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            ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 

19.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti 

Bratislava  –  Nové  Mesto,  konaného  dňa  13.  júna  2017 

v     Spoločenskej  sále  Strediska  kultúry  Bratislava  –  Nové   

Mesto, ul. Vajnorská č. 21.
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majetku MÚ B-NM ku dňu 31. 12. 2014, vrátane usporiadania 

rozdielov, predloženej na rokovanie MZ MČ B-NM dňa 15. 12. 

2015  
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Plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra na II. 

polrok 2017
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Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2015 
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Návrh  na  schválenie  osobitného  zreteľa  k prenájmu  časti 

areálu  Základnej  školy  s materskou  školou  na  ul. 

Kalinčiakova 12 v Bratislave v prospech spoločnosti STRABAG 

Pozemné  a inžinierske  staviteľstvo,  s.r.o.  so  sídlom 

Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161: 
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Základnej školy s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 

v Bratislave v prospech spoločnosti EIA Bratislava, s.r.o., 

so  sídlom  Kalinčiakova  12,  831  04  Bratislava,  IČO: 

46 519 335
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do  priestorov  veľkej,  malej  a zrkadlovej  sály  Strediska 

kultúry, Vajnorská 12, Bratislava“ do správy rozpočtovej 

organizácie  Stredisko  kultúry  Bratislava  –  Nové  Mesto, 

Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, IČO: 00 245 771
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sociálno-prevádzkovej stavby súp. č. 7768 v Bratislave na 

ul. Kalinčiakova postavenej na pozemkoch parc. č. 11280/46 

a parc. č. 11280/57 v katastrálnom území Nové Mesto

Bod 23:                                             str. 72

Návrh  na  pomenovanie  nových  ulíc  v katastrálnom  území 

Vinohrady, v lokalite „Koliba – Vtáčnik“
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spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.
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a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
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sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T 

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

IČO: 47 664 479

Bod 31:                                            str. 114

Návrh na zmenu účelu využitia časti príspevku na kapitálové 
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priestoru na ul. J. C. Hronského č. 16 v Bratislave pre 

nájomcu ŽBLNK TOMAX s.r.o.
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Centra“
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MATERIÁL R/1:                                      str. 134

Návrh  na  odvolanie  a voľbu  členov  Komisií  Miestneho 
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Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva  k návrhu  Všeobecne 

záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky 

o starostlivosti  o zeleň  a ochrane  drevín,  ktoré  sú 

súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy
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Záver 

                     x          x 
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Začiatok: 9.40 hod

ZNELKA MČ 

Bod 1  : Otvorenie  

       Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta mestskej časti

       Bratislava – Nové Mesto

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení 

riaditelia  našich  škôl  a príslušných  zariadení,  dámy  a 

páni, vítajte. 

     Zároveň  otváram  19.  zasadnutie  Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Z programu dnešného rokovania sú ospravedlnení:

pán poslanec Ing. Libor Gašpierik  

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček

pán poslanec Andrej Balga, MBA, 

pán poslanec Mgr. Dan Sládek

Skrutátorkami, ak by zlyhalo hlasovacie zariadenie sú 

pani Milada Riegl a pani Eva Tomeček Ghata. 

Na stôl ste dostali nové materiály: Ide o:

Doplnenie materiálu 17 a materiály R/1, R/2, R/3 a R/4. 

Pristúpime k bodu 2.

BOD 2  :   

Správa mandátovej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

9



                                                                                   19. zasadnutie MZ MČ B-NM 13. júna 2017

Predkladateľom  je  pán  poslanec  Norovský,  ktorého 

poprosím, aby sa ujal slova.   

Poslanec Mgr. M. N o r o v s k ý: 

     Predkladám  materiál  mandátovej  komisie  ako  jej 

predseda. A návrh je vlastne strata mandátu Petra Ágostona 

na  základe  doručeného  rozsudku;  bol  uznaný  za  vinného 

z prečinu  nevyplatenia  mzdy  odstupného  podľa  Trestného 

zákona,  za  čo  bol  odsúdený  k peňažnému  trestu  vo  výške 

1 500 eur. Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol 

byť úmyselne zmarený, súd uložil náhradný trest odňatia 

slobody v trvaní 1 roku. 

A z tohto  titulu  mandát  takisto  aj  u nás  v Novom 

Meste, takisto aj v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde 

pán Ágoston bol poslancom. 

     Na  základe  zákona  bol  navrhnutý  ako  náhradník 

najbližšie umiestnený kandidát, s najvyšším počtom hlasov 

po pánovi Ágostonovi a to je pán Róbert Lamprecht, ktorý 

mal platných  1008 hlasov a umiestnil sa ako druhý. Takže 

viac-menej je to taká povinná jazda. V zákone je to jasné 

a v podstate sme iba zobrali na vedomie túto záležitosť.  

     A  navrhujeme  odstúpenie  pána  Pavla  Ágostona 

a vymenovanie nového poslanca pána Róberta Lamprechta, čo 

bude aj nasledujúci bod. 

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý  :

Ďakujem pekne. 
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     Otváram diskusiu k tomuto materiálu.

Keď diskusia nie je, pán predseda mandátovej komisie 

ďakujem veľmi pekne.

Poprosím  návrhovú  komisiu,  aby  prečítala  návrh 

uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto  

     1. berie na vedomie 

správu mandátovej komisie 

a) o strate mandátu poslanca pána Petra Ágostona

b)  o nastúpení  náhradníka  Bc.  Róberta  Lamprechta  za 

poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

–  Nové  Mesto  na  základe  výsledkov  volieb  do  orgánov 

samosprávy  obcí  konaných  dňa  15.  11.  2014  overených  zo 

zápisnice  Miestnej  volebnej  komisie  pri  mestskej  časti 

Bratislava – Nové Mesto

     2. konštatuje, že

starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zverejnil:

a)  oznámenie  o zániku  mandátu  poslanca  Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Petra 

Ágostona

b) oznámenie o nástupe náhradníka Bc. Róberta Lamprechta 

v súlade  s  §  192  ods.  (1),  (2)  v zmysle  zákona  číslo 

180/2014  o podmienkach  výkonu  volebného  práva  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov;

bez pripomienok. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. 
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Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)   14 poslancov.)

Ďakujem pekne.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:              13 poslancov

Proti:            0

Zdržal sa:        0

Pristúpime k bodu 3.

BOD 3:

Zloženie sľubu poslanca

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Poprosím pána Róberta Lamprechta, aby zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca.

(Hymna SR.)

 

Bc. Róbert  L a m p r e c h t :

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať 

Ústavu  Slovenskej  republiky,  ústavné  zákony,  zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone 

svojej funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva budem ich 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

(Podpis  sľubu  novozvoleným  poslancom  Bc.  Róbertom 

Lamprechtom.)

(Potlesk.)
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pristúpime k bodu 4.

BOD 4:

Schválenie programu rokovania

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Návrh programu rokovania ste dostali v pozvánke.

