tieto veci tak, 

aby ten výsledok ktorý si želáme bol aj kladný. Ďakujem.      

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Nech sa páči, pani vedúca Zlámalová. 

 

 

Ing. Jana  Z l á m a l o v á, BSK: 

 Ďakujem pekne. Predstavím sa do zápisu.  

     Ja som Jana Zlámalová, som riaditeľka územného plánu 

na Bratislavskom samosprávnom kraji. 

  

 Ja si myslím, že to čo som chcela povedať, povedal 

kolega pán architekt Vaškovič, ktorý povedal vlastne skoro 

všetko, až na to, že nepovedal to, že v podstate také 

drobné upozornenie, že je riešenie a riešenie. Je riešenie 

dlhodobejšie a je riešenie krátke. Je riešenie, ktoré je 

v rukách orgánov dotknutých, štátnej správy, samosprávy. 

A je riešenie, ktoré je aj v rukách stavebného úradu; 

stavebného úradu ktorý je na tejto mestskej časti, 

príslušného stavebného úradu mestskej časti Nové Mesto.   

 

 Isteže riešenie na zaregulovanie lokality je aj 

obstaranie územného plánu zóny. Toto je ale to riešenie 

v nadväznosti na vyhlásenie stavebnej uzávery. Toto je ale 

riešenie, ktoré je podľa môjho názoru, trošku na dlhé 

lakte, pretože ak sa ide obstarávať územný plán zóny tak 

v územnom pláne hlavného mesta sú vyčlenené lokality pre 

ktoré sa ten územný plán zóny môže obstarať. Ja som sa 

pozerala, táto lokalita tam nie je.  
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 Čiže podľa výkladu Ministerstva dopravy a výstavby, ak 

by sa tam mala táto lokalita dostať, že je pre ňu treba 

obstarať územný plán zóny, tak treba zasiahnuť do územného 

plánu mesta. Do územného plánu mesta sa nedá zasiahnuť 

nijako inak ako zmenami a doplnkami veľkého územného plánu. 

Je to na také strašne dlhé lakte, že netrúfam si ani 

odhadnúť, a ešte neviem ako by to dopadlo. 

 

 Takže najprv zmeny a doplnky  územného plánu mesta, 

vieme ako dlho sa v Bratislave tieto zmeny a doplnky robia, 

kým sa obstarajú, prerokujú a schvália v zastupiteľstve.  

 

     Alebo potom využiť to, že ak si ten investor podá 

žiadosť; tú žiadosť investor môže podať jedine sem a jedine 

na stavebný úrad. A stavebný úrad posúdi, že či táto 

žiadosť investora je v súlade alebo v nesúlade s územným 

plánom, a čo ten územný plán vlastne hovorí.  

 

     To, čo hovorí ten územný plán hlavného mesta, vlastne 

povedal pán architekt Vaškovič. Povedal, neviem že či to 

povedal, ako to povedal, že ide o stabilizované územie. 

Stabilizované územie znamená to, že to územie nemá presne 

dané regulatívy, ani výškové, ani proste percento 

zastavanej plochy, percento zelenej plochy.  

 

 Ide o to, že stabilizované územie je územie, v ktorom 

by sa mali vlastne robiť iba dostavby, prístavby, 

nadstavby. Ak do stabilizovaného územia by mala vstúpiť 

novostavba, čo aj v tomto prípade by bola novostavba, tak 

treba to dôsledne posúdiť z toho titulu, že tá novostavba 

sa nejde umiestňovať na zelenej ploche. Ide sa umiestňovať 

do územia, kde sú aj ostatné budovy, a treba posúdiť že či 

tá novostavba do tohto územia zapadne.  
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     A treba vyslovene vychádzať z citácie čo je vlastne 

stabilizované územie. Ja to tu nebudem čítať, lebo asi na 

to nie je priestor.  

 

     Ale v územnom pláne mesta je presne napísané, čo je to 

stabilizované územie, čo sa tam môže robiť, ako sa tam môže 

robiť. Dokonca stavebný úrad si môže vyžiadať od investora 

aj iné podklady na posúdenie. Môže si od neho vyžiadať aj 

nejakú urbanistickú štúdiu na posúdenie, ktorú nechá 

prerokovať; nechá ju prerokovať aj verejne. 

 

     Alebo môže návrh pritom ak ten návrh nespĺňa patričné 

regule, môže ten návrh zamietnuť. Paragraf 39a), to je taký 

môj obľúbený paragraf, ktorý sa na stavebných úradoch moc 

nepoužíva. A to je to, že stavebný úrad pri územnom konaní 

má posúdiť, či tá stavba zapadne do toho prostredia do 

ktorého sa umiestňuje.  

 

 Čiže, náš návrh by bol skôr ten, aby toto zobral do 

rúk stavebný úrad. Tá cesta obstarania územného plánu zóny 

a v tej súvislosti vyhlásenie stavebnej uzávery, čo je 

normálne územné konanie o stavebnej uzávere, je dlhá.  

 

 Neviem, či sa ma chce niekto niečo opýtať?  

     Ale mám tu viacero kolegov, ktorí so mnou robili 

a veľmi dobre vedia presne všetko to čo som ja tu povedala. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Pani vedúca, pri všetkej úcte povedali ste nám to čo 

vieme. Stavebnú uzáveru urobiť nemôžeme. Územný plán zóny 

urobiť nemôžeme. 

 



 

 

 

                                                                         18. zasadnutie MZ MČ B-NM 11. apríla 2017 

32 

 

Ing. J. Z l á m a l o v á, BSK: 

 Môžete. Len som povedala, že to bude dlhé, dlhý čas. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     V tejto chvíli urobiť nemôžeme, lebo nám to neumožňuje 

územný plán hlavného mesta, pričom z našej strany už tieto 

kroky, čo hovoríte, už sme urobili, aby sme mohli urobiť 

potenciálne územné plány viacerých zón. Ale teda mesto 

nekoná alebo koná svojim spôsobom. Čiže, pri všetkej úcte, 

toto nám nepomáha.  

 

 A pokiaľ ide o samotnú stavbu, úrad už vyjadril svoj 

názor, že 9 podlaží sa tam nehodí. Ale my nediskutujeme 

o tom, že či 9, či 8, či 6. My hovoríme, nech sa vôbec 

nestavia.  

 Pán architekt Vaškovič, nech sa páči. 

 

 

Ing. J. Z l á m a l o v á, vedúca ÚP BSK: 

 Pardon. Nie že nevydať. Keď je podaná žiadosť o územné 

rozhodnutie môže byť to územné rozhodnutie buď vydané alebo 

zamietnutá žiadosť o to územné rozhodnutie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja som presvedčený o tom, že jediným 

účinným nástrojom na to, aby sme spoločnými silami 

zabránili výstavbe na tomto pozemku je jednoducho získať 

vlastnícke práva k tomuto pozemku. To znamená, v každom 
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prípade či už sa bude spracovávať územný plán zóny, či sa 

bude vyhlasovať stavebná uzávera, vždy tam budú aj 

vlastnícke práva súčasného aktuálneho vlastníka pozemku. A 

tieto vlastnícke práva garantuje Ústava. Ďakujem. 

 

 

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 zareagoval na pani 

Zlámalovú. Ja som Vás počul 5  minút hovoriť spôsobom; to 

bolo to čo povedal kolega Vaškovič, ale ja som nepočul  

žiadne riešenie. To riešenie je podľa Vás, to správne. 

 

 Ja súhlasím s tým, ako povedal pán župan Frešo, poďme 

všetkými smermi na to ako nejakým spôsobom zamedziť tejto 

výstavbe. Ale že či toto je to riešenie, to je horizont na 

roky, to si povedzme na rovinu, či toto je to správne 

riešenie? To neviem. 

     Alebo je to správne riešenie to, čo navrhoval pán 

starosta Kusý.  

 

 To chcem od Vás počuť ako odpoveď, lebo päť minút ste 

nám tu teda hovorili, aký je daný stav.  

 

     Ale to riešenie by som chcel počuť, že aké je to 

riešenie najlepšie?  

 

 

Ing. J. Z l á m a l o v á, vedúca ÚP BSK: 

 Nepovedala som riešenie? 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Skúste ešte raz to riešenie.          
 
 
 
Ing. J. Z l á m a l o v á, vedúca ÚP BSK: 

 Tak ešte raz:  

     Je možné obstarať územný plán zóny, povedala som pre 

danú lokalitu, kde bude tá lokalita zadefinovaná úplne 

presne, pretože úplne presne zadefinovaná v územnom pláne 

hlavného mesta nie je. Povedala som čo obnáša obstaranie 

územného plánu zóny, čo toho územného plánu zóny tejto 

konkrétnej, ktorá nie je v územnom pláne mesta.  

     Čiže musia sa najprv spraviť zmeny a doplnky územného 

plánu hlavného mesta.  

 (Otázka z pléna: Koľko by to trvalo?)  

     V podmienkach Bratislavy si to ani nedovolím odhadnúť. 

 (Poznámky v pléne.) 

 

 

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

 Keď už chceme ľuďom povedať nejaké riešenie, tak 

povedať, že sa na meste niečo udialo.  

 

 

Ing. J. Z l á m a l o v á, vedúca ÚP BSK: 

 Ak ten investor podá žiadosť; investor nemôže stavať 

bez toho, aby mal vydané územné rozhodnutie na umiestnenie 

stavby a stavebné povolenie na povolenie stavby. Tieto dva 

dokumenty musia nadobudnúť právoplatnosť a ten jediný, kto 

ich môže vydať, je stavebný úrad mestskej časti Nové Mesto.  

 

 Čiže, keď si sem investor podá žiadosť, tak tú žiadosť 

je treba posúdiť a podľa toho teda buď vydať alebo nevydať 
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územné rozhodnutie. A keď nebude územné, tak nebude ani 

stavebné. 

 (O slovo sa hlásil pán poslanec JUDr. Mikulec.) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, pri všetkej úcte nemáte už slovo.    

     Pani vedúca, pri všetkej úcte, ale zatiaľ ste nám nič 

nepovedali, pretože momentálne my žiadny územný plán zóny 

nemôžeme robiť. A to ste povedali. Ten problém je teraz.  

 

     A to, že my nesúhlasíme s daným objektom, ktorý tam 

chce investor stavať, to nám nepomôže keď investor 

prispôsobí ten svoj objekt tomu čo hovorí územný plán.  

 

     Čiže, a predpokladám, že Vy ako odborníčka mi 

nepoviete ako človek z ulice; pán starosta, Ty môžeš 

všetko, a nedáš stavebné povolenie. To mi asi nepoviete.  
 
 
 

Ing. J. Z l á m a l o v á, vedúca ÚP BSK: 

 Stavebný úrad pri vydávaní územných rozhodnutí 

a stavebných povolení musí dodržiavať stavebný zákon. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 A územný plán čo povie?  

 

Ing. J. Z l á m a l o v á, BSK: 

 No, určite. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 A sme doma.  

 

Ing. J. Z l á m a l o v á, vedúca ÚP BSK: 
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     Veď to je súčasťou vydávania územného rozhodnutia, 

posúdenia či je stavba v súlade s územným plánom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     A územný plán výstavbu umožňuje. 

 

 

Ing. J. Z l á m a l o v á, vedúca ÚP BSK: 

 Územný plán hovorí, že je to stabilizované územie, 

ktoré má presnú definíciu; presnú definíciu. Tá bola 

povedaná. Povedali sme to tak asi len v kocke, ale je 

presne zadefinovaná v územnom pláne hlavného mesta. 

A postup je zadefinovaný aj v tom § 39a pri posudzovaní 

žiadosti o územné konanie a posudzovaní toho projektu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. A ľudskou rečou povedané: Nejakú výstavbu tento 

pozemok umožňuje. 

 

Ing. J. Z l á m a l o v á, vedúca ÚP BSK: 

 Áno. Nejakú výstavbu umožňuje. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 A sme pri tom čo my nechceme.  

     Ale toto všetko my vieme.  

 

     Preto riešime tú otázku, aby župa vyriešila ten 

pozemok tým spôsobom, že bude opätovne vo vlastníctve župy, 

resp. príslušnej strednej školy.  

 Pani poslankyňa Augustinič, faktická poznámka. 
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Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č : 

 Ja sa chcem spýtať ako neodborníčka:  

     Na základe čoho mi stavebný úrad nevydá rozhodnutie, 

keď bude naozaj v súlade s územným plánom a zmení ten 

projekt tak aby bol v súlade s územným plánom?  

     Ja si myslím, že vtedy ani stavebné povolenie, ani 

územné rozhodnutie nemáme na základe čoho nevydať, opačne. 

 

 Na druhej strane stavebná uzávera takisto musí mať 

nejaký dôvod, zrejme. Tak ak mi toto ešte vysvetlíte, na 

základe čoho my vieme dať stavebnú uzáveru pokiaľ bude 

v súlade s územným plánom. Ďakujem.  

 

 

Ing. J. Z l á m a l o v á, vedúca ÚP BSK: 

 Na základe čoho nevydať územné rozhodnutie?  

     Územné rozhodnutie sa nevydá na základe toho, ak 

navrhovaná stavba nie je v súlade s územným plánom; 

napríklad.  

     Keď bude v súlade, tak nemôžete zamietnuť vydanie 

územného rozhodnutia. To je jasné.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Vaškovič. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Treba si uvedomiť alebo povedať, že 

čo je našim cieľom; vytvoriť všetky podmienky, aby sa areál 

vrátil škole.  

     Ak toto chceme dosiahnuť, musíme znovu vstúpiť do 

rokovania s vlastníkom a zmeniť vlastnícky vzťah.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Ja sa budem len opakovať lebo sa tu 

cyklime pol hodiny alebo trištvrte hodiny o tom istom čo 

povedal kolega. Ja si myslím, že starosta Kusý ani nemal 

v úmysle tu vydať nejaké územné rozhodnutie na 8-poschodovú 

alebo 9-poschodovú budovu.  

 

 A teraz k tomu, čo povedal kolega Vaškovič, že keď ten 

investor príde a príde tam s niečím čo dovoľuje aj územný 

plán a neprieči sa to ničomu zákonnému, ako má postupovať; 

a to riešenie ja som stále nepočul. 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. Prihlásil som sa s faktickou 

poznámkou, lebo som si myslel že sa už nedostanem v rámci 

bežného vystúpenia.  

      Možno trošku z histórie:  

      Ten zámer ktorý tu bol aj spomínaný na výstavbu; 

myslím to bola 22-poschodová budova, bol ešte v roku 2007. 

Vtedy ešte neplatil tento územný plán, lebo tento je účinný 

až od 31. mája 2007; predtým platila tzv. aktualizácia, 

ktorá nemala žiadne špecifické kritéria, koeficienty, mala 

iba grafickú časť. Vtedy aj mesto reagovalo na túto 

situáciu tým, že urýchlene schválilo nový územný plán kde 
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už to definované územie je definované tak, že je to 

občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 

charakteru. Ale tak, ako povedala Ing. Zlámalová, 

stabilizované územie. 

 

     Myslím si, že cesta stavebnej uzávery je možná. Určite 

by to bola cesta, ale zdĺhavá, do určitej miery 

problematická. Ale myslím si, že bolo by to možné.  

 

     Aj územný plán síce explicitne nespomína toto územie 

pre spracovanie územného plánu zóny ale územný plán tieto 

územia spomína len tzv. demonštratívnym výpočtom. Je tam 

taká veta, že v prípade, že mestská časť má záujem tak môže 

upraviť územný plán zóny aj pri iných lokalitách. Naša 

mestská časť robí aj v iných územných plánoch, ktoré nie sú 

explicitne spomenuté v územnom pláne.  

 

     Takže myslím si, že bolo by možná cesta stavebnej 

uzávery a teda vytvorenia územného plánu zóny.  

 

     Ale určite tým posledným alebo tým definitívnym a 

jediným správnym riešením bude, aby ten pozemok získala 

župa do svojho vlastníctva.  

 

     Ale určite pri týchto rokovaniach by bolo dobré, aby 

mala takýto nejaký nástroj, že už konanie o stavebnej 

uzávere začala. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči. 

 

 

Ing. P. F r e š o, predseda BSK: 

 Ďakujem pekne.  
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     Sorry, že to toľko trvá, ale to nie je jednoduchý 

problém; naozaj je trochu aj zanedbaný za tie roky.  

 

 Ja som vlastne hovoril o tom, že použijme vlastne 

všetky dostupné prostriedky v súčinnosti.  

     Ten prvý, ktorý hovorila pani Zlámalová bol, že 

nevydať to rozhodnutie samotné; a Vy hovoríte že ste tak aj 

urobili, že 9-poschodové tam nič stáť nebude. 

 

 Pokiaľ sa hlbšie ponoríte do tých samotných predpisov, 

ktoré sú tam, tak hľadať pre stabilizované územie taký typ 

rozhodnutí, ktorý znemožní podobné nápady.  

 

     Zároveň paralelne urobiť stavebnú uzáveru znamená, že 

donútiť toho investora si sadnúť za rokovací stôl napríklad 

o tom, že sa ten pozemok zamení. Ináč sa vám zamieňa 

pozemok na ktorom môžete robiť 9-poschodé budovy a ináč sa 

vám zamieňa pozemok kde vám beží konanie o stavebnej 

uzávere.  

 

 Dobre, že sa o tom bavíme. Lebo pán poslanec Korček 

použil presne tú vetu, o ktorej si ja myslím, že sa dá 

obstarať územný plán zóny. Mimochodom to mám od Rada 

Števčíka, že určite by to išlo a netreba čakať na mesto. 

Ale to je odborná debata. 

 

 A proste to, čo sa navrhujem, a tým aj skončím je aj 

pomoc pri tom ako nevydať to rozhodnutie do stabilizovaného 

územia; preboha, nie 9 poschodí.  

 

     Ľudia sa na nás húfne obracajú a žiadajú signál, že 

v žiadnom prípade nie; tam vám dáme za pravdu. 

 

 Takisto ako pomoc v tom, že urobiť stavebnú uzáveru 

a územný plán zóny – takisto plná podpora.  
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     Samozrejme, že oslovíme toho majiteľa, ale tam je to 

tak, že tam musia prísť dve strany k tomuto rokovaciemu 

stolu.  

 

     A ak vy neurobíte ani jeden z týchto krokov, hej, tak 

potom ako príde k tomuto rokovaciemu stolu? Ale keď robíte 

obidva prípadne spolu v odbornej debate, a nájdeme ešte 

tretí, tak to rokovanie bude úplne ináč vyzerať.  

 

     To je vlastne spôsob tohto materiálu ktorý máte 

alebo ktorý budete mať pred sebou, ktorý župa schválila.  

 

 Takže naozaj si urobme taký „čeklis“ čo všetko môžeme 

jedna, druhá strana spraviť, odfajkajme si to a proste 

vybavená vec. Kľudne to sem dôjdeme odprezentovať na 

budúce, čo všetko sme už urobili, aby sme to tu zasa 

necyklili, netočili a nedávali dobré rady.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Mikulec.   

 

 

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

 Ďakujem. Ináč, mimochodom, ja som hovoril to isté, čo 

ste hovorili Vy, že teda treba keď sú dva; keď sú štyri 

spôsoby, tak poďme štyrmi spôsobmi to vyriešiť; nie je 

problém. 

 

     A myslím si, že naša mestská časť nemala v úmysle tu 

vydať nejaké územné rozhodnutie pre 9-poschodový dom. To sa 

môžem tu starostu pýtať na priamo. A myslím si, že tá 

odpoveď je jasná. My sme ani len neuvažovali o tom, že 

takéto niečo by tam malo byť.  
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Ing. P. F r e š o, predseda BSK: 

 To treba nahlas povedať, že nič také nebude.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Kolegyne, kolegovia, téma 8 či 9 poschodí, to nie je 

téma.  

     Túto informáciu dostal investor, dostal ju minimálne 

raz ak nie dvakrát.  

     Téma je, nestavať vôbec. O tom sa tu rozprávame.   

 

 Čiže, keby išlo o to, uhrať celú tú situáciu tak, aby 

tam boli 4 podlažia, na to naozaj mestská časť, stavebný 

úrad nikoho nepotrebuje; lebo tam je to rozhodnutie jasné.  

 

     Ale my hovoríme, nestavať na školskom pozemku, a toto 

je alfa a omega. A toto je cieľ, ktorý chceme dosiahnuť.  

 

 Pán župan, ja som rád, že v tejto veci sme za jedno, 

že máte záujem pomôcť. A beriem to tak, ak teda môžem ako 

verejný prísľub, že teda župa je pripravená aj riešiť 

otázku zámeny alebo čokoľvek iného tak, aby sa zabezpečilo, 

že školský dvor bude opätovne patriť Hotelovej akadémii, 

strednej škole, ktorej aj predtým patril.  

 Pán poslanec Dubček; ak dovolíte posledné slovo. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

     Boli tu jasne naznačené odborné kroky zo strany 

Bratislavského samosprávneho kraja aj z mestskej časti od 

pána Vaškoviča, aj JUDr. Korčeka.  

     Ja si myslím, že treba dať tieto názory dohromady 

a hľadať tie cesty, a dosiahnuť cieľ. Boli naznačené úplne 

jasne tie kroky, ako dosiahnuť tento cieľ. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Ak dovolíte, diskusiu uzatváram a prechádzame 

k ďalšiemu bodu programu č. 5.  

 Pán predseda, ďakujem za Vašu prítomnosť. 

 

 

Ing. P. F r e š o, predseda BSK: 

 Ďakujem a všetko dobré.  

 (Odchod predsedu BSK zo zasadnutia.)  

 (Potlesk.) 

 

 

 

BOD 5:  

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova otváram diskusiu. Nech sa páči. 

 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 

 k o n š t a t u j e, že  

1. Trvá plnenie uznesení: (podľa predtlače) 

21/08C; 

22/33; 22/34; 
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05/03D; 

06/04/01; 

08/09; 08/10; 08/16; 

11/15; 

12/11; 

13/16; 13/25; 13/27; 

14/06; 

15/09; 15/10; 

16/10; 16/07C; 16/15B; 16/31; 16/32.3 

 

2. Splnené boli uznesenia: (podľa predtlače) 

10/15B; 

16/16; 

17/04; 17/05; 17/06; 17/07; 17/08; 17/09; 17/11; 17/12; 

17/13; 17/14; 17/15; 17/20; 17/21; 17/22 

 

3. Zrušené boli uznesenia: (podľa predtlače) 

17/18; 17/19 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 (PREZENTÁCIA.)    19 poslancov. 

 Prosím, hlasujeme, nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                17 poslancov 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          2 

 

 

 

BOD 6:  

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova? (Áno.) 

     Bez úvodného slova. Nech sa páči, 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  

Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujme sa.  

 (PREZENTÁCIA.)     19 poslancov.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                19 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0. 

 

 

 

BOD 7: 

Správa z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného 

Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto so zameraním na 

výber miestnych daní        
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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  

Správu z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného 

Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto so zameraním na 

výber miestnych daní; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (PREZENTÁCIA.)     19 poslancov. 

 

 Ak pán poslanec Korček odišiel, poprosím, vyberte mu 

kartu.  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                19 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0  

 Prechádzame ďalej na bod 8. 
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BOD 8:  

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou Odborárska 2 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Bez úvodného slova 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  

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou Odborárska 2; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Prosím, prezentujme sa. 

 (PREZENTÁCIA.)     18 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

  

     (Hlasovanie.) 

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Prechádzame na ďalší bod 9. 
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BOD 9:  

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2017 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, bez úvodného slova otváram diskusiu. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Galamboš. Nech 

sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Ja som na Rade 

upozorňoval, že sú tam hrubé pravopisné chyby, ktoré 

doteraz neboli upravené. Prvý pád množného čísla, mužský 

rod, poprosil opraviť, „že boli preradení“, je tam na konci 

s „y“. Ďakujem. 

 

 A ešte jednu vec, nárast pracovníkov ako sa tu píše 

„nie je v priamej úmere s kvalitnejšou prácou“.  

     Ja by nastavil tie procesy obstarávania trošku ináč, 

ale to nie je môj problém. Ešte raz: nárast o 11 hodín je 

strašne veľký, aj keď sú tam aj nejaké sestričky, atď. 

Ďakujem 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. Ja by som sa rád pri tomto 

materiáli chcel spýtať na Novomestský športový klub, kde je 
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35 200,00 Eur plus ako neviem čo; možno že je tu napísané, 

ešte som to neštudoval. Telefonoval som ale s predsedom 

klubu a predseda klubu mi povedal, že sa jedná 

o vybudovanie osvetlenia. A pri tejto príležitosti mi 

povedal, že vybudovanie tohto osvetlenia má robiť EKO-

podnik. 

 

 Ja som sa chcem spýtať, aký zmysel je dávať dotáciu   

Novomestskému športovému klubu keď to má robiť EKO-podnik, 

a je to na našich pozemkoch?  

     Nie je jednoduchšie dať tieto peniaze priamo EKO-

podniku a že by to spravil EKO-podnik na našich pozemkoch 

pre nich? Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte niekto? 

 (Výmena názorov medzi pánom poslancom a vedúcou 

oddelenia RNDr. Ondrovou.) 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že sme si to tu 

vysvetlili, že už každý vie ako to bude. Nedávame to ako 

dotáciu, dávame to ako položku pre Novomestský športový 

klub. Je to vlastne osvetlenie a bude to mať vo vlastníctve 

mestská časť. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Diskusiu uzatváram. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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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  

     1. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto: 

(podľa predtlače) 

 

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške 262 200,00 EUR 

 

FK 0111 EK/A 600  Zdroj 41  Prog. 1.1.2  HS 0010 

Názov položky  Miestny úrad                + 200 000,00 EUR 

 

FK 0911  EK/A 600  Zdroj 41  Prog. 8.1  HS 0022 

Názov položky  Detské jasle                +  50 000,00 EUR 

 

DK 09xx  EK/A 600  Zdroj 41  Prog. 8.2  HS 0406 

Názov položky  ZŠ s MŠ Riazanská           +  12 000,00 EUR 

 

 

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

príjmov vo výške 262 200,00 EUR. 

FK  EK/A 111003 Zdroj 41  Prog.   HS 0024 

Názov položky  Podiel na dani z príjmov FO + 262 200,00 EUR 

 

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov vo výške 113 200,00 EUR. 

FK 0810  EK/A 717002  Zdroj 46  Prog. 4.3  HS 0612 

Názov položky  Športovisko Plzenská - modernizácia 

               + 72 000,00 EUR 

 

FK 0810  EK/A 700  Zdroj 46  Prog. 4.3  HS 0612 
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Názov položky Novomestský športový klub – osvetlenie 

športoviska     + 35 200,00 EUR 

 

FK 09xx  EK/A 700  Zdroj 46  Prog. 8.2  HS 0407 

Názov položky ZŠ s MŠ Sibírska–konvektomat   + 6 000.00 EUR 

 

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií vo výške 113 200,00 EUR. 

FK    EK/A 454001  Zdroj 46  Prog.   HS 0024 

Názov položky Prevod z rezervného fondu    + 113 200,00 EUR 

 

 

     2. zmena plánu tvorby a použitia mimorozpočtových 

fondov v mestskej časti na rok 2017 takto: 

(podľa pretlače) 

 

REZERVNÝ FOND 

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1. 1. 2017 v EUR 

+ 222 058,75 

 

Tvorba fondu 

príjem z prebytku hospodárenia z roku 2016  v EUR   

+ 550 000, 00  

 

 

FOND ROZVOJA BÝVANIA 

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1. 1. 2017 v EUR 

+ 249 046,12 

 

Tvorba fondu 

príjem z prebytku hospodárenia z roku 2016 v EUR  

mínus 3 682,00; 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.  

 (PREZENTÁCIA.)     18 poslancov. 

 Prosím, ak nie je tu pani poslankyňa Augustinič, tak 

jej kartu vytiahnite; a potom sa dá vložiť.  

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          2 

 Ďalším bodom je bod č. 10. 

 

 

 

BOD 10: 

Návrh Dodatku č. .. k Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, bez úvodného slova 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  

stanovisko k návrhu Dodatku č. .. Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení:  
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„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto s predloženým znením návrhu Dodatku č. .. Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy súhlasí“; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujme sa. 

 (PREZENTÁCIA.)    20 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               20 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 

 

 

BOD 11: 

Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 

I. etapa – zdokumentovanie súčasného stavu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Otváram diskusiu, nech sa páči.  

     Ak sú nejaké otázky, je tu pán Ing. Klein, ktorý vám 

ich zodpovie.  

 Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Mohli by ste mi to len tak priblížiť, lebo mne to 

prišlo, že sú tam len skopírované výstupy z nejakého 
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systému, obrazovky. Tak takým nejakým ľudským slovom 

povedať, že kde sme a kam ideme. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

 

Bc. Richard  K l e i n, Technik II: 

 Dobrý deň. Moje meno je R. Klein.  

     Tento materiál je spracovaný na základe zákona 275 

z roku 2006. A ide tam o to, že sme si zaregistrovali ako 

mestská časť svoje informačné systémy ktoré spravujeme do 

Informačného systému „MetaIS 2“, ktorý spravuje 

Ministerstvo financií. A išlo tam len o to, aby tieto naše 

systémy tam boli registrované v tomto systéme. Tak sa aj 

stalo. Do 31. 3. tam tieto systémy sú zaregistrované. A to, 

čo je tam v tomto materiáli, to je export tohto systému.         

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pani poslankyňa, ešte raz. 

 

 

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

 To slovo „koncepcia“ teda čo znamená v tomto 

materiáli? Že sme sa zaregistrovali? 

 

 

Bc. R. K l e i n, Technik II: 

 Ide o to, že to má dve etapy. 

 Prvá etapa súčasný stav, to čo je. 

 Druhá etapa je to čo chceme, aby bolo. To bude až 

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

 Toto tu nie je. 

 

Bc. R. K l e i n : 

 Nie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Diskusiu uzatváram. 

 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  

Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto I. etapa – zdokumentovanie 

súčasného stavu; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pripravíme sa. Nech sa páči, prezentácia. 

 (PREZENTÁCIA.)    21 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               18 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         2 

 Nehlasoval:        1 
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 Pred nami je bod 12. 

 

 

 

BOD 12:  

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava 

– Nové mesto   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, Ing. Kamhiyehová. 

 

 

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

prostredia: 

     Dobrý deň. Zmena Všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2016 vyplynula v prvom rade z prijatia protischránkového 

zákona. Tento zákon určuje subjektom verejného sektora 

a teda aj mestskej časti odkrývať vlastnícke a riadiace 

štruktúry partnerov verejného sektora, ktorí čerpajú 

finančné prostriedky z verejných zdrojov.  

 

     Mimo iného došlo aj k novelizácii zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý sa doplnil 

priamo o ustanovenie, týkajúce sa povinnosti verejného 

sektora pri poskytovaní dotácie skúmať, či žiadateľ je 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora.  

     Tieto povinnosti vyplývajú verejnej správe hlavne pri 

partneroch, ktorým je jednorázovo poskytnutá dotácia 100 

tisíc.  

 

     Napriek tomu že teda pravdepodobne našej mestskej 

časti takáto dotácia nehrozí, splnili sme si literu zákona 

a v rámci všeobecne záväzného nariadenia máte doplnený 
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odsek 3 a vložený nový odsek 5 v zmysle protischránkového 

zákona. 

 

 Súčasne sme využili otvorenie Všeobecne záväzného 

nariadenia o dotáciách a zosúladili sme ho s podmienkami 

poskytovania nenávratného finančného príspevku na 

vybudovania uzamykateľných kontajnerových stojísk, ktoré 

boli odsúhlasené uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto v roku 2011.  

 

     Došlo len k minimálnym úpravám, a to vzhľadom na to, 

aby refundácia sa nemusela vyplácať len v roku kedy bola 

podaná žiadosť, ale aj v nasledujúcich rokoch, vzhľadom na 

to, že všetky doklady ktoré sa prikladajú a ktoré sú 

povinné k refundácii a k žiadosti o refundáciu sú podklady 

ktoré sa dlhodobo vybavujú, napríklad stavebné povolenie, 

ohlásenie drobnej stavby alebo nájomná zmluva. 

 

 Súčasné všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách je 

doplnené o dve prílohy.  

     Priamo o prílohu, ktorá hovorí o žiadosti 

o refundáciu. 

     A následne príloha č. 5, ktorá hovorí o podmienkach 

prideľovania nenávratného finančného príspevku na 

refundáciu a na vybudovanie kontajnerového stojiska.  

 

     Mierne sa zjednodušili aj tie podmienky, a to hlavne 

v tej časti, že súčasťou tohto uzamykateľného 

kontajnerového stojiska nemusia už byť 3 zberné nádoby na 

triedené zložky komunálneho odpadu, ale len 2 zložky 

vzhľadom na priestorové možnosti správcov bytových domov.  

 

 

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

 Ďakujem pekne, pani inžinierka.  
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Vážení kolegovia, ak dovolíte, ja mám tiež jeden návrh. 

Teraz pán starosta odbehol na chvíľočku, tak aby sme to 

nenaťahovali. 

 

     Všetci dobre viete, že sťažovali sa nám ľudia väčšinou 

z občianskych združení, že predkladajú množstvo dokladov. 

A hlavne išlo o doklady z daňového úradu a doklady zo 

sociálnej a zdravotnej poisťovne. Čiže, keď už predkladali 

žiadosť, tak k žiadosti je to príloha 1 tohto materiálu, 

tak museli všetky tieto doklady predložiť.   