 1. Otvorenie

 2. Správa mandátovej komisie

 3. Zloženie sľubu poslanca 

 4. Schválenie programu rokovania

 5. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 6. Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 7. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva 

    mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 8. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové 

    Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

 9. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

    Nové Mesto na rok 2017

10. Návrh na riešenie navýšenia kapacít materskej školy 

    Teplická

11. Návrh na riešenie rozšírenia prevádzkovania odborných 

    učební na základných školách Sibírska, Riazanská, 

    Jeséniova a Odborárska

12. Správa zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného 

    záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti 

    Bratislava – Nové Mesto zo dňa 25. 04. 2017 (ústna)

13. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

    Základná škola s materskými školami Cádrova 23

14. Správa z kontroly splnenia nápravného opatrenia vyplý-

    vajúceho zo správy z kontroly vykonania inventarizácie

    majetku MÚ B-NM ku dňu 31. 12. 2014, vrátane usporiada-

    nia rozdielov, predloženej na rokovanie MZ MČ B-NM dňa 
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    15. 12. 2015

15. Plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra na

    II. polrok 2017

16. Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 

    6/2015 zo dňa 13. 10. 2015 o dodržiavaní čistoty a

    poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové 

    Mesto

17. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní 

    čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – 

    Nové Mesto

18. Návrh Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a posky-

    tovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v

    mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

19. Návrh na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti 

    areálu Základnej školy s materskou školou na ul. Kalin-

    čiakova 12 v Bratislave v prospech spoločnosti STRABAG

    Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., so sídlom

    Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161

20. Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy č. 7/2012 ako prí-

    padu osobitného zreteľa k prenájmu časti nebytových 

    priestorov Základnej školy s materskou školou na ul. 

    Kalinčiakova 12 v Bratislave v prospech spoločnosti EIS 

    Bratislava s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 12, 831 04 

    Bratislava, IČO: 46 519 335

21. Návrh na zverenie majetku pod názvom „Klimatizačný sys-

    tém do priestorov veľkej, malej a zrkadlovej sály Stre-

    diska kultúry, Vajnorská 21, Bratislava“ do správy roz- 

    počtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava – 

    Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, IČO: 

    00 245 771

22. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže k prena-

    jatiu sociálno-prevádzkovej stavby súp. č. 7768 v Bra-

    tislave na ul. Kalinčiakova postavenej na pozemkoch

    parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 v katastrálnom

    území Nové Mesto
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23. Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území 

    Vinohrady, v lokalite „Koliba – Vtáčnik“

24. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uza-

    tvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej 

    železnice

25. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – pre-

    nájom časti oplotenia areálu budovy Materskej školy 

    Jeséniova 61 Bratislava na umiestnenie 2 ks reklamných 

    panelov pre spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.

26. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prená-

    jom časti oplotenia areálu 

a) Materskej školy Jeséniova 61, Bratislava na 

   umiestnenie 6 ks reklamných panelov

b) Základnej školy Jaséniova 54, Bratislava na 

   umiestnenie 2 ks reklamných panelov pre spoločnosť 

   NUBIUM, s.r.o.

27. Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organi-

    začné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-

    vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v  

    mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre školský rok 

    2017/2018

28. Návrh Dodatku č. 12 zriaďovacej listiny organizácie 

    EKO-podnik VPS

29. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov 

    z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku

30. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajú-

    ceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre ná-

    jomcu Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03

    Bratislava, IČO: 47 664 479

31. Návrh na zmenu účelu využitia časti príspevku na kapi-

    tálové výdavky z uznesenia č. 16/07 MZ MČ B-NM zo 16.

    12. 2016

32. Návrh na zníženie nájomného za prenájom nebytového 

    priestoru na ul. J. C. Hronského č. 16 v Bratislave pre 

    nájomcu ŽBLNK TOMAX s.r.o.
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33. Návrh zámeru rekonštrukcie a využitia priestorov 

    Račianska 87 – klub pre deti a mládež 

34. Žiadosť o poskytnutie dotácie SLOPBODNÝ BAJKER OZ – na 

    projekt „Vybudovanie novej verejnej cyklistickej 

    zjazdovej trate Kameňák a oprava, údržba tratí Rohatka, 

    Blue Trail, Driver8 v Bikeparku Koliba“ 

35. Žiadosť o poskytnutie dotácie ZLATÝ KĽÚČIK n.f. – na 

    projekt „Zlepšenie podmienok starostlivosti o choré 

    deti, ktorých stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť 

    Detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava“

36. Žiadosť o poskytnutie dotácie NADÁCIA CVERNOVKA – na 

    projekt „Kultúrny program v komunitnej knižnici Krea-

    tívneho Centra“

37. Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ LOVEC BIKE TEAM – na 

    projekt „Činnosť a prevádzkovanie klubu“

38. Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ MOONLIGHT CAMP – na 

    projekt „Tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného 

    prostredia

39. Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ RASTIEME SPOLU - na 

    projekt „Zdravý jarmok“

40. Návrh Dodatku č. 1 Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

41. Návrh na pridelenie obecného bytu pre pani Boženu 

    Farkašovú

42. Rôzne  

43. Interpelácie

44. Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod.)

45. Záver.

Informácie mimo programu rokovania:

I/01 - Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na 

       úrovni mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

I/02 - Informácia o starostlivosti o zeleň na území 

       mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

I/03 - Informácia o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií 

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

I/04 - Informácia o príprave areálu Kuchajda na leto 2017

I/05 - Informácia o príprave „Kultúrneho leta 2017“ 

       v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

I/06 - Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu mestskej 

       časti Bratislava – Nové Mesto

I/07 - Informácia o stave mestského bytového fondu 

       zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Nové 

       Mesto za rok 2016

I/07 - Informácia – Stanovisko MZ MČ Bratislava – Nové 

       Mesto k návrhu VZN hl., mesta SR Bratislavy 

       o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú

       súčasťou verejnej zelene na území Hlavného mesta SR 

       Bratislavy

I/08 - Informácia o stave prevodu bytov a nebytových 

       priestorov v MČ Bratislava - Nové Mesto za rok 2016

I/09 - Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej 

       polície Bratislava – Nové Mesto

I/10 - Informácia o stave a vývoji kriminality a verejného 

       poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové 

       Mesto od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.

Do programu prosím zahrnúť materiály:

R/1:

Návrh  na  odvolanie  a voľbu  členov  Komisií  Miestneho 

zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  –  Nové  Mesto, 

zástupcov zriaďovateľov v Radách škôl a gesčného poslanca 

vo volebnom obvode

R/2:

Návrh zonácie územia Bratislavského lesného parku v správe 

Mestských lesov v Bratislave  

R/3: 
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Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2017 – 2

R/4:

Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva  k návrhu  Všeobecne 

záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky 

Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochranu drevín, ktoré 

sú  súčasťou  verejnej  zelene  na  území  hlavného  mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy

A dostávate na doplnenie dodatok k bodu 17:

Stanovisko  k pripomienkam  spoločnosti  Istrochem  Reality, 

a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava k návrhu všeobecne 

záväzného  nariadenia  o dodržiavaní  čistoty  a poriadku  na 

území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Má niekto pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh? 

Pani poslankyňa Rattajová; nech sa páči, máte slovo.

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

     Ďakujem  pekne  za  slovo.  Ja  by  som  chcela  dať 

procedurálny návrh na stiahnutie bodu č. 24 – Návrh na 

vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže  na  uzatvorenie 

Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice.

Ako všetci vieme budova Konskej železnice je národná 

kultúra pamiatka a aby sme zvýraznili jej hodnotu máme ju 

v erbe mestskej časti. 

      Ja  som  ako  predsedníčka  kultúrnej  komisii 

niekoľkokrát  apelovala  na  odbornú  a verejnú  diskusiu. 

Myslím si, že táto budova si to zaslúži a že si to zaslúžia 

Novomešťania. 
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     Z tohto dôvodu dávam návrh na stiahnutie tohto bodu. 

Ďakujem.  

Myslím si, že verejnú obchodnú súťaž vieme vypísať 

kedykoľvek potom.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ešte nejaké návrhy? Nie. 

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Dávame hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne 

Rattajovej  na  stiahnutie  bodu  24  –  Návrh  na  vyhlásenie 

verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na 

prenájom budovy Konskej železnice.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    18 poslancov. 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, prosím hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               4 poslanci

     Proti:            6

Zdržal sa:        7

Nehlasoval:       1 

Ideme k schváleniu programu celého rokovania tak, ako 

bol predložený. 

Nech sa páči, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    19 poslancov.
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Ďakujem.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:              18 poslancov.

Proti:            0

Zdržal sa:        0

Pristúpime k bodu č. 5.

BOD 5: 

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Predkladám nasledovný návrh na voľbu členov návrhovej 

komisie na dnešné rokovanie:

pán poslanec Ing. Pavol Galamboš 

pán poslanec Ing. Marek Líška. 

Má niekto iné návrhy?  Nie.

Dávam  o tomto  návrhu  hlasovať;  kto  je  za,  aby  na 

dnešnom rokovaní boli členmi návrhovej komisie pán poslanec 

Ing. Galamboš a pán poslanec Ing. Líška. 

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    19 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               18 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Nehlasoval:        1

Pristúpime k bodu č. 6.
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BOD 6: 

Voľba overovateľov záznamu a     uznesení  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí:

pán poslanec Ing. Andrej Árva

pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner.

     Má niekto iný návrh? 

Ak nie, nech sa páči, dávam hlasovať, kto je za to, 

aby  na  dnešnom  rokovaní  boli  overovateľmi  záznamu 

a uznesení pani poslankyňa Mgr. Pfundtner a pán poslanec 

Ing. Árva; nech sa páči, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    19 poslancov. 

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               19 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Pristupujeme k bodu 7.

BOD 7:

Správa o     plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej   

časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

     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 

     k o n š t a t u j e, že:

1. Trvá plnenie uznesení:   (podľa predtlače)

21/08C

22/33; 22/34;

05/03 D;

06/04/01;

11/15

12/11

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

14/06

15/09; 15/10

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

17/10; 17/17;

18/08; 18/15; 18/27.1

2. Splnené boli uznesenia:

16/10;

18/04; 18/05; 18/06; 18/07; 18/09; 18/10; 18/11; 18/12; 

18/13; 18/14; 18/16; 18/17; 18/18; 18/20; 18/22; 18/23;

18/24; 18/25; 16/26

3. Zrušené boli uznesenia:

18/19;, 18/21; 18/27.2

Starosta Ing. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    19 poslancov. 

Nech sa páči, hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:               19 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Pristúpime k bodu 8.

BOD 8: 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto a     rozpočtové hospodárenie za rok 2016  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak  dovolíte,  bez  úvodného  slova.  Materiál  ste  si 

čítali, bol prebratý na komisiách. 

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  - podľa predtlače:

1. záverečný účet bežného rozpočtu MČ za r. 2016:

príjmy                                    17 041 011,14 eur 

výdavky                                   16 623 286,72 eur

prebytok bežného rozpočtu                  + 417 724,42 eur

záverečný účet kapitálového rozpočtu MČ za rok 2016:

príjmy                                       706 577,09 eur

výdavky                                    1 132 559.53 eur
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schodok kapitálového rozpočtu              - 425 982,44 eur

2. schodok rozpočtu mestskej časti za r. 2016: 

                                           -   8 258,02 eur 

prevod nepoužitých účelových prostriedkov 

do roku 2017                                 515 427,08 eur 

schodok rozpočtu po vylúčení účelových

prostriedkov                               - 523 685,10 eur

3. záverečný účet finančných operácií MČ

za rok 2016:

príjmové finančné operácie                1 425 005,27 eur

výdavkové finančné operácie                  15 000,00 eur

prebytok finančných operácií              1 410 005,27 eur

4. vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej 

časti z prebytku finančných operácií        523 685,10 eur

5. prevod prebytku finančných operácií

do Rezervného fondu mestskej časti          880 002,47 eur

6. prevod prebytku finančných operácií do

Fondu rozvoja bývania mestskej časti          6 317,70 eur

7. záverečný účet Rezervného fondu MČ

za rok 2016:

stav fondu k 1.1.2016                     2 847 915,78 eur

tvorba fondu                                614 461,94 eur

použitie fondu                              870 318,97 eur

stav fondu k 31. 12. 2016                 2 592 058,75 eur

8. záverečný účet Fondu rozvoja bývania MČ 

za rok 2016:

stav fondu k 1.1.2016                     1 149 046,12 eur

tvorba fondu                                  4 561,22 eur
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použitie fondu                              215 996,00 eur

stav fondu k 31.12. 2016                    937 611,34 eur

9.  záverečný  účet  za  rok  2016  a celoročné  hospodárenie 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bez výhrad. 

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

Nasleduje bod 9.

BOD 9:     

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2017

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takisto materiál ste videli. 

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:
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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 

príjmov vo výške 67 000,00 eur; podľa predtlače

FK, EK/A 11103, Zdroj 41, Prog., HS 0024, Názov položky: 

Podiel na dani z príjmov GO                 + 67 000,00 eur 

     Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške 67 000,00 eur:

FK 0620, EK/A 641001. Zdroj 41, Prog. 6.2, HS 0131, Názov 

položky: Príspevok EKO-podnik VPS           + 67 000,00 eur 

     Prekročenie  rozpočtových  prostriedkov  v časti 

kapitálových výdavkov vo výške 287 000,00 eur:

FK 0660,  EK/A 700,  Zdroj 46,  Prog. 4.3,  HS 612,  Názov 

položky DI Nobelova – PD + realizácia      +  50 000,00 eur 

FK 0820, EK/A 700, Zdroj 46, Prog. 7.4, HS 0133, Názov 

položky  Knižnica – rekonštrukcia strechy  +  15 000,00 eur

FK 0912, EK/A 717002, Zdroj 46, Prog. 4.3, HS 0406, Názov 

položky ZŠ Riazanská – rekonštrukcia 

kuchyne                                    + 187 000,00 eur

FK 0912, EK/A 700, Zdroj 46, Prog. 4.2 Názov položky MŠ 

Letná - vybudovanie triedy                 +  35 000,00 eur

     Prekročenie  rozpočtových  prostriedkov  v časti 

príjmových finančných operácií vo výške 287 000,00 eur:

FK, EK/A 454001, Zdroj 46, Prog. , HS 0024, Názov položky 

Prevod z Rezervného fondu                  + 100 000,00 eur
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FK, EK/A 454002, Zdroj 46, Prog., HS 0024, Názov položky

Prevod z Fondu rozvoja bývania             + 187 000,00 eur

     2. navýšenie príspevku príspevkovej organizácii EKO-

podnik VPS na bežné výdavky o 67 000,00 eur;

bez pripomienok.  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Za:                  14 poslancov

     Proti:                0

     Zdržal sa:            2

     Nehlasoval:           1

BOD 10: 

Návrh na navýšenie kapacít materskej školy Teplická       

Starosta Mgr. R. K u s ý :

O čo ide, vieme. Pani vedúca, úvodné slovo netreba. 

Vieme,  že  chceme  získať  peniaze  na  to,  aby  sme  mohli 

vybudovať materskú škôlku pri jestvujúcej materskej škole 

Teplická na pozemku, ktorý patrí mestskej časti. 

Nech sa páči, otváram diskusiu.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Iste nebudem hovoriť 

o tom,  či  je  potrebné  zvýšiť  alebo  navýšiť  kapacitu 

materskej školy Teplická v našej mestskej časti.

Ale  s veľkou  ľútosťou  musím  konštatovať,  že  tento 

materiál  tak  ako  je  pripravený  nespĺňa  moje  očakávania 

a považujem  ho  za  veľmi  nie  dobre  pripravený.  Z toho 

materiálu sme sa síce dozvedel, ako rastie počet obyvateľov 

v mestskej časti, také sú retrospektívy.

     Chýba  mi  však  v tomto  materiáli  údaj  o konečnej 

kapacite  tejto  materskej  školy  po  vybudovaní  ďalšieho 

objektu.