 

 Preto navrhujem, aby sme čl. 3 Všeobecne záväzného 

nariadenia o dotáciách rozdelili na bod 3a a 3b.  

      

     Ide o to, že v tej prvotnej žiadosti ktorú predkladajú 

žeby dali iba čestné prehlásenie, že nemajú záväzky voči 

daňovému úradu, voči sociálnej a zdravotnej poisťovni. A 

tieto by doložili až v druhom kole, a to by bol bod 3b.  

 

     Je mnoho občianskych združení ktoré nedostanú, 

neprejdú dotačnou komisiou, nesplnia kritériá, aby sme ich 

nezaťažovali týmto prácnym vyhľadávaním a žiadosťami týchto 

dokladov. 

 

 Takže, ak dovolíte, ja to prečítam ako je upravený 

článok 3 tohto nášho všeobecne záväzného nariadenia: 

 

 

     (3) Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom 

len na základe písomnej žiadosti v zmysle prílohy č. 1 

tohto nariadenia, za súčasného splnenia podmienok, že:  

 

a) ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie majú 

vysporiadané všetky záväzky najmä voči mestskej 

časti, ostatným mestským častiam hlavného mesta 
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Slovenskej republiky Bratislavy, hlavnému mestu 

Slovenskej republiky Bratislava; 

    teraz je doplnené,  

„daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným 

poisťovniam“ a žiadateľ nie je v konkurze, resp. 

reštrukturalizácii, v likvidácii, a nie je proti nemu 

vedené exekučné konanie, čo preukáže čestným vyhlásením 

v zmysle prílohy č. 2 tohto nariadenia a zároveň 

priložia všetky požadované prílohy k žiadosti v zmysle 

prílohy č. 1 tohto nariadenia.      

 

     Príloha č. 1, tam sú doklady, tam je množstvo 

dokumentov; je to doklad o registrácii, organizácii 

žiadateľa, menovaní štatutárneho zástupcu, kópia 

a potvrdenie o IČO, DIČ, doklady o založení účtu a čestné 

vyhlásenie žiadateľa.  

 Čiže z týchto dokumentov ten jeden dokument odpadá; 

vyhlásenie a prehlásenie daňového úradu, sociálnej 

a zdravotnej poisťovne.  

 

 

     Čiže tie organizácie, ktoré už boli vybraté dotačnou 

komisiou, tie potom priložia v písomnej zmluve tieto 

potvrdenia.  

     Čiže 3b bude:      

ku dňu uzatvorenia písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu mestskej časti medzi mestskou časťou 

a žiadateľom, predložia potvrdenie o vyrovnaní finančných 

vzťahov voči Daňovému úradu, sociálnej poisťovni 

a zdravotným poisťovniam, t.j. „potvrdenie Daňového úradu“, 

„potvrdenie sociálnej poisťovne“ (či nemá voči nej 

nedoplatky, resp. potvrdenie, že nie je zamestnávateľom), 

„potvrdenie zdravotnej poisťovne (v prípade, ak nie je 

zamestnávateľom, potvrdenie zdravotnej poisťovne sa 

nevyžaduje).  
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     Plus je tam rozšírený čl. 6 

 

(1) Po schválení dotácie uzavrie mestská časť so žiadateľom 

písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej 

časti. Zmluvu podpisuje za mestskú časť starosta, alebo ním 

poverená osoba a za žiadateľa oprávnená osoba v zmysle 

predložených dokladov; tak to bolo doteraz. 

 

     Plus sa to rozširuje o:  

Neoddeliteľnou prílohou zmluvy o poskytnutí dotácie musí 

byť potvrdenie o vyrovnaní finančných vzťahov voči Daňovému 

úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, t.j. 

„potvrdenie Daňového úradu“, „potvrdenie sociálnej 

poisťovne“ (či nemá voči nej nedoplatky, resp. potvrdenie 

že nie je zamestnávateľom), „potvrdenie zdravotnej 

poisťovne“ (v prípade, ak nie je zamestnávateľom, 

potvrdenie zdravotnej poisťovne sa nevyžaduje).           

Ďakujem.  

     Mám aj písomne celý ten text, aj zvýraznené zmeny.  

     Sú tu obidve prílohy s vyznačenými zmenami.   

 

 Ale úplne ešte raz to zjednoduším:  

     Ide o to, aby v tom prvom kole nepredkladali tieto 

dokumenty z daňového úradu, sociálnej a zdravotnej 

poisťovne, na čo sa najviac sťažovali. 

     A prikladali to až v druhom kole, keď budú vybraté 

a budú podpisovať zmluvu  s Miestnym úradom.  

     Čiže ide o zjednodušenie týchto žiadostí pre 

organizácie. Možno to bolo dosť komplikované všetko čítať, 

ale nech sa páči.  

 Pán poslanec Ágoston.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 
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 Ďakujem pekne za slovo. Stanko (Ing. Winkler), prosím 

Ťa, toto je pravdepodobne pozmeňovací návrh, keď tomu 

správne rozumiem. 

 

 

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

 Áno.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Prosím Ťa, to Ťa napadlo včera večer alebo teraz? Ja 

tomu nerozumiem. Máš to dobré pripravené, ten návrh je 

dobrý. Len naozaj je tak dlhý, že mohol ísť aj cez komisie. 

Určite Ťa to nenapadlo dnes, ani včera.  

 Nedá sa ten materiál stiahnuť, doplniť a dať to na 

ďalšie zastupiteľstvo?   

 Lebo ja by som si to celkom rád aj prečítal ako je to 

napísané. Z toho čo si prečítal, tak ja som zabudol čo bolo 

na začiatku. 

 Preto chcem poprosiť, či sa to nedá stiahnuť, doplniť 

a dať na ďalšie zastupiteľstvo? 

 

 

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

 Ja si myslím, Peťo (p. Ágoston) prepáč, jasné.  

     Ja to predkladám a budeme o tom hlasovať.  

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Peter ( p. Ágoston), ja Ti to vysvetlím úplne 

zjednodušene.  

     Ja som to pochopil. V krátkosti: Ono to dosť dlho 

čítal Stanko (Ing. Winkler), ale musel to prečítať tak, aby 

keď sa to schváli aby neboli pochybností o tom ako to bolo. 

Poviem to zjednodušene: 
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 Tí ľudia alebo resp. tie občianske združenia, ktoré si 

žiadajú o dotácie, musia absolvovať neuveriteľnú tortúru 

rôznych dokladov a potvrdení na to, aby si mohli požiadať 

o dotáciu.  

 

     Keďže Stanko to takto rozdelil do dvoch bodov, teda 

neviem, či ho to napadlo včera alebo predvčerom, ale určite 

ho to napadlo až po uverejnení tohto materiálu; takže to je 

úplne jedno či to bolo včera alebo predvčerom. Tak týmto sa 

zjednoduší tá tortúra tým občianskym združeniam, ktoré ani 

vôbec tú dotáciu nedostanú. 

 

 Čiže, keď tam budú združenia, ktoré túto dotáciu 

dostanú, budú musieť absolvovať celý ten proces.  

     Toto je dôvod toho pozmeňovacieho návrhu.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som to pripravoval s dámami z 

právneho oddelenia dnes doobeda, priznám sa. Ale myslím si, 

že je to v prospech tých ľudí, ktorí to žiadajú.  

     Ja by som bol rád a budem trvať na tom, aby sme 

hlasovali o tomto mojom návrhu.  

 Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som mal obdobnú pripomienku; nechcem 

sa opakovať, ako kolega poslanec Ágoston.  

     Naozaj si myslím, že takéto zásadné zmeny do materiálu 

mohli byť predložené na komisiách alebo na Rade. Určite 

takáto požiadavka nevyvstala dnes v noci alebo dneska ráno 

na rokovaní a mohli sme sa všetci na to pozrieť, ako je to 

zakomponované do toho pôvodného materiálu.  
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     Samozrejme, odkláňame sa od praxe, ktorú majú ostatné 

mestské časti pri takýchto materiáloch. Hlavné mesto 

Bratislavy alebo Bratislavský samosprávny kraj, viem to, 

nakoľko tento materiál som na začiatku koncipoval keď bol 

prijímaný.   

 

 A druhé by som sa chcel rovnako spýtať, že prípadne 

keď budeme o tom hlasovať či už na dotačnej komisii alebo 

bude schválený finančný objem zastupiteľstvom, my to 

schválime aj keď tam môžu byť rôzne problémy alebo prípadne 

k takému zdaneniu by mohlo prísť až po prípadnom schválení 

takejto dotácie; teda či už odporúčení komisie alebo teda 

po prerokovaní v zastupiteľstve.  

 

     A niekedy, keď sa tá zmluva bude túlať, ako teraz 

niekoľko mesiacov na úrade, tak až potom by došlo k tomu 

odstráneniu, i keď zastupiteľstvo by už potom o tom tú 

vedomosť nemalo, ale bude predpokladať že sa tak stane, 

nakoľko je to dané vo všeobecne záväznom nariadení.  

 

 Takže možno prípadne ja som sa chcel spýtať, pokiaľ by 

k tomu došlo ako bolo povedané, že by sme to mali 

v komisiách, že či prípadne je tam aspoň, lebo si to 

nepamätám z čítania tých dvoch strán čo ste čítali, pokiaľ 

by to malo byť tak ako to predkladáte, že ten uchádzač dá 

nejaké dobrovzdanie alebo nejaké stanovisko, pardon, čestné 

prehlásenie vopred, že nemá žiadne záväzky. Aspoň takto že 

či by to dal a potom by to išlo tým procesom čo ste Vy 

spomínali. 

 

 A potom ešte taký malý dovetok; tie prípady čo ste 

vraveli to sa týka len nových občianskych združení, nových 

žiadateľov, nakoľko v tomto materiáli máme vlastne také 

ustanovenie, pokiaľ už v ďalších rokoch ten  istý žiadateľ 

žiada a nepríde k nejakým zmenám okolností a skutočností, 
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tak už dával čestné prehlásenie, že spĺňa tieto podmienky 

a nemusí to nanovo dokladovať všetky tieto potvrdenia, ako 

ste povedali.  

     Takže ide to pri tom prvotnom predložení. 

 

 Pokiaľ by ste vedeli povedať, či by sa to dalo riešiť 

minimálne tou formou, že dá čestné prehlásenie, že nemá 

žiadne záväzky, po prerokovaní na dotačnej komisii, resp. 

zastupiteľstva. Ďakujem.  

 

 

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

 Libor (Ing. Gašpierik), Ty si členom dotačnej komisie 

takže vieš že tam sa dávajú k žiadosti, príloha č. 1.  

     Tieto dokumenty sú odtiaľ dané von.  

 

     Ale v prílohe č. 2, kde je čestné prehlásenie, tam je 

to doplnené o jeden bod, bod 3, kde sa hovorí o tom, že 

čestne prehlasuje že nemá nedoplatok voči; presne ako si 

hovoril. 

 

 Čiže už pri tej prvotnej žiadosti je to ošetrené 

v prílohe č. 2. Tam dá čestné prehlásenie že nemá 

nedoplatky voči daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej 

poisťovni.  

 Pán poslanec Mikuš s faktickou.     

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem za slovo. Prosím vás, kolegovia, je to úplne 

zrozumiteľné, je to na prospech tých ľudí, ktorí si dávajú 

žiadosti.  

     Prosím vás, ukončíme tú debatu a poďme hlasovať.  

     Ak tomu nerozumiete, tak nehlasujte. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Tam bola dôležitá otázka, čo sa Libor (Ing. Gašpierik) 

pýtal; bola na mieste.  

 (Poznámky v pléne.) 

     Ešte raz zopakujem: V prílohe č. 2, tam je čestné 

prehlásenie. Doklady sa budú predkladať až pri podpise 

zmluvy. Takže je to v poriadku. Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Rattajová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som len chcela povedať, že je 

to úplne bežná prax pri všetkých grantových a dotačných 

schémach v rámci mestských častí, župných dotáciách 

a mesta, Ministerstva kultúry. A myslím si, že nemá zmysel 

pýtať potvrdenia od združení, ktoré nemajú pridelenú 

dotáciu. Takže s týmto súhlasím. 

 Ale takisto si myslím, že sa mohol dostať ten materiál 

do komisií a prejsť si to, aby sme to mali objasnené. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

     Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

 Čiže najprv budeme hlasovať o mojom návrhu, a potom 

o celkovom návrhu. 

 Nech sa páči, návrhová komisia. 

 

 

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

 Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána vicestarostu 

Winklera na zmenu čl. 3 na 3a a 3b a o ustanovení čl. 6 bod 

1; tak ako to pán Winkler prečítal.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :  

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (PREZENTÁCIA.)     20 poslancov. 

 Prosím, hlasujeme o mojom návrhu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                20 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Ďakujem pekne za podporu. 

 A prosím návrhovú komisiu o prečítanie celého návrhu 

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. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto   

 

     2. z r u š u j e  

uznesenie č. 5/19, ktorým boli upravené podmienky 

poskytovania nenávratného finančného príspevku na 

vybudovania uzamykateľného stanovišťa zberných nádob na 

zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych 

odpadov, ktoré bolo prijaté na 5. zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

konaného dňa 16. 06. 2011 
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     3. s p l n o m o c ň u j e 

starostu mestskej časti k vydaniu úplného znenia VZN č. 

5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Prosím, budeme sa prezentovať. 

 (PREZENTÁCIA.)    19 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               19 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Veľmi pekne ďakujem.  

     Materiál bol prijatý.    

 Dámy a páni, ideme k bodu č. 13. 

 

 

 

BOD 13: 

Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto  

 

 

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

     Pracovníci Kancelárie poprosili o krátku prezentáciu, 

takže dúfam, že s tým budete súhlasiť aby sme im dali 

priestor na úvod. Nech sa páči. 

 

 

Ing. Miroslav Š v e c,   

referent Kancelárie pre participáciu: 



 

 

 

                                                                         18. zasadnutie MZ MČ B-NM 11. apríla 2017 

68 

 Dobrý deň, dámy a páni. Vo veľmi krátkom čase vám 

skúsim predstaviť súvislosti čo sa týkajú participácie 

a participatívneho rozpočtu.  

     Takže participácia v Bratislave – Nové Mesto znamená, 

že riešia sa také 4 základné témy. Sú to verejné 

prezentácie a verejné diskusie strategických materiálov, 

ako napríklad teraz budeme riešiť parkovanie a rozvoj 

cyklistiky alebo sociálnu stratégiu. A druhá noha týchto 

verejných vecí je plánovanie verejných priestorov, ako ten 

rok prebehla napríklad Kuchajda, alebo naposledy 

rekonštrukcia Budišínskej ulice.   

 

     Tieto dve participatívne aktivity neriešia pravidlá, 

tie sa riadia podľa nejakých procesných pravidiel 

a etického kódexu.  

 

 Čo sa týka pravidiel, ktoré máte pred sebou, tak tie 

určujú postupy čo sa týka tej tretej oblasti, to sú zadania 

mestskej časti a štvrtí. To sú projekty, ktoré navrhujú 

občania a rieši úrad, alebo občianske projekty ktoré 

navrhujú občania a riešia ich občania alebo občianske 

združenia.  

 

 Takže toto je rozsah participácie v Novom Meste a tie 

pravidlá upravujú len tieto posledné dve veci.  

 

 

     Aký je participatívny rozpočet v Bratislave – Nové 

Mesto? 

 

 Tým že sme lídrom nielen čo sa týka objemu 

prostriedkov určených na participatívny rozpočet ale aj čo 

sa týka tých procesov nemáme od koho odpisovať a musíme sa 

učiť na vlastných chybách.  
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     Takže ono je to cítiť v tom, ale lepšie je mať nejaké 

pravidlá a potom urobiť nejaké participatívne kolo, 

zhodnotiť si to, upraviť pravidlá a takto sa posúvať, lebo 

široko ďaleko nemáme od koho odpisovať a tie skúsenosti 

ktoré musíme zažiť znamenajú, že učíme sa na vlastných 

chybách. Áno, sú tam chyby. 

 

 Ale participatívny rozpočet v zlepšení samosprávy 

napríklad dosahuje v hodnotení Transparent International 

Slovakia nadpriemerné hodnotenia, takisto aj zlepšenie 

hodnotenia práce samosprávy s informáciami. Napríklad ako   

Hlas Nového Mesta sa stal najlepšími alebo neprínosnejšími 

novinami vydávanými samosprávou na Slovensku a je to aj 

vďaka participácie, ktorá bodovala najmä v kategórii budúce 

rozhodnutia a vlastne participatívne projekty získavajú aj 

nejaké ocenenia za medzirealizáciu. Napríklad Ministerstvo 

školstva ocenilo projekt participatívny, občiansky... 