A ak sa jedná o investíciu ktorá má rozpočet na úrovni

presahujúcej  300 000  eur,  očakával  by  som,  že  takýto 

materiál, že táto dokumentácia, predpokladám že je správna 

dokumentácia  pre  územné  rozhodnutie,  bude  prerokovaná 

minimálne v komisii pre územné plánovanie a výstavbu, čo sa 

do dnešného dňa neudialo. 

My  máme  schvaľovať  zámer  výstavby  novej  materskej 

školy  na  Teplickej  ulici  a odborný  poradenský  orgán 

miestneho  zastupiteľstva  tento  projekt  nevidel,  nemal 

možnosť sa k nemu vyjadriť, nemal ho možnosť pripomienkovať 

v procese spracovávanie tohto projektu a bohužiaľ, nevideli 

sme ani konečnú verziu.

Takisto v tomto materiáli by som očakával minimálne 

nejakú  situačnú  schému  tohto  objektu,  možno  1  –  2 

vizualizácie. 

Mrzí ma, že musím toto konštatovať, že samozrejme, 

podporím tento návrh ale s veľkým sebazaprením. Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ďakujem pekne. Pán poslanec, myslím že je to druhý 

odsek kde je napísané, že je to navrhovaná kapacita 100 

detí.  A  samozrejme  bolo  by  potrebné,  aby  štúdia  bola 

odprezentovaná  minimálne  v komisii  aj  všetkým  poslancom. 

Ďakujem za váš príspevok.

Poprosím pani vedúcu, možno by ste mohli niektoré veci 

vysvetliť.

Ing. Daša  E f f e n b e r g e r o v á, vedúca útvaru 

oddelenia investícií a verejného obstarávania:

Dobrý deň prajem. V prvom rade tá kapacita je uvedená, 

napríklad  aj  na  strane  5  v poslednom  odseku,  taktiež 

v tabuľkách, ktoré sú zoradené v materiáli, že sa jedná 

o nárast kapacity o 100 detí. 

Ďalšia  vec:  Celý  projekt  vznikol  na  základe  výzvy 

Ministerstva  pôdohospodárstva,  kde  sme  predkladali 

projektový  zámer,  pretože  celé  posudzovanie  alebo 

udeľovanie dotácií je dvojkolové. Najprv sme prešli prvým 

kolom,  kde  sme  predložili  projektový  zámer  na 

sprostredkovateľský orgán čo je Hlavné mesto, kde v tejto 

výzve sa mohli uchádzať aj súkromné osoby o rovnakú dotáciu 

ako mestská časť. 

Keďže bolo predložených na našu mestskú časť viacero 

návrhov, viacero projektových zámerov  z posudzovania pre 

nás vyšla negatívna hodnotiaca správa, pretože niekto bol 

pred nami, ktorý mal lepší ekonomický ukazovateľ, alebo 

index  investičnej  náročnosti.  To  znamená,  že  niekto 

predložil  projekt,  ktorý  bol  rozpočtovo  nižší,  alebo 

dofinancoval ho zo svojich vlastných zdrojov.
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     V tejto časti je treba podotknúť, že tento krok bol 

nutný,  táto  hodnotiaca  negatívna  správa  nás  nevylučuje 

z ďalšieho konania, pretože zdrojov je málo a predpokladá 

sa  že  v našej  mestskej  časti  bude  umiestnená  alebo 

schválená len jedna žiadosť.

Takže ideme do ďalšieho súboja so súkromným sektorom, 

predpokladám aj s jeho strany zodpovednú prípravu, pretože 

je to boj o 670 000 eur, i keď my máme spolufinancovanie 5 

% a súkromný sektor má 15 %, ale je to veľký zdroj a budeme 

súperiť  s profesionálmi,  ktorí  pripravovali  asi  tento 

projekt. 

Neznamená  naša  negatívna  hodnotiaca  správa,  že  sme 

vylúčení z ďalšieho rokovania. Práve naopak, tento krok nás 

oprávňuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Čo  sa  týka  námietok  pána  poslanca  Vaškoviča,  že 

projekt nebol nikde prezentovaný, ani nikde ukázaný, takáto 

povinnosť  nášmu  oddeleniu  síce  neprináleží,  ale  pre 

budúcnosť  môžeme  si  dohodnúť  pravidlá,  ktoré  budeme 

prerokovávať a ktoré budeme ukázať. 

     Máme  schválené  uznesenie,  že  štúdie,  ktoré  sa 

vypracovávajú,  sa  prerokovávajú  v komisiách.  Toto  je 

projektová dokumentácia nielen pre územné konanie, ale už 

aj realizačná pre následný ďalší stupeň stavebného konania. 

     Je to dvojposchodová budova, pretože nemáme priestor 

na  umiestnenie  inej.  Je  navrhnutá  tak,  aby  bola  aj 

prístupná pre hendikepované alebo ináč postihnuté deti. Je 

priaznivá k životnému prostrediu, je navrhnutá vo variante 

A0 v rámci  energetických  úspor,  pretože  verejné  stavby 

musia byť od roku 2016 navrhované v takejto energetickej 

triede.  Bude  mať  svoje  zázemie,  svoj  školský  areál  na 
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škôlke,  bude   klasicky  upravená  tak  ako  nám  predpisujú 

vykonávacie vyhlášky, či už z Ministerstva školstva alebo 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Máte pravdu, pán architekt, tieto veci 

by ste mali mať určite. Takže je to skôr naša chyba ako 

chyba  pani  vedúcej.  Dohodneme  sa  takto,  ak  dovolíte, 

dostanete materiál na najbližšiu komisiu. A keďže komisie 

sú ešte v júni, tak je to v poriadku. Dobre? 

     A rovno  by  sme  mali  prezentovať  materiál  aj  na 

školskej a finančnej komisii. Dobré? 

Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Kolega Vaškovič ma 

predbehol  vo  veľa  veciach.  Ja  by  som  len  doplnil,  že 

pozitívne  hodnotenie  dostala  letná  škôlka  Železná 

studnička. Naše dve škôlky dostali negatívne vyjadrenie. 

     Nepredpokladám, že by sme obstáli v súťaži s tým 

súkromným  sektorom,  lebo  RIUS  identifikuje  potrebu  len 

jednej materskej školy v mestskej časti Nové Mesto. A keď 

sa prihlási ten OZ športový klub voda - hory, ktorá chce 

robiť  tú  škôlku  na  Železnej  studničke  s vysokou 

pravdepodobnosťou, bude úspešná. 

Ďalej bolo vytýkané, že sú vysoké vyvolané investície, 

ktoré neboli konzultované s riadiacim orgánom, čo viem. 

     A chýba ešte projektová dokumentácia, ktorá neviem či 

sa stihne do 18. 7. 2017, kedy je uzávierka prvého kola. 

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

Ďakujem pekne. Pán architekt Vaškovič.

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

Ďakujem  za  slovo,  pán  starosta.  Ja  by  som  chcel 

zareagovať na svojho predrečníka. Napriek tomu, že možno 

šance  mestskej  časti  sú  nízke,  z vášho  pohľadu,  som 

presvedčený o tom, že mestská časť, Miestny úrad by mal 

zabojovať a urobiť všetko pre to, aby sa v tejto súťaží 

alebo  súperení  s týmto  súkromným  investorom  pokúsili 

zvíťaziť; budeme hovoriť športovou terminológiou.

     Ako som povedal, urobím všetko pre to čo budem môcť 

a hovorím myslím teraz za všetkých členov našej komisie, 

aby  sme  podporili  tento  projekt,  alebo  tento  materiál, 

a tento zámer. Takisto samozrejme akceptujem ponuku pána 

starostu. 