 

 Takže vlastne čo sa dialo s participáciou?  

 Participatívny rozpočet začal tuná v roku 2013 

a vzbudil vtedy veľké očakávanie a záujem verejnosti.  

 

     V najbližších rokoch po spustení začali rásť občianske 

projekty a vo svojej podstate sa potom stalo v roku 2016 

to, že niektoré projekty prestali byť schvaľované miestnym 

zastupiteľstvom. A vlastne to sa odrazilo aj v roku 2017, 

kedy bolo podaných iba 7 občianskych projektov, lebo ľudia 

narážali na problém, že venovali svoj voľný čas  a nápady 

nejakým projektom, ktoré v konečnom dôsledku miestne 

zastupiteľstvo neschválilo.  

 

 Pritom participácia by mala znamenať to, že keď ľudia 

raz o niečom rozhodnú a nie je to v rozpore s nejakým 

svedomím, ústavou, zákonmi, tieto veci by mali byť 

realizované. 
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 Takže vývoj pravidiel potom ešte prešiel vlastne takým 

procesom, kde boli dve verejné diskusie k pravidlám, 

vznikol z toho nejaký rámec tých pravidiel. Ten bol 

definovaný občiansku verejnosťou. Na základe toho potom 

začali do toho vstupovať pripomienky poslancov 

a kancelárie.  

 

     A vlastne materiál ktorý máte pred sebou je takým 

zdravým kompromisom všetkých troch strán; jednak sú to 

občania, jednak sú to poslanci a jednak sú to pracovníci 

kancelárie.  

     Takže všetky tie rozumné pripomienky ktoré sa dali 

zapracovať, sú tam zapracované. 

 

 A vlastne keď si uvedomíte, tak participatívny 

rozpočet má dva také piliere. Zadanie mestských častí 

a štvrtí, ktoré tvoria ako základ celého participatívneho 

rozpočtu. To sú veci, ktoré navrhujú občania a rieši ich 

úrad. 

 

 A potom je to tých 50 000 UER na občianske projekty, 

ktoré sú vlastne podpornou zložkou.  

     A cieľom tejto čiastky je to, že by mala štartovať 

nejaké komunitné verejno-prospešné aktivity.  

 

 A ak sa nebudú schvaľovať tieto občianske projekty, 

tak potom by ste mali pouvažovať ako poslanci o nejakom 

grantovom systéme, ktorý by tieto projekty podporil. 

A vlastne ide o to, aby komunity boli podporované a aby 

mohli byť podporené aj nejakou inou formou, či už formou 

grantov aktivita týchto komunít.    

 To je z mojej strany všetko.  

     Ďakujem za pozornosť. 
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     A ďakujem aj ľuďom, ktorí aj vďaka participácie robia 

život lepším. Takže ešte raz vďaka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za zaujímavú prezentáciu.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

 Takže poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

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  

Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Prosím, prezentujeme sa pred hlasovaním. 

 (PREZENTÁCIA.)    19 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa, budeme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                13 poslancov.  

 Proti:              2 

 Zdržal sa:          2 

 Nehlasovali:        2 

     Materiál bo prijatý.  
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 Môžeme prejsť k bodu č. 14. 

 

 

 

BOD 14:  

Návrh zabezpečenia poskytovania stravovania ako podpornej 

služby v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre 

občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké 

zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav 

 

 

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

 Poprosím pani Mgr. Marčíkovú o úvodné slovo.  

 

 

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

služieb: 

     Kľúčový dôvod na spracovanie návrhu tých zásad bolo 

to, že  sme zmenili dodávateľa stravy, ktorý túto stravu 

nielenže  pripravuje ale zabezpečuje aj rozvoz. Uskutočňuje 

sa to prostredníctvom denných centier a potom do 

domácností, prostredníctvom opatrovateľskej služby. Čiže od 

1. januára máme nového dodávateľa. 

 

 Ďalší dôvod je, že do tohto návrhu zásad boli 

zapracované alebo špecifikované podmienky platenia tejto 

stravy. Bolo to pre lepšie informovanie klientov, ktorí sa 

toho dožadovali, a vlastne takouto formou úpravy sme chceli 

dosiahnuť štandardy, ktoré by tieto nové zásady obsahovali, 

lebo tie staré zásady boli od roku 2011. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Otváram diskusiu.  
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 Pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r :  

 Ďakujem pekne za slovo. Keďže sa nejedná o rozsiahly 

materiál, ja som si dala tú námahu a veľmi pozorne 

a poriadne som si preštudovala každé jedno slovo, ktoré je 

tu v týchto materiáloch vrátane tých zásad. A taktiež 

žiadostí a ďalších príloh, ktoré sú tu priložené.      

 

 Priznám sa, možno sa tie moje otázky ktoré vyvstali zo 

skúmania týchto zásad budú zodpovedané v rámci tejto 

diskusie. Ale priznám sa, že trošku som sa v týchto 

podmienkach stratila. 

 

 V čl. 2 týchto zásad sa hovorí komu sa poskytne 

stravovanie formou obeda.  

     Tam je uvedené, že poskytuje sa to nepracujúcemu 

dôchodcovi. To je jedna podmienka; takže dôchodca ktorý 

nepracuje.  

    Druhá podmienka, že má trvalý pobyt v našej mestskej 

časti.  

    A tretia podmienka, že jeho vek presahuje 70 rokov. 

V tejto tretej podmienke je jedna výnimka, že sú tam nejaké 

dôvody hodné osobitného zreteľa.  

 

 Ale keď som sa pozrela na žiadosť aj na čestné 

vyhlásenie k stravovaniu, zrazu som bola prekvapená že 

potom prečo sa pýtame na to, že žiadateľ býva v koľko 

izbovom družstevnom byte, alebo v koľko izbovom obecnom 

byte, alebo koľko izbovom byte v osobnom vlastníctve, alebo 

v rodinnom dome, alebo či býva v podnájme u niekoho? 

Taktiež sa pýtame na to, koľko vychoval detí?  

 



 

 

 

                                                                         18. zasadnutie MZ MČ B-NM 11. apríla 2017 

74 

 Potom taktiež ma tu prekvapila otázka v tom čestnom 

vyhlásení, alebo vyhlásenie v tom čestnom vyhlásení, že 

žiadateľovi nebol ani jeho partnerovi povolený ambulantný 

predaj alebo súkromná živnosť.  

     Toto je k čestnému vyhláseniu.  

 

 Potom ďalšia vec, žiadosť. Tam má osoba, žiadateľ 

uviesť s koľkými ľuďmi žije v spoločnej domácností. 

A taktiež uviesť počet detí menovite, ktorí majú voči nemu 

vyživovaciu povinnosť. 

 

 Ja by som to všetko chápala, keby bolo v tých zásadách 

napísané, že poskytne sa to na základe týchto podmienok 

a ďalších, ktoré sa potom budú zisťovať na základe žiadosti 

a čestného vyhlásenia.  

    Ale priznám sa, že bez uvedenia tohto mi to nie je 

celkom jasné. 

 

 Pokiaľ sa vrátim k prílohe č. 1: 

     Tu sa hovorí o tom, že v akých výškach sa poskytujú 

príspevky. Ale tu sa už hovorí, že sa to poskytuje osobe, 

ktorá dovŕšila dôchodkový vek a zároveň, teda kumulatívna 

požiadavka, ktorá musí byť s tým dôchodkovým vekom splnená, 

že má aj ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 

zdravotný stav, pričom v zásadách sa o zdravotnom stave nič 

nehovorí.  

 

 Priznám sa, že ja som sa v týchto zásadách, aj 

v prílohách, aj žiadostí stratila, lebo v tejto prílohe č. 

1 ešte sa hovorí, že sa poskytne príspevok, pri manželoch 

sa hovorí o zľavách. Pričom pri manželských dvojiciach sa 

posudzuje príjem spoločne, ale tak či tak sa potom bude 

poskytovať iba jednému z tých manželov príspevok ak 

dôchodok toho jedného z manželov nebude spĺňať tú tabuľku 

predtým. 
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 Takže priznám sa, som stratená v tomto materiáli.  

 

 Takže  ak dostanem na to nejaké usmernenie, budem 

rada.  

     Ale každopádne by som navrhla prepracovať tento 

materiál. 

 

 

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

 Editka (Mgr. Pfundtner) ja som sa stratil s Tebou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Stačí si to prečítať. A hovorím, ja neviem, kto je na 

toto oprávnený. 

 

 

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

 Pani Mgr. Marčíková, nech sa páči.  

 

 

Ing. I. M a r č í k o v á, vedúca oddelenia sociálnych 

služieb: 

 Ak môžem, zdravotný stav je tretia možnosť v čl. 1.  

     Takže ten nepriaznivý zdravotný stav. Ide o vek 70 

rokov. Ide o ťažké zdravotné postihnutie a nepriaznivý 

zdravotný stav. Ak občan preukáže, že má nepriaznivý 

zdravotný stav tak má nárok na sociálnu službu, 

stravovanie. Čiže je to v 3 odrážke bodu 1. 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Môžem reagovať? 

 

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

 Nech sa páči.  
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Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Čl. 1 a 2, tam je to jasne napísané. Podmienka na 

poskytnutie vychádza zo zákona. 

 

 

Ing. I. M a r č í k o v á, vedúca oddelenia:  

 Neviem teraz odpovedať. Máte nejakú predstavu 

o formálnej úprave, ale takisto ako v starých zásadách na 

tom sme nič nemenili, tak aj v týchto zásadách sú vlastne 

vymenovaní občania, ktorí majú na túto službu nárok. Je to 

vek 70 rokov, je to ťažké zdravotné postihnutie 

a nepriaznivý zdravotný stav. Neviem ani otázku vašu 

vysvetliť, že v čom je problém. 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Lebo to nie je jasné. Prepáčte, keď si to čítam, že 

kto je okruh oprávnených osôb, to som presne odcitovala, 

kto je okruh oprávnených osôb.  

 

Ing. I. M a r č í k o v á, vedúca oddelenia: 

 Áno. 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Okruh oprávnených osôb je čl. 2 bod 1 a 2. To znamená, 

nepracujúci dôchodca, trvalý pobyt na území mestskej časti 

a vek 70 rokov.  

 

 

Ing. I. M a r č í k o v á, vedúca oddelenia: 

 Neviem, aké zásady máte pred sebou, ale v čl. 1 je 

vlastne poskytovanie stravovania pre občanov,  ktorí 
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dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie. 

Tretia odrážka je nepriaznivý zdravotný stav.  

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Pani vedúca, ja Vám rozumiem. 

 

Ing. I. M a r č í k o v á, vedúca oddelenia: 

 Neviem, v čom je problém? 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Problém je v tom, že Vy hovoríte úvodné ustanovenie. 

Pani vedúca, keď si prečítate prvú vetu čo citujete, takže 

tam je napísané: 

 

Samospráva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v súlade 

s ustanoveniami § 12, písm. e) zákona o sociálnych službách 

v znení neskorších predpisov zabezpečuje poskytovanie 

stravovania ako podpornej služby pre občanov, ktorí: 

- dovŕšili dôchodkový vek 

- majú ťažké zdravotné postihnutie 

- nepriaznivý zdravotný stav. 

 

Ale nehovoríte to v tom, že kto je na to oprávnený.  

     Vy len citujete zo zákona, že mestská časť pre týchto 

ľudí zabezpečuje. Ale nehovoríte, že oprávnení budú tí, 

ktorí ten zdravotný stav preukážu nejakým spôsobom.  

     A ako skúmate aj to napríklad ťažké zdravotné 

postihnutie, to by malo byť v tom čl. 2.  

 

 Takže neviem. Ja by som naozaj navrhovala potom toto 

konzultovať s právnym oddelením, pretože sú nejasné tie 

zásady. Aj pokiaľ ide o čestné vyhlásenie, aj pokiaľ ide 

o prílohy.  
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 A nerozumiem, prečo potrebujeme mať izbovitosť 

žiadateľov, ich bytov, ich príbytkov, koľko detí vychovali; 

ako nerozumiem tomu, priznám sa, pretože v čl. 1 nič sa 

o tom nehovorí. Keď sa odvolávate na čl. 1, tam tiež 

nehovoríte o tom, že majú nárok, ja neviem dôchodcovia, 

ktorí vychovali neviem koľko detí; keď už sa na to 

odvolávame.  

To je len moja pripomienka. 

 

 

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

 Nech sa páči, pani vedúca. 

 

 

Ing. I. M a r č í k o v á, vedúca oddelenia:    

 Tam treba brať na zreteľ dôvody, kde sa posudzuje aj 

vlastne celková sociálna situácia toho žiadateľa. Sú to 

dôvody osobitného zreteľa, kde sa zohľadňuje kto býva v tej 

spoločnej domácnosti. 

 

     Okrem toho, keď občan požiada o stravovanie a je to 

vyhodnocované ako sociálna služba, tak sa musí urobiť tzv. 

sociálny posudok. Pri tomto sociálnom posudku sa prísne 

musí zohľadniť spôsob jeho fungovania, akým spôsobom môže 

rodina participovať na starostlivosti o tohto občana.  

 

 

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

 Dobre. Ďakujem pekne. Sú tu viacerí poslanci 

prihlásení s faktickou. 

 Nech sa páči, pán poslanec Mikulec. 

 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 
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 Ďakujem za slovo. Ja by som sa len pridal ku kolegyni 

Pfundtner Editke.  

     Mňa zaujíma tiež, že prečo napríklad tam vyžadujete že 

koľko má byt izieb, či má žiadateľ dom alebo koľko s ním 

žije v spoločnej domácnosti. Veď tí ľudia sa vôbec nemusia 

chcieť o neho starať,  to je jedná vec.  

 

     Ďalšia vec, či má 3 izby ten dom, alebo má jednoizbový 

byt. Tak asi aj platí za ten dom, aj nejaké náklady má 

s tým domom. Ten parameter nie je na mieste.  

 

     Ja si myslím, že s tými parametrami, ktoré tam sú 

v tých prílohách, tak sa to blíži k nejakej bezpečnostnej 

previerke. Čiže, kde sme sa to dostali? 

 

 

Ing. I. M a r č í k o v á, vedúca oddelenia:  

 Na margo toho, že aké sú prílohy, alebo v týchto 

zásadách navrhovaných nedošlo k žiadnej zmene. Akurát sme 

vypustili článok v ktorom sa uvádzala dodávateľská firma 

GERDOS, ktorá už nevarí. Čiže tieto zásady sú úplne 

prevzaté zo starých zásad, ktoré stále platia, ktoré boli 

odsúhlasené s prílohami ako takými.  

 

     Čiže my sme tam doplnili len vo všeobecnosti, že to 

bude nový dodávateľ, ktorý môže byť o rok iný ako je 

terajší. A pre občanov sme tam doplnili spôsob úhrady.    

 

     Toto sú zásady, ktoré boli prijaté a ktoré boli 

schválené.  

 

     Takže možno je otázka na mieste, že prečo teda boli 

určite ľudia, ktorí navrhovali túto prílohu a schvaľovali a 

majú na to nejaké dôvody.  
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Len ja nadviažem na to čo som sa pýtal. Keď mali ľudia 

niekedy nejaké dôvody, my momentálne o týchto dôvodoch 

nevieme. A keď ste Vy spracovateľ tohto materiálu, tak asi 

je na zamyslenie, aby sme sa zamysleli nad týmito dôvodmi.  

 

 

Ing. I. M a r č í k o v á, vedúca oddelenia:  

     Pokiaľ ide o zisťovanie sociálnej situácie žiadateľov, 

tak túto situáciu žiadateľov je potrebné vždy zistiť, 

pretože musíme to brať do úvahy, že v byte týchto ľudí, 

ktorí si žiadajú napríklad nosiť stravu môžu bývať iní 

príslušníci alebo nejakí cudzí ľudia, ktorí môžu nejakým 

spôsobom parazitovať na tejto sociálnej službe.  

 

     Čiže tá informácia, keď si žiadateľ požiada 

o stravovanie, a buď je to formou sociálnej služby tam sú 

zľavy, a pre tú pracovníčku ktorá spracováva a vytvára 

vlastne posudok na odkázanosť, je veľmi dôležitá v akom 

sociálnom prostredí ten človek žije. 

 

 

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

 Keď sa môžem spýtať: Parazitovať akože bude kto na 

tom? Nejakí ďalší členovia rodiny? Ja neviem to pochopiť. 

 

 

Ing. I. M a r č í k o v á, vedúca oddelenia:  

 Treba si uvedomiť, že ak má človek nárok na 

poskytovanie stravovania napríklad v domácnosti formou 

opatrovateľskej služby, tak zvyčajne málokedy má len ten 

obed. Je tam vlastne aj zabezpečovanie opatery toho 

človeka. Čiže môže sa stať, možno sa pozastaviť nad tým, že 

kto by parazitoval. Tak môže parazitovať aj rodinný 
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príslušník, ktorý napríklad sa nejakým spôsobom finančne 

nepodieľa.  