Ja som nehovoril o povinnostiach, pani inžinierka. Ja 

som  hovoril  o slušnej  komunikácií,  o  tom  aby  som  boli 

navzájom   informovaní  ak  máme  niečo  podporovať,  niečo 

schváliť, mali by sme vedieť čo schvaľujeme. Ďakujem. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Do diskusie už 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 
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-  predloženie  ŽoNFP  za  účelom  realizácie  projektu 

„Novostavba  MŠ  Teplická“  realizovaného  v rámci  výzvy  na 

predkladanie  žiadosti  o nenávratný  finančný  príspevok  na 

zvýšenie  kapacít  infraštruktúry  materských  škôl  v znení 

aktualizácie  č.  1   Kód  výzvy:  IROP-PO2-SC221-2016-10, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 

a platným  programom  rozvoja  Mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto,

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci,  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného  projektu  vo  výške  rozdielu  celkových 

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného 

finančného  príspevku,  t.j.  317 022,72  eur  v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci,

-  zabezpečenie  financovania  prípadných  neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím prezentujme sa. 

(Prezentácia.)    19 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:               19 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Máme pred sebou materiál č. 11.
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BOD   11  :  

Návrh  na  rozšírenie  prevádzkovania  odborných  učební  na 

základných  školách  Sibírska,  Riazanská,  Jeséniova 

a     Odborárska   

Starosta Mgr. R. K u s ý :

V rámci autoremedúry pán prednosta vám oznamuje, že 

v prípade  bodu  1  ZŠ  a MŠ  Sibírska  ide  o polytechnickú 

učebňu. 

     V prípade bodu 3 ZŠ s MŠ Jeséniova ide o IKT učebňu.  

A v prípade  bodu  4  ZŠ  s MŠ  Odborárska  ide  IKTA 

jazykovú učebňu, presne tak ako je to v dôvodovej správe. 

Nedá mi nemať jednu maličkú poznámku:

Keď sme boli my na základnej škole, tak odborné učebne 

boli  normálnou  súčasťou  fungovania  školy,  špeciálne  keď 

hovorím o predmetoch ako sú pestovateľské práce, technické 

práce. Potom sa to všetko zrušilo, štát prišiel znovu na 

to, že je to dobre obnoviť. 

     Takže ideme do toho, a sú to veci ktoré nám chýbajú 

a budú dobré pre deti, aj školy.   

Otváram diskusiu. 

Do diskusie je prihlásený pán poslanec Vaškovič.

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

Ďakujem  za  slovo.  Samozrejme,  považujem  predmetný 

materiál  za  nanajvýš  opodstatnený,  tak  ako  povedal  pán 

starosta. Mám len jednu takú pripomienku:

Pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre ZŠ 

s MŠ  na  Odborárskej  je  pomerne  presne  vyčíslené  aj 
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zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mestskej  časti  Nové  Mesto,  ale  pri  týchto  prvých   3 

učebniach tento údaj, aspoň nejaký odhad, chýba. 

Chcel by som sa opýtať, čím je to spôsobené. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Možno  mám  iný  materiál,  ale  mám  pocit  že  máme  to 

vyčíslené s tým, že pri ZŠ s MŠ Sibírska je to 3 648,53 

eur, pri ZŠ s MČ Riazanská je to 4 900,50 eur, pre ZŠ s MŠ 

Jeséniova 1 629,00 eur. Môžem sa mýliť. 

Nech sa páči, pani vedúca, prosím povedzte Vy.

Ing. Daša  E f f e n b e r g e r o v á, vedúca útvaru 

oddelenia investícií a verejného obstarávania:

     Takže pri troch ZŠ s MŠ okrem Odborárskej sme sa 

zmestili do oprávnených nákladov. Čísla uvedené 1 629 a tie 

ďalšie  sú  len  našou  spoluúčasťou.  Pri  týchto  školách 

nepredpokladáme  neoprávnené  náklady,  pretože  sme  sa 

zmestili do tej hodnoty 200 000 eur. 

     Pri ZŠ s MŠ Odborárska predpokladaný stavebný náklad 

je ďaleko prevyšujúci 200 000 eur, pretože tam budujeme 

nové  učebne  v podkroví.  Tam  predpokladaná  hodnota 

projektovej  dokumentácie,  ktorá  bola  vypracovaná  ešte 

niekoľko  rokov  dopredu  pri  integrovanej  stratégii,  bola 

cena  až  cez  400  000  eur  a s navrhovanými  úpravami  sme 

dokázali znížiť túto cenu nižšie. Prevyšuje tých 200 000 

eur, ktoré máme oprávnené. 

     A 72 000 eur zostane na ťarchu našej mestskej časti. 

     10 000 eur je tam naša spoluúčasť, ktorá vyplýva 

z tých 200 000 eur. 5 % z oprávnených výdavkov je 10 000 

eur, plus 72 000 eur, ktoré už prekračujú hranicu určenú 

ako oprávnený náklad. Takže preto je to. 
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     V ostatných častiach budujeme v jestvujúcich triedach, 

takže  tam  nejaké  veľké  stavebné  úpravy  nie  sú;  okrem 

nejakých rozvodov elektriny, osvetlenia, úpravy podláh.

     A pri ZŠ s MŠ Odborárska budujeme úplne nové učebne 

v podkroví aj s novým prístupom, aj so schodiskom, takže 

preto je tam trochu viacej financií.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. 

Do diskusie už 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 

     

1. pre ZŠ s MŠ Sibírska (podľa predtlače)

-  predloženie  ŽoNFP  za  účelom  realizácie  projektu 

„Biologicko-chemická  a jazyková  učebňa  ZŠ  Riazanská“ 

realizovaného  v rámci  výzvy:  IROP-PO2-SC222-2016-13, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 

a platným  programom  rozvoja  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto.

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoc

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného  projektu  vo  výške  rozdielu  celkových 
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oprávnených  výdavkov  projektu  a poskytnutého  NFP,  t.j. 

3 648,53 eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  

-  zabezpečenie  financovania  prípadných  neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

2. pre ZŠ s MŠ Riazanská (podľa predtlače)

-  predloženie  ŽoNFP  za  účelom  realizácie  projektu 

„Biologicko-chemická  a jazyková  učebňa  ZŠ  Riazanská“ 

realizovaného  v rámci  výzvy:  IROP-PO2-SC222-2016-13, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 

a platným  programom  rozvoja  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto. 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného  projektu  vo  výške  rozdielu  celkových 

oprávnených  výdavkov  projektu  a poskytnutého  NFP,  t.j. 

4 900,50 eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

-  zabezpečenie  financovania  prípadných  neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

3. pre ZŠ s MŠ Jeséniova  (podľa predtlače)

-  predloženie  ŽoNFP  za  účelom  realizácie  projektu 

„Biologicko-chemická  a jazyková  učebňa  ZŠ  Riazanská“ 

realizovaného  v rámci  výzvy:  IROP-PO2-SC222-2016-13, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 

a platným  programom  rozvoja  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto,

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoc,
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- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného  projektu  vo  výške  rozdielu  celkových 

oprávnených  výdavkov  projektu  a poskytnutého  NFP,  t.j. 

1 629,00 eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

-  zabezpečenie  financovania  prípadných  neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

4. pre ZŠ s MŠ Odborárska  (podľa predtlače)

-  predloženie  ŽoNFP  za  účelom  realizácie  projektu 

„Biologicko-chemická  a jazyková  učebňa  ZŠ  Riazanská“ 

realizovaného  v rámci  výzvy:  IROP-PO2-SC222-2016-13, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 

a platným  programom  rozvoja  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto,

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného  projektu  vo  výške  rozdielu  celkových 

oprávnených  výdavkov  projektu  a poskytnutého  NFP,  t.j. 