 

     Takže to čestné prehlásenie je na to, aby žiadateľ 

zodpovedal tie otázky; kto s ním žije, v akom žije byte,  

sú na mieste tie otázky pre tú pracovníčku, ktorá to 

vyhodnocuje v tom sociálnom posudku, či ten klient je na tú 

službu odkázaný.     

 

 

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

 Dobre. Ďakujem veľmi pekne.  

     Ja len chcem kolegom pripomenúť, že sú to zásady 

z roku 2011. Čiže väčšina z nás tuná sedela, tak netvárme 

sa, že spadli z mesiaca.  

 S faktickou pán poslanec Ágoston; nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne. Ja nemám taký pocit, že by sa niekto 

tváril z tých predrečeníkov, Editka (Mgr. Pfundtner) alebo 

Rišo (JUDr. Mikulec) že ich vidíme prvýkrát. Ale vzhľadom 

na to, že ich schvaľujeme teraz znova v nejakom novom 

znení, tak naozaj oceňujem prácu pani Pfundtner, že sa do 

toho takto zažrala a išla do toho až takto detailne.  

      

     Ja si myslím, že ako predkladateľ tohto materiálu, aj 

ako spracovateľ by sa nad týmito pripomienkami mohli 

zamyslieť a mohli by nám pripraviť tieto zásady v novom a 

úplnom znení. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Dobre. Ďakujem pekne.  

 Pani poslankyňa Pfundtner; nech sa páči. 
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Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja si dovolím na úvod povedať 

jednu vec, že niekedy, áno, sa stáva, že materiály sa 

prijímajú narýchlo. Nechcem sa  z ničoho vyviniť, možno sme 

nevenovali vtedy takú pozornosť týmto zásadám. 

 

 Ale ja som rada, že to máme tu znova, že som s tým 

materiálom bola konfrontovaná. 

 

 Ale, pani vedúca, ja súhlasím s Vami, že treba skúmať 

možno majetkové pomery, naozaj opodstatnenosť tohto nároku, 

toho príspevku keď prispievame. Ale potom majme to 

v zásadách.  

 

     Mne ide o to, že tie zásady nekorešpondujú s tými 

prílohami, s tými otázkami, ktoré kladieme. a na ktoré sme 

zvedaví.  

 

     Kaď ste tu spomínala to parazitovanie, ako priznám sa, 

ja si ťažko viem predstaviť keď sa tu predloží potvrdenie 

o dôchodku toho dôchodcu vo veku 70 rokov, že na tom jednom 

obede bude ďalší parazitovať, ale ako, budíš. Vylúčme to, 

ale dajme to do zásad.  

 

     A presne tam stanovme, že ktoré veci sú pre nás 

dôležité. A ak sú pre nás dôležité tie veci, ktoré sú v tom 

vyhlásení alebo v tej žiadosti, o. k. Lenže to zapracujme 

do tých zásad, lebo to nie je jasné.  Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem.  

     Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová. 
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Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.: 

 Ja by som sa chcela poďakovať najprv úradu za to, že 

riešil vlastne tú stravu. Ja som mala aj osobné skúsenosti 

z odberom tej stravy od toho dodávateľa, ktorý bol predtým. 

To znamená, že pokiaľ teraz máme dve jedlá a jedno 

šetriace, tak je to úspech oproti tomu, že vlastne bolo na 

výber iba jedno jedlo. 

 

 Možno trochu sú tieto zásady zavádzajúce v tom, že ja 

som tam nenašla prílohu č. 2.  

     Takže podľa tej prílohy č. 2 nárok na to má dôchodca 

keď splní tie tri podmienky.  

     A špeciálny nárok, proste ten kto má nejaký osobitný, 

tak to má byť podľa tej prílohy č. 1. To znamená, že 

v podstate je tam len jedna príloha. A pokiaľ naozaj niekto 

má mať na to nejaký špeciálny nárok, ktorý  nevyplýva 

z toho že je dôchodca, nepracujúci, a má nejaký príjem, 

my máme poskytnúť nejaký príspevok, no, tak potom vlastne 

ho posudzujeme špeciálne a na to sú potom tie prílohy, 

ktoré nie sú am bloc pre všetkých, si myslím.  

 

Takže potom naozaj treba len dôsledne rozdeliť kedy, 

čo, ktorý vlastne záujemca o tú stravu a ten príspevok 

predkladá. Inak naozaj by som sa chcela ešte raz poďakovať 

úradu, že toto vyriešil. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

     Ja poviem svoj názor; bolo tu veľa podnetov, myslím že 

zaujímavých. Asi by bolo dobré ten návrh stiahnuť, 

prepracovať a dať ho do aprílových dní, do májových 

komisií, do májovej rady a schváliť ho v júni; ak pán 

prednosta Baník súhlasí. 
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Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :  

 Sťahujem. 

 

 

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

 Čiže pán prednosta  s t i a h o l  tento materiál.  

     Ďakujem veľmi pekne.  

 Dámy a páni, máme bod č. 15. 

 

 

 

BOD 15: 

Návrh na schválenie a uzatvorenie nájomnej zmluvy 

s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosťou BELEMIT, 

s.r.o., na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu 

„Vernosť“  

 

 

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

 Prihlásil sa pán Miroslav Berzedy; predpokladám pán 

Berzedy že ste asi konateľ tej spoločnosti, čiže ja musím 

v zmysle Rokovacieho poriadku najprv dať odhlasovať 

poslancom, či Vám umožnia vystúpenie.  

     Potom vystúpite a máte na to 3 minúty. 

 

 Prosím, budeme hlasovať o tom, či umožníme p. 

Berzedymu vystúpiť k tomuto bodu. 

 (Súhlas zo strany poslancov.) 

 Nech sa páči, máte slovo.  

 

 

Pán Miroslav  B e r z e d y, konateľ spoločnosti BELEMIT, 

s.r.o.:  
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 Ja len v rýchlosti: My sme predložili návrh, ktorý 

pevne verím že bude schválený. Pripravili sme ho v tom 

rozsahu ako sme navrhli a chceme ho aj splniť.  

 

     V rámci našich aktivít sa venujeme rôznym športovým 

a kultúrnym veciam a berieme to ako jednu z takých našich 

aktivít, že chceme trošku aj v tejto oblasti pracovať. Máme 

tam naplánované, že budeme naozaj robiť pre deti tanečné 

súbory, hudobná výchova, a vlastne my ako firma na 

najvyššom poschodí by sme to využili ako kancelárie.    

 

 Ja som došiel preto, že ak by boli nejaké otázky, aby 

som ich zodpovedal. Ak ich máte, tak som pripravený Vám 

odpovedať.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel len 

poďakovať, že ste prišli takto nám to odprezentovať.  

     Chcel by som sa spýtať, že či tam bude zachovaný ten 

šport? Teraz sú tam squashové ihriská, dá sa tam hrať 

pingpong, či tam plánujete niečo v takomto zmysle. Myslím, 

že je tam ešte posilňovňa. 

 

 

Pán M.  B e r z e d y, konateľ spoločnosti: 

 Posilňovňa určite tam zostane. Myslím, že aj ten 

pingpong, nad tým squoshom to je veľ, ktorá je málo 

využívaná. Práve kvôli deťom chceme rozšíriť ako by som 

povedal taký tanečný parket, kde by teda trénovali. My sme 
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v spojení s niekoľkými tanečnými oddielmi. Napríklad náš 

spoluhráč je šéfom klubu ..; hovorím spoluhráč lebo vyšiel 

som aj ja zo športu, robil som 4 športy naraz a do dnešného 

dňa sa aj tomu venujem, aj dnes aktívne hrám Ligu 40. A sme 

aktívni aj v rámci športu.  

 

     Čiže ten sqush by sme asi zrušili a z tej miestnosti 

by sme vytvorili naozaj takú väčšiu sálu, kde by sa dalo aj 

tancovať, aj cvičiť, ale aj rôzne iné aktivity. Ale 

pingpong by tam určite mal zostať.  

     A z prvého poschodia premiestnime na druhé poschodie 

kompletnú rehabilitáciu.   

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Líška, nech sa páči, 

máš slovo. 

 

 

Poslanec Mgr. M. L í š k a :  

 Ďakujem za slovo. Ja len veľmi stručne:  

     Myslím si, že Vernosť potrebuje nový impulz. Som veľmi 

rád, že sa podarilo túto súťaž uskutočniť. Verím, že dnes 

odhlasujeme to čo máme odhlasovať a že k tejto spolupráci 

príde a že to bude korektná spolupráca.  

 

    Ja si myslím, že do Vernosti, tak ako to my poslanci, 

ktorí tam chodievame, vieme, že tam treba investovať. Je 

tam viacero problémov v okolí. 

 

     A ja sa naozaj teším, že tento nový impulz príde.  

     Tiež oceňujem, že nielen že ste prišli sem, ale aj na 

komisie kde sa tento materiál predkladal. V podstate to 

oceňujem a teším sa na spoluprácu. Ďakujem. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pán poslanec MUDr. Dubček. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

      Hovorili ste vlastne, že plánujete tam robiť nejaké 

úpravy a rozšírenie športových aktivít; k čomu najviac 

inklinujete?  

 

 

Pán M. B e r z e d y, konateľ spoločnosti: 

     Konkrétne robil som futbal, basketbal, džudo 

a pingpong. To boli športy, ktoré som robil za mlada. 

Momentálne najviac inklinujem k futbalu, aj riadim klub. 

Vlastne v tomto smere som aj dosť aktívny.  

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Aj trénerov máte k dispozícií? 

 

 

Pán M. B e r z e d y, konateľ spoločnosti: 

 Aj trénerov máme k dispozícii. Trénujem mládež 

v spolupráci s Obchodnou akadémiou, kde sme uzavreli zmluvu 

na športovú triedu, momentálne máme otvorené 3 ročníky. 

A zrovna tento rok sme vyhrali aj majstrovstvá stredných 

škôl v Bratislave 3 pred dvoma týždňami.   

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Kto je vaša konkurencia? 

 

Pán M. B e r z e d y, konateľ spoločnosti: 
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 Keď poviete klub, tak by som Vám vedel odpovedať. 

V Bratislave hrá 120 klubov futbal.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

     Pán Berzedy, ja mám jednu otázku na Vás, asi poslednú: 

Čo plánujete robiť s tým parkodromom pred Vernosťou, to je 

tam hrozné to parkovisko. 

 

 

Pán M. B e r z e d y, konateľ spoločnosti: 

 Samozrejme, radi by sme tam urobili nejaké parkovisko. 

Uskutočnili sa predbežné rokovania s Istrochemom a máme tam 

prísľub že ak to parkovisko zrekonštruujeme a zväčšíme, tak 

50 % toho parkoviska bude k dispozícii stále Vernosti.  

 

 

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

 Dobre. Výborne, lebo to je tam hrozné, kto to poznáte. 

 Nech sa páči, pán poslanec Mikulec s faktickou.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja len vítam každé zlepšenie vo 

Vernosti. A keď sa bavíme o parkovaní, tých 50 % bude veľmi 

málo, keď poviem na rovinu že Vernosť bude nejakým spôsobom 

šlapať, že budeme mať nejakú dobrú kondíciu, a že ľudia ju 

budú navštevovať.  

 

 Čiže, ak by ste potrebovali potom pomoc s tým bočným 

parkoviskom, ktoré mimochodom mestská časť žiada o ten 

pozemok niekoľko rokov, na Magistráte sa to vlečie, tak som 

k dispozícií potom. Dobre? 
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Pán M. B e r z e d y, konateľ spoločnosti: 

 Iste to využijeme. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

     Dovidenia.  

 Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 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  

výber a uzatvorenie predloženej nájomnej zmluvy 

s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosťou BELEMIT, 

s.r.o., so sídlom: Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava, 

IČO: 44 763 492  

(podľa predtlače) 

 

; na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na 

predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na prenájom spoločenského domu „Vernosť“ s tromi 

nadzemnými podlažiami, nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Nové Mesto na Nobelovej ul. č. 30 v Bratislave, so s. 

č. 1300, na parc. č. 13528, zapísanom na liste vlastníctva 

č. 3749, vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto, s výnimkou priestorov denného centra 

a knižnice nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží. 

 

; na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 
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; za nájomné vo výške: 

a) 36 000,- EUR ročne v zmysle predloženého návrhu  

   navrhovateľa do obchodnej verejnej súťaže, 

b) vložených investícií do budovy spoločenského domu  

   „Vernosť“ v hodnote minimálne 100 000,- EUR v rozsahu  

   v zmysle predloženého návrhu navrhovateľa do obchodnej  

   verejnej súťaže. 

 

; za podmienok:  

1. nájomná zmluva bude zo strany nájomcu podpísaná 

najneskôr v lehote do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluvy 

nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca 

platnosť. 

 

2. zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými 

stranami a účinnosť v zmysle platných právnych predpisov, 

avšak nie skôr ako bude ukončený existujúci zmluvný vzťah 

uzatvorený na základe nájomnej zmluvy č. 128/02 zo dňa 29. 

07. 2002 v znení jej dodatkov uzatvorenej medzi 

prenajímateľom a spoločnosťou Vernosť, spol. s r. o. 

V prípade, ak nepríde k ukončeniu existujúceho zmluvného 

vzťahu v zmysle predchádzajúcej vety, v lehote do 31. 12. 

2017, prenajímateľ, ako aj nájomca sú oprávnení od tejto 

zmluvy odstúpiť, čo podpisom na tejto zmluve berú na 

vedomie; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujeme sa pred hlasovaním o tomto bode. 

 (PREZENTÁCIA.)   16 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa a hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:              16 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Materiál bol prijatý. Ďakujem veľmi pekne.  

 Ešte raz ďakujem veľmi pekne, pán Berzedy. 

 Prechádzame k bodu č. 16. 

 

 

 

BOD 16:  

Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 

18256/55 a parc. č. 18256/53 v katastrálnom území Vinohrady 

do správy Základnej školy s materskou školou, Jeséniova 54, 

831 01, IČO: 31 810 527  

 

 

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

 Prosím, bez úvodného slova otváram diskusiu k tomuto 

bodu.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 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  

bezodplatne do správy rozpočtovej organizácie – Základná 

škola s materskou školou, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava, 

IČO: 31 810 527 zverenie nehnuteľného majetku, a to 

pozemkov registra „C“ KN  

(podľa predtlače) 
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- parc. č. 18256/55, ostatné plochy o výmere 53 m2 

- parc. č. 18256/53, ostatné plochy o výmere 31 m2 

 

v katastrálnom území Vinohrady, evidovaných na liste 

vlastníctva číslo 3686 

 

 

; v účtovnej hodnote:  

 

- parc. č. 18256/55 v sume 15 322,30 EUR  

 

- parc. č. 18256/53 v sume 8 962,10 EUR  

; za účelom zabezpečenia činnosti súvisiacej s prevádzkou 

školy a materskej školy 

 

; na dobu neurčitú, 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (PREZENTÁCIA.)     15 poslancov. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                15 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Materiál bol prijatý. 

 

 

 Ďalej máme tu bod č. 17. 

 

 



 

 

 

                                                                         18. zasadnutie MZ MČ B-NM 11. apríla 2017 

93 

 

BOD 17:  

Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 13525/18 v katastrálnom území Nové Mesto 

 

 

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

     Bez úvodného slova otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

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 novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 

13525/18, ostatné plochy vo výmere 827 m2, ktorý vznikol 

oddelením z parc. č. 13525/1 a je evidovaný geometrickým 

plánom č. 136/2016 zo dňa 19. 12. 2016, ktorý vyhotovila 

spoločnosť GEOŠ – g.k., s.r.o., Radlinského 28, 811 07 

Bratislava, IČO: 35 943 246 

(podľa predtlače) 

 

; prenajímateľom je spoločnosť Istrochem Reality, a.s., so  

  sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 797 525 

 

; za nájomné vo výške 26,00 EUR/rok, ku ktorej bude  

  účtovaná príslušná sadzba DPH 

 

; za účelom vybudovania prevádzkovania detského ihriska  

 



 

 

 

                                                                         18. zasadnutie MZ MČ B-NM 11. apríla 2017 

94 

; na dobu 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 

S podmienkou: 

 

Nájomná zmluvy bude zo strany prenajímateľa – Istrochem 

Reality, a.s., Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO: 

35 797 525 podpísaná v lehote 30 dní od schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. Pokiaľ prenajímateľ 

nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote podľa prvej vety, toto 

uznesenie stráca platnosť. 

- bez pripomienok.   

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (PREZENTÁCIA.)    16 poslancov. 

 Pripravíme sa, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:               16 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Materiál bol prijatý. 

 Prechádzame na bod č. 19. 

 

 

BOD 18:  

Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. 

č. 19379/1, parc. č. 19379/2 a parc. č. 19379/3 

v katastrálnom území Nové Mesto v prospech Ing. Petry 

Chudej a Mareka Chudého, obaja bytom Hraničná 1, 

Bratislava, Bc. Milana Chudého bytom Ševčenkova 12, 

Bratislava, Mgr. Kataríny Chudej, bytom Ševčenkova 12, 

Bratislava, prof. Dušana Dušeka a MUDr. Nadeždy Dušekovej, 

obaja bytom Staré záhrady 10, Bratislava, MUDr. Mária 



 

 

 

                                                                         18. zasadnutie MZ MČ B-NM 11. apríla 2017 

95 

Hurajovej, bytom Októbrová 414/1, Partizánske a Ing. arch. 

Milana Chudého, bytom Ševčenkova 12, Bratislava 

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

 

 

 

BOD 19: 

Návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva 

administratívnej budovy so súpisným číslom 1308 na ul. 

Vajnorskej 21 v Bratislave 

 

 

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

 Poprosím o úvodné slovo asi pani Mgr. Biharyovú; 

kratučko, nech sa páči. 

 

 

Mgr. Jana  B i h a r y o v á, referent oddelenia PPČESČaSP: 

     Dobrý deň. Takže ide o reálne rozdelenie budovy, kde 

máme podiel spolu so Zdravotnou poisťovňou Dôvera. Sme tam 

menšinoví spoluvlastníci.  

 

     Ako iste mnohí viete, Zdravotná poisťovňa opakovane, 

niekoľko rokov dozadu, žiadala o predkupné právo; aby 

mestská časť zrušila svoje predkupné právo k svojmu 

podielu. To sme nevyužili a zdravotná poisťovňa si ide 

riešiť svoju časť. Evidentne sa im podarilo zohnať 

investora a mestská časť má záujem dlhodobo aby sa 

zrekonštruovalo Stredisko kultúry ako celok a teda aj tieto 

príslušné časti.  

 

 Takže ide o reálne rozdelenie budovy ako vravím na 

základe rozhodnutia nášho stavebného úradu tak, ako je to 

uvedené v dôvodovej správe.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. Čiže ide iba o budovu.  

 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á, referent: 

 Ide iba o budovu, pozemky sa neriešia. Tie sa budú 

riešiť následne potom čo bude povolený zápis. Nezmenšuje sa 

majetok ani mestskej časti, o nič neprichádzame. Čo sa týka 

spoločných priestorov, kanalizačnej prípojky, tak tie sú 

naďalej spoločné a údržbu bude vykonávať zdravotná 

poisťovňa.  

     Zmluva, ktorá rieši zrušenie podielového 

spoluvlastníctva je pripravená, takže je súčasťou 

materiálu. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

     Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Chcem sa spýtať; vlastne energie ako sú riešenie? 

Voda, kúrenie, plyn to je samostatné?  

 

Mgr. J. B i h a r y o v á, referent: 

 Toto všetko, voda, kúrenie, plyn je rozdelené. 

 

 

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

 Jediná spoločná vec tá kanalizácia? 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á, referent:   
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     Tá kanalizácia. To sú tie dve miestnosti a spoločnosť 

Dôvera, ktorá mala k dispozícii návrh zmluvy, nemala žiadne 

námietky k tomu, aby vykonávali údržbu. Nebudú od nás 

vyžadovať žiadnu refundáciu nákladov ani v budúcnosti. 

Všetko ostatné bolo rozdelené. 

 

 

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

 Aj havarijné stavy sú tam nejaké ošetrené, keby 

náhodou? Áno, ďakujem.  

 

Mgr. J. B i h a r y o v á, referent: 

 My sa budeme starať o svoju časť, a oni o svoju. Tieto 

spoločné technologické zariadenia budú riešiť výhradne oni.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, ďalší? Nikto. 

 Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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  (podľa predtlače)  

návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva k stavbe so 

súpisným číslom 1308 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 

11355/2 v katastrálnom území Nové Mesto a to tak, že na 

základe geometrického plánu č. 211/2015, ktorý vypracovala 

spoločnosť GEODET-TEAM spol. s r.o., Partizánska 23, 811 03 

Bratislava, IČO: 35 735 325, rozhodnutia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o povolení zmeny užívania 
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administratívnej budovy č. k. 2014/2017/UKSP/VIDM-4 zo dňa 

02. 02. 2017 a oznámenia o určení orientačného čísla 

k súpisnému číslu pod sp. zn.: 3257/2017/PR/RAA zo dňa 02. 

03. 2017 sa nehnuteľnosť rozdeľuje na: 

(podľa predtlače) 

 

a) stavbu – administratívnu budovu so súpisným číslom 1308 

na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11355/2, ktorý je 

geometrickým plánom č. 211/2015 zo dňa 02. 11. 2015 

rozdelený na novovzniknuté parc. č. 11355/19, zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 382 m2 a parc. č. 11355/20, 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 244 m2 a pôvodnú 

parc. č. 11355/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 390 

m2 v podiele 1/1 v prospech – Dôvera zdravotná poisťovňa, 

a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 

35 942 436 

 

b) stavbu – kultúrno-spoločenské stredisko na pozemku „C“ 

KN parc. č. 11355/28, zastavané plochy vo výmere 328 m2, 

ktorý je evidovaný geometrickým plánom č. 211/2015 zo dňa 

02. 11. 2015, ktorá je rozhodnutím mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o povolení zmeny užívania 

administratívnej budovy č. k. 2014/2017/UKSP/VIDM-4 zo dňa 

02. 02. 2017, pričlenená k stavbe so súpisným číslom 97  

v podiele 1/1 v prospech – hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislavy, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 

Bratislava, IČO: 00 603 481 v správe mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 

Bratislava, IČO: 00 603 317; 

bez pripomienok.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujeme sa pred hlasovaním. 
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 (PREZENTÁCIA.)    14 poslancov. 

 Teraz budeme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               14 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Materiál bol prijatý.  

 Teraz tu máme dva návrhy platov. 

 

 

 

BOD 20:  

Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto 

 

 

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

 Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

     Je to v zmysle zákona, plus je tam možnosť navýšiť 

o 30 %, čiže tento návrh máte pred sebou. Nech sa páči. 

 Nikto sa nehlási do diskusie. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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  

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c ods. 1 

písm. g) v spojení s § 18c ods. 4 a § 18c ods. 5 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  
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     plat miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto podľa predloženého návrhu na rok 2017 vo výške 

2 656,00 EUR 

     s účinnosťou od 1. 1. 2017.    

- bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, prezentujeme sa pred hlasovaním. 

 (PREZENTÁCIA.)    16 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               16 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 

 Ďakujem pekne, plat miestneho kontrolóra sme 

schválili. 

 

 

BOD 21:  

Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

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

     Je tam tabuľka, je tam výpočet, viete o čo ide. Má tam 

možnosť navýšenia 70 %, má to na polovicu 35 %. 

 Čiže otváram diskusiu, nech sa páči.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

plat starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

vypočítaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. 

v znení neskorších predpisov s navýšením podľa § 4 ods. 2 

uvedeného zákona vo výške 3 559,00 EUR 

     s účinnosťou od 1. 1. 2017. 

- bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujeme sa pred hlasovaním. Nech sa páči. 

 (PREZENTÁCIA.)    16 poslancov.  

 Prosím, pripravíme sa a hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Materiál bol schválený. 

 Prechádzame k bodu č. 22. 

 

 

 

BOD 22:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 11285/3 v katastrálnom 

území Nové Mesto, v prospech Ing. Jaroslava Helingera 

a manž. Dagmar Helingerovej 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :   

 Bez úvodného slova prosím otváram diskusiu.  

 Nech sa páči, pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa len chcela spýtať, že 

v zmysle žiadosti týchto žiadateľov nebola náhodou aj 

prípadná kúpa predmetnej nehnuteľnosti, nakoľko tá stavba, 

ktorá sa nachádza na tejto nehnuteľnosti je vo vlastníctve 

žiadateľov? 

 Že či žiadali len o prenájom nehnuteľností? 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pani Moravcová, že či nežiadali aj 

o odkúpenie Helingerovci? 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy pozemkov. 

 Nepožiadali o kúpu, oni požiadali o pokračovanie 

v nájme s tým, že tá pôvodná nájomná zmluva končí.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pán poslanec Mikuš, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som poprosil  

predkladateľa, aby stiahol tento materiál a aby sa skúsil 

pripraviť nový návrh, nakoľko tu je suma 1 972,0 EUR na rok 
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čo keď prerátam je 60 centov za m2. Takže dovolím si použiť 

by som slová pána starostu, toto je za hranicou. A poprosil 

by som vás, keby ste skúsili tam dať nejaký nový návrh 

s nejakými normálnymi sumami. Bavíme sa tu o pozemku, ktorý 

je neďaleko Tehelného poľa, vedľa pripravovaného 

futbalového štadióna, je tam detské ihrisko. Ďakujem.  

 

 

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

 To je Nová doba ten pozemok. Áno, pani Moravcová. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Je to na základe znaleckého posudku. 

 

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

 To vieme, že je to na základe znaleckého posudku. 

 Ale 7,50 Vlado (Mgr. Mikuš), podľa znaleckého posudku. 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ale na rok, ja som hovoril na mesiac. 

 

 

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

 Prepáč. Môžeš dať návrh. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Dám pozmeňujúci návrh, lebo viete, ja nespochybňujem, 

to je znalecký posudok. Samozrejme, ten pozemok asi nemá 

pre nikoho hodnotu, tá budova je ich, to je tak ako s tým 

PKO. Tak teraz sa tu netvárme že musíme, lebo je to ich 

budova. Tak nemuseli si kupovať tú budovu, keď nemali vzťah 

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

 Chceš spochybniť môjho bratranca? Áno, to je pozemok 

pod stavbou. Ja myslím, že vieme o čom hovoríme.  

     Tak dáš pozmeňujúci návrh? 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Tak ja môžem z brucha dať nejakú sumu, ale neviem, či 

je to vhodné, aby som to takto z brucha tu strieľal.  

 

 

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

 Pani vedúca, nech sa páči.  

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Ja len že všetkým dávame cenu určenú podľa znaleckého 

posudku. Toto je pozemok pod stavbou. Na druhej strane aby 

sa nám zasa nestalo, že sa na nás niekto obráti s tým, že 

teda ho diskriminujeme oproti ostatným. Je to služba ako 

akákoľvek iná. Toto je nájom, toto nie je predaj.  

 

 

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

 Na dobu neurčitú podľa materiálu. Tam išlo o navýšenie 

tejto sumy asi o 700 EUR aj niečo ročne. Ja to neviem 

posúdiť, ale s faktickou je prihlásený pán poslanec 

Vaškovič. 

 Pán poslanec, nech sa páči.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa prihlásil k návrhu pána 

poslanca Mikuša a odporučil by som predkladateľovi stiahnuť 
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tento materiál z rokovania, prípadne rokovať s tými 

vlastníkmi objektu o odkúpení toho pozemku. Pretože my 

tento pozemok v žiadnom prípade nevieme inak využiť a možno 

pre nich by to bolo riešenie priechodné. Ďakujem.  

 

 

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

     Nech sa páči, pani vedúca. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Oni záujem o odkúpenie nemajú. Čo sa týka nájmu ako 

takého, v prípade že skončí nájomná zmluva budeme mať nárok 

na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá suma bude proti 

znaleckému posudku a zase sme na tej istej sume. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem za slovo. A nemôžeme my dať návrh protistrane, 

že by sme my odkúpili túto budovu a spravili tam napríklad 

škôlku? 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 V minulosti tá budova bola odpredaná z našej strany 

im.  

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

     No, viete, v minulosti ja som tu nesedel, ani teda 

väčšina kolegov. A to, čo sa tu v minulosti porobilo, tak 

nebudem sa k tomu vracať. 
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Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Majú tam kancelárie a plnohodnotne ich využívajú. Tak 

neviem si predstaviť, že by mali záujem o odpredaj. 

Ďakujem. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  

     No, teraz sme sa tu nejako zacyklili, asi. Ja vás 

chcem poprosiť, kolegovia, ja vám pripomeniem, blížia sa 

voľby, a teda určite vám to pripomeniem aj vo voľbách, aby 

ste toto náhodou podporili. Skúste hlasovať podľa svojho 

vedomia a svedomia. Opakujem, je to 60 centov za m2 za 

mesiac.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Ďakujem pekne. Ja by sa chcela obrátiť ešte raz na 

pani Moravcovú a spýtať sa, že kedy sa nájomcom naposledy 

zvyšovalo nájomné? Pretože keď sa pozerám na dôvodovú 

správu, tá pôvodná nájomná zmluva ktorá teraz v roku 2017 

končila, je platná od 14.júna 1999. Nájomné, to znamená že 

skoro 18 rokov trvala tá nájomná zmluva.  

 

     A chcem sa spýtať, tu to nájomné je uvedené vo výške 

1 252,25 EUR/rok. Že kedy sa toto nájomné naposledy 

upravovalo v zmysle tejto zmluvy? Či to nájomné bolo 

stanovené v tom roku 1999, alebo počas doby nájmu sa 

upravovalo? To sa chcem spýtať. 
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 Lebo potom ten rozdiel tých rozdiel tých 700 EUR za 

tých skoro 20 rokov sa mi zdá byť ako laikovi naozaj málo.   

 Ale hovorím, ako laik sa k tomu vyjadrujem 

a potrebujem viac vstupných informácií. Ďakujem.  

 

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

 Pani vedúca. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Žiaľ, nemám túto nájomnú zmluvu, neviem či sa 

zvyšovalo nájomné, v súčasnej dobe je také ako je tam 

uvedené. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Moja prvá otázka je, že či sú to tie budovy, ktoré sú 

priamo vo vnútri v parku?  

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Áno, to je ono. 

 

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

 Je to za plotom a je to ohradené. 

 

 

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

 A druhá otázka je, že my im to prenajímame ako 

súkromným osobám a oni v tých budovách podnikajú? 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 
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 Tie budovy sú ich. Tu ide o pozemok pod budovou.  

 

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

 A odkúpili to ako súkromné osoby.  

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:  

 Je to budova v ich vlastníctve, majú tam kancelárie. 

Za akým účelom netuším, ale majú tam kancelárske priestory. 

Je to budova v ich vlastníctve. 

 

 

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

 Moja otázka je: Neviem, či ten znalec to dokáže 

zohľadniť, ale asi by bolo dobré zohľadniť to čo sa deje 

v tých budovách s ohľadom na to, aký nájom je na ten 

pozemok určený. Ak je to vôbec možné. 

 

 Asi by som sa priklonila k tomu čo tu už bolo 

povedané, že by vlastne toto nájomné bolo prehodnotené. 

 

 

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

 Ja som presvedčený, že to zohľadnil. 

     Pán poslanec Mikulec. s faktickou. 

 

 

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

 Ja by som sa chcel pripojiť ku kolegovi Mikušovi 

a Vaškovičovi. 

 Ja by som fakt nechal ten materiál stiahnuť. Aj všetky 

tieto veci, ktoré sa pýtala napríklad aj E. Pfundtner, že 

kedy bolo to nájomné prehodnocované, atď., atď. A teraz ja 

neviem, že či je niečo diskriminujúce oproti tomu keď si 

poslanci myslia, že v tomto území je to hodnotnejšie ako 



 

 

 

                                                                         18. zasadnutie MZ MČ B-NM 11. apríla 2017 

109 

povie znalec. Ja si nemyslím, pani Moravcová, že to je 

diskriminujúce pre ostatných ten názor poslancov. 

 

     Čiže, ja by som bol rád, keby sa materiál stiahol 

a zodpovedali sa tie otázky, ktoré tu poslancov trápia 

a potom to môžeme predložiť na ďalšie rokovanie 

zastupiteľstva. Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem. Pani poslankyňa Augustinič, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Keď sa na to pozriem ako laik, tak 

sa mi to tiež zdá málo za rok.   

 

 Na druhej strane naozaj sú to pozemky pod stavbou, 

ktorú oni vlastnia a my ich nevieme nijako inak zhodnotiť, 

ani čokoľvek s nimi urobiť, nevieme ich nikomu predať, 

nevieme s nimi nejako ináč nakladať. Nehovoriac o tom, že 

tento nájom stanovil súdny znalec, ktorý na to dal svoju 

okrúhlu pečiatku.  

 

     To znamená, my sa tu snažíme niečo vymýšľať že je to 

málo, veľa, ale on jednoducho zhodnotil všetky veci 

a povedal že takýto je nájom za pozemok ktorý je zastavaný.  

 

 Moja otázka znie, čo sa stane keď vymyslíme že chceme 

3 000 EUR za rok, 4 000 EUR za rok, 5 000 tisíc, neviem. 