10 000,00 eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoc   

-  zabezpečenie  financovania  prípadných  neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov vo výške 

72 280,00 eur z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto;

bez pripomienok. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    19 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme. 

38



                                                                                   19. zasadnutie MZ MČ B-NM 13. júna 2017

(Hlasovanie.)

Za:               19 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Ďalší materiál je bod č. 12.

BOD 12:

Správa zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto zo dňa 25. 04. 2017

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Správa bude prednesená ústne. Nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Dušan  R a f a j :

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ako predseda komisie 

si vás dovolím informovať o zasadnutí komisie pre ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov, ktorá sa 

konala dňa 25. apríla 2017.

Cieľom  zasadnutia  bola  kontrola  podaných  oznámení 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa 

Ústavného zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu. 

Komisia  skonštatovala,  že  bolo  v riadnom  termíne 

podaných 22 oznámení, plus oznámenie pána starostu, pričom 

traja  poslanci  si  nesplnili  túto  povinnosť;  menovite 

poslanec P. Ágoston, A. Balga a Mgr. M. Norovský.  

Na  základe  zákona  je  komisia  povinná  predložiť 

zastupiteľstvu  návrh  na  uloženie  sankcie  vo  výške  1-

mesačného platu. 
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Ešte pred samotným hlasovaním by som chcel dať slovo 

aj dotknutým poslancom.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu ak teda chce niekto 

vystúpiť; nie je to povinné. 

Pán poslanec Norovský; jasne, môžete.

Poslanec Mgr. M. N o r o v s k ý :

Vážení páni poslanci, rád by som obhájil moju časť 

príbehu,  a tá  je  tá,  že  som  bol  hospitalizovaný 

a jednoducho chcel som odovzdať veci tak ako sa majú, to 

znamená aj s daňovým priznaním firmy aj mňa osobne. Takže 

celé sa to posunulo. 

     A chcel by som vás týmto poprosiť o zhovievavosť a aby 

ste nehlasovali za. Myslím si, že som si svoju povinnosť 

splnil aj napriek tomu že zákon je taký, ale zákony na 

Slovensku  sú  rôzne.  Takže  myslím  si,  že  aj  v tom  je 

nedokonalý. Môj návrh bol napríklad posunúť tento termín 

o niečo neskôr, keďže daňové priznania sa dávajú do 31. 3. 

a zároveň táto povinnosť pre nás poslancov platí. Ďakujem 

pekne. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ešte niekto? Nie.

Poprosím o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:
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Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto 

b e r i e   n a   v e d o m i e     

správu zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto zo dňa 25. 04. 2017;

bez pripomienok. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                11 poslancov

Proti:              1

Zdržal sa:          4

Nehlasoval:         2

Pred nami je bod č. 13.

BOD 13: 

Správa  z     kontroly  hospodárenia  rozpočtovej  organizácie   

Základná škola s materskou školou Cádrova 23

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 
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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 Cádrova 23;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, prosím prezentujme sa.

(Prezentácia.)    18 poslancov.

Nech sa páči, prosím hlasujeme.

(Hlasovanie.) 

Za:               16 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Nehlasoval:        2 

BOD 14:

Správa  z     kontroly  splnenia  nápravného  opatrenia   

vyplývajúceho zo správy z     kontroly vykonania inventarizácie   

majetku MÚ B-NM ku dňu 31. 12. 2014, vrátane usporiadania 

rozdielov, predloženej na rokovanie MZ MČ Bratislava – Nové 

Mesto dňa 15. 12. 2015

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.  

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

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 

Správu  z kontroly  splnenia  nápravného  opatrenia 

vyplývajúceho zo správy z kontroly vykonania inventarizácie 

majetku MÚ B-NM ku dňu 31. 12. 2014, vrátane usporiadania 

rozdielov, predloženej na rokovanie MZ MČ B-NM dňa 15. 12. 

2015;

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

BOD 15: 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava 

– Nové Mesto na II. polrok 2017  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Materiál  máte  pred  sebou,  takže  ak  dovolíte  bez 

úvodného slova otváram diskusiu.
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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 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava 

– Nové Mesto na II. polrok 2017;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, prezentujme sa, prosím.

(Prezentácia.)      18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 18 poslancov.

Proti:               0

     Zdržal sa:           0

Ideme ďalej, bod č. 16.

BOD 16:

Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2015 

zo dňa 13. 10. 2015 o     dodržiavaní čistoty a     poriadku na   

území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ak dovolíte, materiál bol prebratý na komisiách, bola 

k tomu diskusie, vysvetľovanie, takže otváram k nemu rovno 

diskusiu bez úvodného  slova. 

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

v y h o v u j e

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, 

Vajnorská 47, 832 77 Bratislava, č. k. Pd 60/17/1103-3 zo 

dňa 04. 04. 2017 proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13. 10. 2015 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto;

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

     Nasleduje bod č. 17.

BOD 17: 
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia o     dodržiavaní čistoty   

a     poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takisto  materiál  bol  prebratý  v komisiách  a prešiel 

diskusiou. 

Takže dámy a páni, otváram diskusiu, nech sa páči.

Zároveň podotýkam k tomuto bodu máme doplnenie. Ide 

o stanovisko k pripomienkam spoločnosti Istrochem Reality, 

a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava k návrhu všeobecne 

záväzného  nariadenia  o dodržiavaní  čistoty  a poriadku  na 

území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Predsa  len  poprosím  pani  Mgr.  Biharyovú,  povedzte 

k tomu pár slov, lebo toto je nový materiál.

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

Dobrý  deň.  Takže  spoločnosť  Istrochem  sa 

k predloženému novému návrhu VZN vyjadrila, kde vzniesla 

niekoľko pripomienok, ktoré sa týkali predovšetkým vzťahu 

k MČ,  podľa  spoločnosti  Istrochem,  ktorý  by  bezdôvodne 

zasahoval do súkromno-právnej oblasti. 

     Spoločnosť Istrochem má za to vo svojich pripomienkach 

k VZN,  že  ukladanie  povinností  vlastníkom,  správcom 

nehnuteľností, aby udržiavali svoje nehnuteľností v čistote 

a v poriadku,  aby  neznášali  zo  svojich  nehnuteľností 

nečistoty na verejné priestranstvá, že tieto obmedzenia sú 

nad mieru prípustnú zákonom.

     V pripomienkach sme zaujali stanovisko, že podľa nášho 

názoru tomu tak nie je. Opierame svoj právny názor o článok 

28 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý zakotvuje zásadu, že 

vlastníctvo zaväzuje. To znamená, že nielen právo vlastníka 
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ale  aj  vlastnícka  povinnosť  vo  vzťahu  k tejto 

nehnuteľnosti, a teda vlastníka jednej osoby nesmie byť na 

úkor vlastníctva druhej osoby. 

Na základe tohto navrhujeme pripomienkam nevyhovieť, 

a v tomto duchu sa nesie naše stanovisko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

    Ďakujem pekne. Má ešte niekto nejaké pripomienky? 

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

Nikto  sa  nehlási,  čiže  budeme  najprv  hlasovať 

o pripomienkach  akciovej spoločnosti Istrochem.

Prosím, návrhovú komisiu. 

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava – 

Nové Mesto; 

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

My  dávame  stanovisko,  čiže  miestne  zastupiteľstvo 

zaujíma  stanovisko  iba  k vzneseným  pripomienkam. 

Pripomienkam sa nevyhovuje, lebo sme ich vyhodnotili ako 

právne irelevantné a nie sú zapracovaného do žiadneho textu 

predkladaného návrhu VZN. Stanovisko beriete na vedomie. 