A oni povedia, že to nezaplatia, že nebudú platiť takýto 

nájom, lebo je to pre nich likvidačné, alebo čo ja viem čo.  

     Čo my môžeme potom spraviť? 
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Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

     Z právneho pohľadu, 30. 4. im končí nájomná zmluva.   

     Prípadne, že teraz sa schváli uznesenie na zvýšenie 

nájomného na nový nájom, neakceptujú toto nájomné. Povedia, 

že ako sú ochotní platiť podľa znaleckého posudku.  

 

     Mám možnosť podať žalobu v lehote do 30 dní na 

vypratanie, kde neviem si predstaviť ako vypratáme 

nehnuteľnosť legálne postavenú na pozemku. Čiže de facto 

táto žaloba bude zamietnutá. V prípade, že nájomca nám to 

predloží o rok za tých istých podmienok, za akých podmienok 

to bolo dojednané; takže sme stále na tej istej sume. 

 (Otázka z pléna.) 

 Nemôžem, na to majú právo zo zákona. Zákonné vecné 

bremeno, prístup na pozemok. 

 

 

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

 S faktickou pani poslankyňa Vítková a potom sa ešte 

prihlásil o slovo pán prednosta. 

 

 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :  

 Ja by som sa len chcela spýtať, prečo toto robíme na 

dobu neurčitú?  

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Tá budova neodíde, ale teda nie je problém pokúsiť sa 

dohodnúť že na dobu určitú, a teda za týchto podmienok.  

 

     Ale v prípade nájmu na dobu neurčitú je možnosť dania 

výpovede bez udania dôvodu s výpovednou lehotou, ja neviem, 

dvoj-troj mesačnou; závisí od toho aká sa dohodne. 
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     V prípade nájmu na dobu určitú, ak by sa aj zmenili 

pomery v cene nájmu v Bratislave, a podobne, že by sa 

zdvihli ceny nájomného o nejakú sumu, tak by sme aj tak 

počas tej doby určitej čakali. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem za slovo. A nemôžeme spraviť, že by sme im 

teraz predĺžili ten nájom povedzme na 3 mesiace a poverili 

prednostu, aby rokoval o odkúpení? 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Neviem, či budú ochotní predĺžiť si terajšiu nájomnú 

zmluvu s terajšou sumou len na 3 mesiace a uzatvoriť na 3 

mesiace. Zoberte si, že máte pred sebou tiež človeka, ktorý 

asi logicky rozmýšľa, že trojmesačnú zmluvu asi nikto 

naozaj nepodpíše. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :   

     A keby že to je rok, ako sme to robili pri Vernosti? 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

     Rok je tak, že v podstate ak teraz sa neprijme žiadne 

uznesenie, my ich nebudeme vedieť vypratať alebo naozaj dom 

neodíde, teda stavba ako taká. A v tom prípade automaticky 

sa im nájom predlží o rok za tých istých podmienok, ale za 

tú nižšiu sumu nájomného, ktorá je teraz dohodnutá. Tá, 
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ktorá je určená znaleckým posudkom je vyššia. Je to 

v podstate strata mestskej časti zbytočne. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec Mikulec s faktickou. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja to zhrniem teraz všetko:  

 Čiže my vlastne nemáme žiadnu šancu zvýšiť im nájomné. 

Ako môžeme to zvýšiť, ale. 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia.  

 Máme, ale nemusia to akceptovať.  

 

 

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

 Na čo by to akceptovali, keď ako ste povedali ten 

právny stav im umožňuje to aby to neakceptovali, je im to 

svojim spôsobom jedno. My im vieme dať stále len tú sumu 

podľa znaleckého posudku v tom období, kedy im schvaľujeme 

nejakú novú zmluvu.  

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Môžete navrhnúť inú sumu. 

 

 

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

 Keď to neakceptujú, stále sa cyklíme a môžeme dopadnúť 

ešte horšie. Takže asi najideálnejšie riešenie ktoré je, že 

schválime im to v tejto cene. Lebo, ak im to neschválime a 

oni to neakceptujú, tak pôjdeme podľa starej ceny, ktorá je 

nižšia.  
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Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia. 

 Áno.   

 

 

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

 Čiže toto je presne ten stav, keď sa odpredá budova 

mestskej časti a neodpredá sa s pozemkom. Takže to je ten 

super stav, ktorý tu nastane potom. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Samozrejme, môžem sa pokúsiť stále rokovať o prípadnom 

odpredaji. 

 

 

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

  Len momentálne sme v tom stave, že asi nič lepšie 

nevymyslíme, a teda je na mieste schváliť ako to je. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Pfundtner, nech sa 

páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Ďakujem za slovo. Padli tu rôzne názory. Priznám sa, 

ja si nedovolím spochybniť tento znalecký posudok takto od 

stola, nedovolím si povedať na základe tých podkladov, že 

tá cena je nesprávna alebo presne reflektuje na danosti 

toho územia, prípadne na tie vecné bremená, ktoré sa na tom 

pozemku nachádzajú. Ja som rada, že máme vlastníkov 

stavieb, ktorí platia za pozemky mestskej časti, ktoré sú 
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v našej správe, mestskej časti, alebo vo vlastníctve mesta, 

pretože máme žiaľ množstvo takých prípadov, kde sa neplatí. 

 

 Ja, čo by som naozaj potrebovala k tomu a možno sa to 

dá vyriešiť, ak nebudeme hneď hlasovať o tomto bode; pani 

vedúca keby ste sa pozreli na tú zmluvu, neviem či sa 

otočíte počas tohto zastupiteľstva a hlasovanie by sme 

posunuli. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:  

 Nie je to možné lebo je v kancelárii. 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Chcela som navrhnúť, že aby sme ešte na dnešnom 

zastupiteľstve mali informáciu o tom, či sa im zvyšovalo to 

nájomné alebo nezvyšovalo. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Tu zaniká jeden vzťah a ide o uzatvorenie nového 

vzťahu. 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Ja len z hľadiska tej ceny som chcela ako nejaký 

argument pre kolegov, ktorí niečo tvrdia. 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Nemám ako; už tu kolegyne nie sú. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie.  

     Uzatváram diskusiu k tomuto bodu.  
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 Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 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 pozemku registra „C“ KN parc. č. 11285/3 zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 263 m2, v katastrálnom území 

Nové Mesto, evidovaného na LV č. 2382;  

(podľa predtlače) 

 

; na dobu neurčitú 

 

; pre nájomcov – Ing. Jaroslava Helingera a manž. Dagmar 

Helingerová, obaja bytom: Ósma 3A, 831 01 Bratislava 

 

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

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu, že  

- nájomcovia sú vlastníkmi stavby so súpisným číslom 

3279 postavenej na predmetnom pozemku parc. č. 

11285/3; 

 

; za nájomné určené znaleckým posudkom vo výške: 

  1 972,50 EUR/rok 

 

; za podmienky: 

- nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná v lehote 15 

dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude 

nájomcami v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie 

stráca platnosť; 
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bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

     Prosím, prezentujeme sa pred hlasovaním. 

 Upozorňujem, že ide o osobitný zreteľ. 

 (PREZENTÁCIA.)    15 poslancov.  

 Prosím kľud. 

   Prosím, pripravíme sa, budeme hlasovať. 

   Na schválenie potrebujeme 15 hlasov.   

  Prosím, hlasujeme. 

 

  (Hlasovanie.) 

  Za:               10 poslancov. 

  Proti:             1 

  Zdržal sa:         3 

      Nehlasoval:        1  

      Materiál nebol prijatý. Takže zase sme „zarobili“ ako 

mestská časť. 

  Ideme na bod 23. 

 

 

 

BOD 23: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ DEPAUL SLOVENSKO n. o. – 

Ulica nie je domov 

 

 

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

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Nikto sa nehlási do diskusie. 

 Prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

uznesenia. 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre OZ DEPAUL SLOVENSKO n. p., - Ulica nie je domov 

– na projekt útulky pre ľudí bez domova – 4 000,00 EUR; 

bez pripomienok. 

 

 

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

     Ďakujem veľmi pekne. Čiže prezentujeme sa a hlasujeme 

o variante A.  

 (PREZENTÁCIA)    13 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa a hlasujeme. 

  

 (Hlasovanie.) 

 Za:               12 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         2 

 Materiál bol prijatý.  

 Pokračujeme ďalej; je to bod programu č. 24. 

 

 

BOD 24:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ STOPA SLOVENSKO, n. o., 

- Spolu pre komunitu 

 

     Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pani poslankyňa Pfundtner.  

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 
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     Ďakujem. Ja by som v krátkosti chcela podať jeden 

pozmeňujúci návrh, a to konkrétne pozmeňujúci návrh čo sa 

týka výšky dotácie.  

      Navrhujem poskytnúť vo výške 3 200,00 EUR, a nie v 

pôvodnej požadovanej výške. 

 

 Svoj návrh odôvodňujem tým, že plne súhlasíme s cieľom 

a činnosťami organizácie a budeme podporovať akúkoľvek 

príležitosť pre ľudí bez domova, aby sa im podarilo čo 

najúspešnejšie integrovať do bežného života s tým ale že 

rozhodne chceme klásť väčší dôraz na ich spoluprácu s našim 

EKO-podnikom.  

     To by som rada mala aj v zápise.  

 

 A taktiež to znamená, že naša požiadavka, požiadavka 

mestskej časti je úzka spolupráca s našimi EKO-podnikom.  

 

     A taktiež následná informácia našej mestskej časti 

o tých vykonaných prácach. Ja viem, že je to možno 

požiadavka nad rámec tej našej poskytnutej dotácie, ale 

možno je to lepšie pre budúcu spoluprácu, že keď napríklad 

o rok budú požadovať ďalšiu dotáciu, aby sme my mali nejaký 

materiál, nejaký hmatateľný podklad o tom, že naozaj tá 

dotácia bola zmysluplne použitá na tie účely, na ktoré sa 

poskytuje. To znamená na čistenie toho verejného 

priestranstva.  

 

     A ja si ešte dovolím povedať, tu je povedané, že tá 

dotácia sa má použiť na čistenie verejného priestranstva 

v okolí základných škôl, materských škôl a domova seniorov.  

 

 Priznám sa, že ja nechcem, aby toto bolo takto 

striktne špecifikované, že to musí byť len pri základných 

školách alebo materských školách. Ale rozhodne možno na 

priestranstvách, kde sa nečistota nachádza. Takže ja by som 
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určite nezväzovala ruky tým ľuďom, že to musia robiť len na 

území našich základných škôl alebo materských škôlok.  

 

 Takže môj návrh spočíva v znížení sumy dotácie na 

3 200,00 EUR. Ďakujem pekne. 

 

 A ešte, pardon, krátke odôvodnenie, čo kryje táto 

suma?  

     Táto suma práve kryje finančnú odmenu pre tých ľudí, 

ktorých máme snahu začleniť a odmenu na sociálneho 

pracovníka v zmysle prílohy č. 3, čo nájdete v materiáli. 

Na ostatné veci ako okrasné rastliny, kvetináče, atď., 

pohonné hmoty si myslím, že tá dotácia by nemala byť 

z našej mestskej časti.  

Takže naozaj tú odmenu, ktorá by išla tým ľuďom. 

Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. To je dobrý návrh, za tento určite 

zahlasujem.    

 Ja som chcel ešte, Editka (Mgr. Pfundtner) ak by to 

mohlo tak byť, čiže Tvoj návrh schvaľuje dotáciu pre OZ 

STOPA 3 200,00 EUR, a že by sme tam dali „s podmienkou, aby 

spolurealizátorom tohto projektu bol EKO-podnik; ja som 

hovoril s pánom riaditeľom.  

 (Poznámka z pléna.) 

 Pán poslanec Mikulec, nech sa páči. 

 

 

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

 Ja k tomu poviem len pár vecí: 

     Ja nemám problém podporiť to, čo chcela Editka (Mgr. 

Pfundtner), ale obávam sa že to nie je možné. Ja dávam 

návrh na stiahnutie tohto materiálu a nech to občianske 
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združenie STOPA prepracuje tak, aby sme to vedeli nejakým 

spôsobom. vyriešiť.  

 

     Lebo oni si jasne naformulovali ako chcú tú dotáciu 

využiť, ktorú im poskytneme. My tu nie sme v tom, že teraz 

my to im tu pretransformujeme a dáme im nejaké úlohy, že 

budú to robiť takto a takto. Ak im raz znížime tie peniaze, 

oni stále pôjdu v tom duchu, ako si tú dotáciu požiadali. 

My tu nie sme v tom, oni nemusia súhlasiť s tým čo my 

chceme. 

 

 Čiže ja dávam návrh na stiahnutie tohto materiálu. 

Potom sa urobí stretnutie s občianskym združením STOPA, 

povieme a naformulujeme im to, aké sú  tie naše požiadavky, 

lebo fakt chceme aby to bolo v spolupráci s EKO-podnikom. 

Ale, aby oni o tom vedeli, že toto je proste požiadavka 

mestskej časti.  

 

     Lebo my, ako povedala Editka (Mgr. Pfundtner) 

nechceme, aby oni striktne robili nejaké kvetináče, alebo 

robili deťom v školách a v škôlkach nejaký servis, ktorý 

môže robiť aj EKO-podnik. Myslím, že sú tu práce ktoré im 

EKO-podnik môže dať, tie práce sa dajú ľahko okontrolovať 

a budeme vidieť, či sa táto spolupráca pre našu mestskú 

časť oplatí. 

 

 Čiže ja navrhujem tento materiál stiahnuť.  

     Požiadam pána Mikuša, ktorý je predkladateľ tohto 

materiálu, aby tento materiál stiahol.  

 

     My nemáme problém dávať ľuďom peniaze, keď budú robiť 

dobrú prácu pre mestskú časť, ale takto ako to je 

naformulované s tým, že sú tam nejaké kvetinky, kvetináče, 

že je tu „x“ „y“ veci, ktoré by oni tým ako to 

naformulovali mohli robiť. Oni môžu robiť prakticky všetko 
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a nebudú robiť to čo my chceme ako mestská časť, ale budú 

robiť to čo oni chcú.  

 

 Čiže, ja by som to nechal prepracovať a my tie peniaze 

tým ľuďom dáme.  

     Ale je to na rozhodnutí každého poslanca. 

 

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

 Ďakujem pekne.   

 Pán poslanec Mikuš, s faktickou. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  

 Ďakujem. Ja by som sa chcel poradiť s vami, že či by 

nebolo lepšie keď to neodsúhlasíme a oni si dajú novú 

žiadosť? Lebo, keď to stiahnem, tak je to nevybavená 

žiadosť. Ako ja nemám problém to stiahnuť; ja s tým tiež 

nesúhlasím. 

 

 

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

 Ty si predkladateľ. Tak buď to stiahni, ale sú tu dve 

varianty, A, B. 

 Ideme hlasovať, Vlado (Mgr. Mikuš)? 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Podľa môjho názoru ja by som dal hlasovať.  

 

 

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

 Čiže najprv budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne  

 

Pfundtner o výške dotácie. Čiže nech sa páči. 

 A potom tam máme opäť dve varianty, A a B. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne 

Pfundtner, na sumu 3 200,00 EUR.  

 

 

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

 Prosím, bol tu návrh a musím nechať hlasovať. 

 Prosím, prezentujeme sa a budeme hlasovať o návrhu 

pani poslankyne Pfundtner.  

 (PREZENTÁCIA.)     14 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa a budeme hlasovať o návrhu pani 

poslankyne Pfundtner. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 7 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          8 

 Návrh neprešiel. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Teraz budeme hlasovať o variante A: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre OZ STOPA SLOVENSKO n. o., - Spolu pre 

komunitu -  4 520,00 EUR. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (PREZENTÁCIA.)     15 poslancov. 
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 Prosím, pripravíme sa a budeme hlasovať o tomto návrhu 

A. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 3 poslanci 

 Proti:              3 

 Zdržal sa:          8 

 Nehlasoval:         1 

 Čiže materiál neprešiel. 

 

 Dámy a páni, môžeme pokračovať bodom č. 25. 

  

  

 

BOD 25: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ INTER BRATISLAVA – 

Športová mládež 

 

 

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

 Prosím, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pán poslanec Dubček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

     Prosím, ako funguje Inter? To je len záujmová skupina, 

alebo? 

 

 

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

 Ja to nejako detailne nesledujem, viac by povedal pán 

poslanec Rafaj keby tu bol. Muži fungujú dobre, tí majú 

nejakú spoluprácu s Trenčínom. Deti fungujú veľmi dobré, 

majú 350 detí, z toho 150 je našich novomestských.  
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Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

 To je prevzatý názov od bývalého Internacionálu?  

 

 

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

 Áno. Myslím, že ŠK Inter. 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

 Lebo už ani štadión nemajú vo vlastníctve. 

 

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

 Muži hrajú v Stupave a deti hrajú asi na Drieňovej.      

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Čiže je to spoločenská organizácia, nie jednota. 

 

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

     Je to občianske združenie a je tam pán Varmož; pokiaľ 

viem. 

 Nech sa páči, pani poslankyňa Vítková. 

 

 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som mala jeden pozmeňujúci 

návrh, aby sme zdôraznili deti s trvalým pobytom Bratislava 

– Nové Mesto a aby sme ten pomer znížili na výšku dotácie 

1 500,00 EUR, ktorá by mala pokryť potreby našich detí.  

 

 

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

 Pán predseda Mikuš, osvojuješ si tento návrh? 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š, predseda dotačnej komisie: 
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 Áno, osvojujem si tento návrh. 

 

 

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

 Nech sa páči, máme tu opäť dve varianty.  

 Poprosím návrhovú komisiu prečítať variant 

A s upravenou sumou, čo si osvojil pán poslanec Mikuš.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre OZ INTER BRATISLAVA – Športová mládež – 

1 500,00 EUR. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (PREZENTÁCIA.)     14 poslancov. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                14 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Materiál bol schválený v tej zníženej sume 1 500,00 

EUR pre OZ INTER BRATISLAVA.  

 

 

BOD 26: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ ŽIVICA, Centrum 

enviromentálnej a etickej výchovy – Aby mesto prekvitalo  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

     Prosím, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Pán poslanec Dubček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

     Aký je základ toho, aby mesto prekvitalo? Či dokáže 

táto spoločenská organizácia zastaviť to zahusťovanie 

priestorov, keď nemajú ani úrad? 

 

 

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

     Veľa vecí prešlo cez okresný úrad. 

     Nech sa páči, kto je ďalší prihlásený? 

 Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Chcem iba jednu otázku, ale neviem či je tu niekto 

z participatívnej kancelárie? (Je.) 

     Či teda z hľadiska úradu a všetkých jeho procesov nie 

je žiadna prekážka na to, aby projekt bol realizovaný? To 

ma zaujíma. 

 

 

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

 Nech sa páči. 

 

 

Ing. Lenka  K o r b e ľ o v á : 

 Nie je. Nevieme o tom. 

 

 

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

 S faktickou pani poslankyňa Vítková, nech sa páči.      
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 (Faktická poznámka.) 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Nech sa páči, návrhová komisia, variant A.. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre OZ ŽIVICA, Centrum enviromentálnej a etickej 

výchovy – na projekt: Aby mesto prekvitalo vo výške 

4 100,00 EUR. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (PREZENTÁCIA.)     13 poslancov.  

 Prosím, pripravíme sa a budeme hlasovať o tomto návrhu 

– variant A. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                11 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1  

 Materiál bol prijatý.  

 Máme tu ďalší projekt v rámci participatívneho 

rozpočtu, bod 27. 

 

 

BOD 27:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ KRAMÁRČAN – Aktívny 

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

     Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

     Nikto nie je prihlásený.  

 Prosím návrhovú komisiu; opätovne tu máme variant 

A a B, čiže prečítať variant A.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     A. s c h v a ľ u j e  

v súlade s odporúčaním dotačnej komisie dotáciu pre OZ 

KRAMÁRČAN II – Aktívny Kramárčan II, vo výške 4 848,00 EUR.   

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa na prezentáciu 

pred hlasovaním. 

 (PREZENTÁCIA.)   14 poslancov.  

 Pripravíme sa a budeme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              12 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        1 

 Materiál bol schválený.  

 Pokračujeme ďalej, bodom č. 28. 

 

 

 

BOD 28:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ DIVADLO OPROTI – 

Edudrama – hráme sa na život 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

     Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Pani poslankyňa Pfundtner, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

     Ďakujem. Píše sa tu, že je to nejaké interaktívne 

predstavenie. Videl niekto z nás to predstavenie, obsahovo 

ako to vyzerá, ako to prebieha?  

 

     Lebo ja žiaľ mám, nie odtiaľ, ako jednu akože veľmi 

nedobrú skúsenosť s divadelným predstavením, ktoré obsahovo 

vraj uráža názory, náboženské presvedčenie určitých ľudí. 

Ja by som bola veľmi nerada, keby sa to robilo napríklad 

nejakým takým spôsobom, že to potom bude možno obsahovať aj 

také prvky, ktoré by sme neradi mali v tom predstavení, 

keďže prijímateľmi majú byť deti v školách. Takže, či to 

niekto aj odkontroloval že o čom je to predstavenie, keď je 

to o vzťahu medzi generáciami, atď.? Že naozaj, čo je v tom 

predstavení samotnom?  

 

 

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

 Prosím, viete k tomu povedať? 

 

 

Ing. Lenka  K o r b e ľ o v á :    

 Tieto divadelné predstavenia sú vytvárané na základe 

literárnych predlôh, takže nie sú to nejaké žiadne 

diskriminačné ani rôzne iné skupiny. 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r  

 Takže nie je to nejaká sexuálna výchova alebo niečo 

také? 
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Ing. Lenka  K o r b e ľ o v á : 

 Nie. Tieto divadelné predstavenia sú aj v iných 

mestských častiach a nadviaže sa na to. Vždy sa zoberie tá 

divadelná predloha, na základe ktorej oni nacvičujú. 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 A literárna predloha akých autorov? 

 

Ing. Lenka  K o r b e ľ o v á : 

 Neviem presne, aké sú to literárne predlohy 

konkrétnych autorov.  

 

 

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

 S faktickou pán poslanec Mikuš, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  

 Ďakujem. A neviete teda nám povedať, že či sú platené 

tieto predstavenia alebo sú zadarmo?    

 

 

Ing. Lenka  K o r b e ľ o v á : 

 Doteraz keď to bude dotácia z mestskej časti, deti 

budú mať tieto workshopy zadarmo. Doteraz si ich vlastne 

platili. Ale pokiaľ ide o divadelné predstavenia, neviem 

vám povedať. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  

 Kde sa to bude premietať, alebo kde bude to divadelné 

predstavenie? 
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Ing. Lenka  K o r b e ľ o v á : 

 Ono to bude asi v knižniciach v rámci mestskej častí 

alebo na jednotlivých školách.  

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem. 

 

 

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

     Ale keď si dobre pozriete ten materiál, tú žiadosť, 

tam je to napísané že aké sú to diela: Rázusová Martáková, 

a podobne, čiže sú to detské veci. 

 Nech sa páči, pani poslankyňa Vítková. 

 

 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

 Ja mám jednu otázočku, keďže doteraz nejakým spôsobom 

fungujú: V tom rozpočte sú hudobné nástroje - doteraz 

nemali hudobné nástroje? 

 

 

Ing. Lenka  K o r b e ľ o v á : 

 Podľa toho aké nacvičujú literárne dielo. 

 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

 Hudobné nástroje, zaujalo ma to. 

 

Ing. Lenka K o r b e ľ o v á : 

 Oni si vytvárajú ako keby svoje rekvizity na to nové 

dielo a na základe neho si vytvorili tento rozpočet.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Dubček, nech sa páči. 
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Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

 Ja som sa chcel opýtať povedzme tých diel 

z literatúry, atď., viete mi to povedať? 

 

 

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

 Je to tam popísané, pán doktor. 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Ale ide o to, kto je dramaturg, režisér, alebo niečo 

bližšie. 

 

 

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

 Pán poslanec Vaškovič s faktickou, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Zareagujem na V. Mikuša, bude to 

v školách, knižniciach, komunitných centrách a divadelných 

priestoroch. Ďakujem.   

 

 

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

 Ďakujem pekne za poznámku.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

uznesenia, variant A. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre OZ DIVADLO OPROTI – Edudráma – hráme sa na 

život vo výške 4 020,00 EUR. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

     Prosím zavolať pani poslankyňu Rattajovú. 

 (PREZENTÁCIA.)     13 poslancov. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 9 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Ďakujem pekne. 

 Materiál bol schválený.  

 Máme tu bod č. 29.  

 

 

 

BOD 29:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ PRE-UM – Malé múzeum 

kognitívnych ilúzií   

 

 

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

 Otváram diskusiu 

 Môžete k tomu niečo povedať, alebo poznáte to?  

     Prosím, predstavte sa. 

 

 

Pani  N o v á k o v á :  
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 Dobrý deň, ďakujem za slovo. Toto je projekt ktorý 

spočíva na troch základných pilieroch; je to šanca pre 

mladých, je to vzdelávanie a je to zábava. Novému Mestu by 

dalo jednu atrakciu, ktorá by mala aj atribút Nového Mesto.  

 

     Je to zaujímavé práve tým, že sa zaoberá v tej oblasti 

vzdelávania, kde vieme že existujú optické ilúzie, čiže 

všetko čo vidíme a všetko čo počujeme nemusí byť naozaj 

také ako sa nám zdá byť zo všetkých aspektov. A toto si 

konkrétni návštevníci a ľudia ktorí sa prídu pozrieť, budú 

môcť vyskúšať. Čiže budú tam efekty, trojdimenzionálne 

a bude to niečo, kde môžete tieto veci naozaj zažiť. 

A rozmyslieť si, či naozaj uvažujeme správne v daných 

situáciách a či zohľadňujeme všetko. Jednak ide 

o informácie ktoré máme k dispozícii a treba sa rýchlo 

rozhodnúť; najlepšie správne.   

 

 A jednak je dôležité, aby sme aj mladých ľudí naučili 

niečomu; na projekte sa podieľajú mladí ľudia, kde sú 

kognitívne vedy, je tu architektúra, je tu dizajn, takže im 

dávame šancu. Sídlia v Novom Meste. 

 

     Prvý plán je, je to konštrukcia, teda Amesova izba, 

ktorá by mala byť umiestnená v detskom parku na Jahodovej 

ulici.  

     Rokujeme s EKO-podnikom, ktorý má na starosti tento 

park, ktorý je oplotený, zamyká sa večer, takže je aj takto 

zabezpečená táto konštrukcia, aj sama sa bude dať zamykať. 

 Čiže toto sú také základné informácie. 

 Keď máte otázky, rada odpoviem. 

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Vítková. 
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Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

 Chcela by som sa spýtať, či neuvažujete o tom, že by 

sa to premiestňovalo, či to bude stále len na Jahodovej, 

alebo či to môže v rámci mestskej časti putovať? 

 

 

Pani  N o v á k o v á :  

 Bude tá možnosť premiestňovať. Na Jahodovej je detský 

park, ale sú aj iné možností, samozrejme. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Dubček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

 Som rád, že konečne prišiel zástupca svojho projektu 

a jasne nám to stručne prezentoval. 

 

Pani  N o v á k o v á :  

 Ďakujem.   

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Prosím návrhovú komisiu; opäť máme variantné návrhy. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     A. s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre OZ PRE-UM – Malé múzeum kognitívnych ilúzií vo 

výške 5 000,00 EUR. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (PREZENTÁCIA.)    13 poslancov. 

 Prosím hlasujeme o variante A. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               12 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

 Materiál bol prijatý. Ďakujem pekne.  

 

 

 

MATERIÁL R/1: 

Návrh na poskytnutie odmien pracovníkom v školstve a na 

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na 

rok 2017 

 

 

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

 Bez úvodného slova otváram diskusiu.  

 Nikto sa nehlási.  

 Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 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  

 s c h v a ľ u j e   

1. poskytnutie odmien pracovníkom v školstve (pedagogickým 

a nepedagogickým) vo výške 65,00 EUR pre jedného 

pracovníka.  

 

2. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto: 

 

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 

vo výške 44 640,00 EUR. 

 

     FK 0912  EK/A 600  Zdroj 41  Prog. 8.2  HS 0400  

Názov položky  Rezerva na BV pre ZŠ s MŠ    - 44 640,00 EUR 

     FK 09xx  EK/A 600 Zdroj 41  Prog. 8.2  HS 0401   

Názov položky ZŠ s MŠ Cádrova               +  5 130,00 EUR   

     FK 09xx  EK/A 600  Zdroj 41  Prog. 8.2  HS 0402 

Názov položky  ZŠ s MŠ Česká                +  4 680,00 EUR 

     FK 09xx  EK/A 600  Zdroj 41  Prog. 8.2  HS 0403 

Názov položky  ZŠ s MŠ Jeséniova            +  4 950,00 EUR 

     FK 09xx  EK/A 600  Zdroj 41  Prog. 8.2  HS 0404 

Názov položky  ZŠ s MŠ Kalinčiakova         +  4 410,00 EUR   

     FK 09xx  EK/A 600  Zdroj 41  Prog. 8.2  HS 0405 

Názov položky   ZŠ s MŠ Odborárska          +  4 140,00 EUR 

     FK 09xx  EK/A 600  Zdroj 41  Prog. 8.2 HS 0406 

Názov položky  ZŠ s MŠ Riazanská            +  4 950,00 EUR 

     FK 09xx  EK/A 600  Zdroj 41  Prog. 8.2  HS 0407 

Názov položky  ZŠ s MŠ Sibírska             +  6 840,00 EUR 

     FK 09xx  EK/A 600  Zdroj 41  Prog. 8.2  HS 0408 

Názov položky  ZŠ s MŠ Za kasárňou         +  9 540,00 EUR 

    bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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 Prosím, prezentujeme sa. 

 (PREZENTÁCIA.)      13 poslancov. 

 Čiže môžeme hlasovať. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.: 

 Za:                 12 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Materiál bol prijatý. 

 A máme posledný materiál R/2. 

 

 

 

MATERIÁL R/2: 

Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v stavbe 

so súp. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 

v Bratislave, k. ú. Nové Mesto vo vlastníctve Hlavného 

mesta SR Bratislavy pre mestskú časť Bratislava – Nové 

Mesto 

 

 

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

 Bez úvodného slova otváram diskusiu. 

 Pani poslankyňa Vítková. 

 

 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

 Chcem poprosiť o stiahnutie tohto materiálu, keďže 

neprešiel komisiami, ani radou. Nevidím dôvod, aby sme ho 

tu takto narýchlo schvaľovali.  

 

 

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

 Áno. Ďakujem.  

     Len pani Moravcová ešte chce povedať niekoľko viet. 
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Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy majetku: 

    Predmetný materiál; len teraz bolo prijaté uznesenie na 

Hlavnom meste.  

 

     Uznesenie Hlavného mesta znie, že v prípade, že tá 

nájomná zmluva v určenej lehote nebude nájomcom podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť.         

 Toto sú rokovania trvajúce asi trištvrte roka. 

 

 

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

 Sme si toho vedomí, že tento návrh nie je dobrý. 

A myslím, že máloktorý z poslancov je s tým stotožnený. 

 Ale, nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som sa chcela iba spýtať, že vlastne či bolo to 

schválenie aj s tým účelom, alebo to bolo iba schválenie 

prenájmu a je na nás? 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Schválenie je s účelom. Áno, preto je tam predložený 

materiál Hlavného mesta, je tam konkrétny účel, čiže 

všetko. Žiaľbohu, žiadali sme o zverenie.  

 

     Zverenie zo strany Magistrátu nebolo akceptovateľné, 

bolo nám ponúknuté, že môžeme skúsiť maximálne nájom. Ten 

nájom bol schválený za 1,00 EUR. 
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Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.: 

 Ide o denný stacionár pre seniorov? 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

     Áno. 

 

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

 Myslím, že máme lepšie priestory na tieto veci ako oni 

ponúkajú, ale to je môj názor.  

 Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 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 nebytového priestoru vo výmere 255,70 m2, v stavbe so 

súpisným č. 108 nachádzajúcom na pozemku parc. č. 11307, na 

Českej 2 v Bratislave, katastrálne územie Nové Mesto, 

(podľa predtlače) 

 

pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 

Bratislava, IČO: 00 603 317, 

 

za účelom zriadenia denného stacionára pre seniorov 

odkázaných na pomoc, 

 

na dobu určitú na dvadsaťpäť (25) rokov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, 

 

za nájomné vo výške 1,00 EUR ročne za celý predmet nájmu,  
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; za podmienky, že nájomná zmluva bude podpísaná do 60 dní 

od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V 

prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (PREZENTÁCIA.)    13 poslancov.  

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                2 poslanci 

 Priznám sa, že omylom. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         8 

 Takže tento materiál neprešiel  

 Ďakujem veľmi pekne.  

 

 Vidím, že pani poslankyňa E. Pfundtner odchádza, je 

nás 12 poslancov.  

 

 

 Takže musím  p r e r u š i ť  18. zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva a budeme pokračovať potom niekedy, keď dá 

termín pán starosta.  

 Ďakujem pekne.  

 Do videnia.  

 

(Prerušenie zasadnutia MZ o 17,50 hod.) 

 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA:  

poslanec Ing. L. Gašpierik      ........................... 

poslanec JUDr. R. Mikulec       ........................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu:  

Ing. M. Bahnová, komor. stenogr. .......................... 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      