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

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

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto 

     b e r i e   n a  v e d o m i e  

Stanovisko  k pripomienkam  spoločnosti  Istrochem  Reality, 

a.s. Nobelova 34, k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto.

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

Ďakujem pekne. 

     Prosím, prezentujme sa a budeme hlasovať. 

(Prezentácia.)    16 poslancov. 

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov

     Proti:              0

Zdržal sa:          0

     Teraz poprosím, budeme hlasovať o VZN. 

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 

návrh všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty 

a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto;

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

Ďakujem pekne. Prosím, budeme sa prezentovať.

(Prezentácia.)    19 poslancov.

Prosím hlasujeme o VZN.

(Hlasovanie.)

Za:               19 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Všeobecne  záväzné  nariadenie  o dodržiavaní  čistoty 

a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

bolo prijaté.

Pristúpime k bodu 18.

BOD 18:

Návrh  Zásad  poskytovania  stravovania  dôchodcom 

a     poskytovania  finančného  príspevku  na  stravovanie   

dôchodcom v     mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

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

Myslím si, že je to materiál, ktorý bol prejednávaný 

v komisiách, na miestnej rade, bola upravená jeho príloha, 

takže prosím bez úvodného slova otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

Ďakujem  za  slovo,  pán  zástupca.  Ja  by  som  chcel 

pochváliť  pána  prednostu  a všetkých,  ktorí  pracovali  na 

tomto materiáli, že teda zabezpečili, že bude do budúcna 

možnosť  výberu  z dvoch  jedál,  čo  si  veľmi  cením,  lebo 
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doteraz bolo len jedno jedlo. Ďakujem veľmi pekne, že ste 

takí ľudskí.

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

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Pfundtner.

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som tiež chcela sa 

veľmi  pekne  poďakovať  celému  tímu  sociálneho  oddelenia 

a taktiež právnemu oddeleniu, pretože tento materiál práve 

na  základe  môjho  podnetu  bol  vrátený  na  dopracovanie. 

A možno taká zmena dodávateľa jedál nás podnietila k tomu, 

aby  sme  tento  materiál  omnoho  obšírnejšie  spracovali. 

A musím povedať, že to v akej forme máme tento materiál 

dnes  pred  sebou  je  rozhodne  jasnejší,  zrozumiteľnejší 

a výstižnejší, za čo ešte raz vďaka všetkým na úrade, ktorí 

mi s týmto materiálom veľmi pomáhali. Ďakujem veľmi pekne. 

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

Ďakujem  veľmi  pekne.  Nikto  ďalší  sa  nehlási  do 

diskusie, takže 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 

Zásady  poskytovania  stravovania  dôchodcom  a poskytovania 

finančného  príspevku  na  stravovanie  dôchodcom  v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto („ďalej len zásady“;

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

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     16 poslancov.

Prosím, hlasujeme o návrhu uznesenia.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:                 16 poslancov

     Proti:               0

     Zdržal sa:           0

Čiže  Zásady  poskytovania  stravovania  dôchodcom 

a poskytovania finančného príspevku sme schválili.

Môžeme pristúpiť k bodu č. 19.

BOD 19: 

Návrh  na  schválenie  osobitného  zreteľa  k     prenájmu  časti   

areálu  Základnej  školy  s     materskou  školou  na  ul.   

Kalinčiakova  12  v     Bratislave  v     prospech  spoločnosti   

STRABAG,  Pozemné  a     inžinierske  staviteľstvo  s.r.o.,  so   

sídlom  Mlynské  nivy  61/A,  820  15  Bratislava,  IČO: 

31     355     161  

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

     Bez úvodného slova, prosím otváram diskusiu. 

    Vieme, že ide len o 35 m2. Osobitný zreteľ je daný tým, 

že už sme tam pozemky myslím minulý rok schvaľovali, čiže 

tá suma je totožná. 

     Takže prosím, ak niekto niečo má, otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený. Ďakujem pekne.

Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 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 

prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/85, 

katastrálne územie Nové Mesto, ktorý tvorí areál Základnej 

školy  s materskou  školou,  Kalinčiakova  12  v Bratislave, 

a to v celkovom rozsahu 35 m2 

; za účelom rozšírenia staveniska „Národného futbalového 

štadióna“  o plochu  nevyhnutne  potrebnú  k umiestneniu 

odberného  elektroenergetického  zariadenia  –  dočasná 

kiosková  trafostanica,  ktorá  bude  slúžiť  výhradne 

k napojeniu staveniska

;  na  dobu  určitú  od  účinnosti  dodatku  č.  1  k Nájomnej 

zmluve č. ÚEZ 365/2016 do 31. 03. 2018 

; pre STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., so 

sídlom  Mlynské  nivy  61/A,  820  15  Bratislava,  IČO: 

31 355 161

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

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa

; za nájomné vo výške           11,46 eur/m2/rok

; pričom osobitný zreteľ je založený skutočnosťou, že na 

14.  zasadnutí  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti 

Bratislava – Nové Mesto konaného dňa 13. 09. 2016 bolo 

schválené  uznesenie  č.  14/07,  ktorým  boli  nájomcovi 
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prenechané do užívania pozemky registra „C“ KN parc. č. 

15140/2 a parc. č. 15140/87 v celkovom rozsahu 1 700 m2 za 

účelom umiestnenia „bunkoviska“ k stavbe „Národný futbalový 

štadión“ a za nájomné vo výške 11,46 eur/m2/rok, pričom sa 

nájomca zaviazal najneskôr k 31. 03. 2018 vybudovať a do 

majetku  mestskej  časti  odovzdať  tréningové  ihriská 

v celkovej hodnote 283 816,71 eur bez DPH, vymeniť okná 

a zrealizovať  úpravu  bytu  v objekte  základnej  školy 

v celkovej hodnote 105 958,47 eur bez DPH. Keďže prenájom 

časti  pozemku  registra  „C“  KN  parc.  č.  15140/85  svojim 

využitím bude tvoriť súčasť jedného staveniska, existuje 

v tomto prípade rovnaký osobitný zreteľ tak ako je uvedený 

v predchádzajúcej vete

; za týchto podmienok:

- Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. ÚEZ 365/2016 zo dňa 25. 

11. 2016 bude nájomcom podpísaný v lehote do 30 dní od 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, 

ak Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluvy č. ÚEZ 365/2016 zo dňa 

25. 11. 2016 nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, 

uznesenie stráca platnosť;

bez pripomienok.  

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

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujme sa pred hlasovaním.

(Prezentácia.)   17 poslancov.

     Prosím pripravíme sa a hlasujeme; pripomínam, že ide 

o osobitný zreteľ. 

(Hlasovanie.)

Za:              15 poslancov

Proti:            1

     Zdržal sa:        1
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Ďakujem pekne. Materiál bol prijatý.

Pristúpime k bodu 20; pán starosta, nech sa páči. 

BOD 20  :   

Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy č. 7/2012 ako prípadu 

osobitného zreteľa k     prenájmu časti nebytových priestorov   

Základnej školy s     materskou školou na ul. Kalinčiakova 12   

v     Bratislave v     prospech spoločnosti EIS Bratislava, s.r.o.,   

so  sídlom  Kalinčiakova  12,  831  04  Bratislava,  IČO: 

46     519     335  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ide o predĺženie nájmu, teda v tejto chvíli tam táto 

škola pôsobí. Dôležité je stanovisko pána riaditeľa; pán 

riaditeľ Vy sám ste za? (Neprítomný.)

Pán zástupca, ste za? 

Mgr. M.  S m o l  e n  i a k, zástupca  riaditeľa ZŠ  s MŠ 

Kalinčiakova 12:

Áno. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. To je pre nás dôležité. 

     Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

Ja mám niekoľko pripomienok k tomuto návrhu. Predtým, 

než začnem chcel by som sa opýtať, či mi viete povedať, 

koľko  asi  deti  navštevujú  túto  súkromnú  základnú  školu 

s materskou školou?
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Pán zástupca, môžem poprosiť?

Mgr. M. S m o l e n i a k, zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ:

     Dobrý deň. K tej súkromnej škole úplne presné číslo 

nemám, ale je to okolo 100 detí. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec, ešte otázky?

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem pekne. Ja by som teda zhrnul moje pripomienky. 

Výška nájmu pre túto súkromnú školu, ktorá sa volá English 

International School of Bratislava, je 9 700,00 eur ročne 

za 522 m2. Školné, čo som si našiel na ich web stránke je 

za jedno dieťa, môžem vám to poslať na e-mail, alebo ukázať 

tu, školné začína od 8 100,00 eur na rok za jedno dieťa. 

Čiže ak ide to po 14 tisíc za rok, podľa toho aké máte 

staré dieťa; je to taká privátna škola bonitná, by som 

nazval,  že  chodia  v rovnošatách.  Vráťme  sa  k nášmu 

problému.

Naša mestská časť neprijala tento rok, na budúci rok 

300  detí  do  materských  škôlok,  nakoľko  nemáme  na  to 

kapacitu. Myslím si, že mi nepríde vhodné, aby sme tých 7 

učební, ktoré asi ak si spĺňajú hygienické podmienky, môžu 

fungovať  ako  materská  škola,  prenajali  súkromnej  škole, 

ktorá teda má takéto školné. 

     Určite je to dobrý projekt, že tie deti sa tam učia 

anglicky, má určite super lektorov, len vadí mi, že sme 

neprijali tých 300 detí Novomešťanov do škôlok. 
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Čiže,  ja  by  som  bol  rád,  ak  by  sa  tento  materiál 

stiahol a ak by sa na tých daných priestoroch vybudovala 

novomestská škôlka. 

     Myslím, že pre túto súkromnú spoločnosť nebude problém 

nájsť si iný zaujímavý priestor v Bratislave, kde je veľa 

iných priestorov na prenájom. 

     Pozeral som si, ich minuloročný obrat bol 700 000,00 

eur. Myslím, že fakt obratom ruky to presťahujú inam a deti 

autobusmi budú chodiť do inej škôlky. Takže tie deti to ani 

nepocítia. 

     Len naopak, mohli by to pocítiť deti z nášho Nového 

Mesta.

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. Napriek tomu, že sa nepovažujem za 

odborníka, v tejto oblasti by som rád povedal pár slov ako 

člen  rady  Základnej  školy  s materskou  školou  na 

Kalinčiakovej ul. 

My sme tento materiál alebo tento návrh preberali na 

včerajšom zasadnutí rady školy s tým, že chcem upozorniť, 

že tento prenájom pre materskú školu je na jeden rok a pre 

základnú školu na dva roky. 

     Bola požiadavka od toho nájomcu, aby ten čas bol 5 

rokov,  čo  vedenie  mestskej  časti  a  aj  základnej  školy. 

neakceptovalo. 

     Jedná sa o dočasný prenájom, časovo obmedzený.

56



                                                                                   19. zasadnutie MZ MČ B-NM 13. júna 2017

Chcel by som upozorniť, že v rámci toho prenájmu sa 

táto  súkromná  škola  zaviazala  zrekonštruovať  resp. 

vybudovať nové hygienické  zariadenia, ktoré iste za rok 

nezničia.  To  znamená,  bude  to  zariadenie,  ktoré  potom 

neskôr  bude  využívať  základná  škola  pre  svoje  potreby 

a požiadavky.

A na svojho predrečníka, na V. Mikuša, by som chcel 

nadviazať v tom, že Základná škola s materskou školou má 

reálne  plány,  aby  uspokojila  žiadateľov  o  umiestnenie 

svojich  detí  v materskej  škole  do  septembra  tohto  roku 

zriadiť ďalšiu školu alebo ďalšiu triedu v materskej škole.

Čiže, jedná sa o dočasný prenájom. 

     Myslím si, že vedenie tej súkromnej školy dostalo 

jasné  indície,  že  ďalej  s prenájmom  základná  škola 

a zriaďovateľ, teda mestská časť neuvažuje, preto vlastne 

ide  o  vytvorenie  priestoru,  aby  hľadali  svoje  možností 

presťahovania sa. Ďakujem. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Vítková.

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :

Ďakujem  pekne  za  slovo.  Pán  poslanec  Vaškovič  mi 

trošku  zobral  vietor  z plachiet  tým  svojim  výstupom. 

V podstate ide o to, že škola má voľné druhé poschodie, 

resp. tretie poschodie, kde nie je možné vybudovať materskú 

škôlku. Čiže tam sa jedná o prenájom úplne toho horného 

poschodia pre tú školu. A jedná sa o prenájom len na dobu 

určitú, na dva roky pre školu a na jeden rok pre škôlku. 

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

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikuš. 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Teraz  stratil  som  sa  trochu.  Nie  je  to  tam  možné 

vybudovať a oni tam majú súkromnú materská škôlku?

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :

Bavíme sa o treťom poschodí, prenájom pre školu.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Na  treťom  poschodí  je  súkromná  základná  škola? 

A materská je na ktorom poschodí?

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :

Je dole na prízemí.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Skúsme,  prosím,  dodržiavať  Rokovací  poriadok.  Pán 

poslanec sa opýta, ale ak dovolíte pán zástupca bude ten 

najkompetentnejší, pretože sa vyzná v tom.

Ak sa nemýlim, na začiatku súkromná materská škola 

mala 3 triedy, od septembra bude mať jednu triedu. 

     Čiže, ak sa nemýlim došlo k tomu, že my sme vybudovali 

našu materskú školu a postupne ju rozširujeme s tým, že 

najprv  sme  zabrali  jednu  triedu.  A od  septembra  ak  sa 

nemýlim bola dohoda, že zaberieme druhú triedu. To znamená, 

že  tie  deti  najvyššieho  ročníka,  ktoré  tam  zostávajú 

súkromné, dobehnú tam jeden rok, ďalšie už prijímať nebudú, 

a tým slušne spoluprácu ukončíme. A v septembri tohto roku 

otvoríme jednu novú triedu, v septembri budúceho roka druhú 
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novú triedu našej jestvujúcej materskej školy Kalinčiakova 

pri Základnej škole Kalinčiakova. Presne hovorím?

Mgr. M. S m o l e n i a k, zástupca ZŠ s MŠ Kalinčiakova:

Presne tak.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Takže nech sa páči. 

     Pán poslanec Mikuš, prosím, dajme mu slovo preboha.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo. Ak teda dovolíte, ja by som navrhol 

upraviť  tú  výšku  nájomného,  nakoľko  je  to,  ešte  raz 

zopakujem 9 711,79 eur ročne za 522 m2. Takže ja by som 

navrhol minimálne 25 000,00 eur na rok za tieto priestory, 

čo si myslím, že je to únosné pre takéto zariadenie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Do diskusie už nie je nikto prihlásený, 

nikto sa nehlási, takže diskusiu uzatváram.

Pán poslanec, poprosím dajte svoj návrh písomne; čo 

ste asi už urobili. Ak nie, tak počkáme.

Takže budeme hlasovať najprv o návrhu pána poslanca 

a potom o celom materiáli.

Pán  zástupca,  prepáčte,  ešte  jedna  otázka: 

Komunikovalo sa niekde navýšenie tejto ceny?

Mgr. M. S m o l e n i a k, zástupca ZŠ s MŠ:

Myslím, že sa postupovalo podľa cenníka.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

A pani poslankyňa spomenula, že sa budú robiť toalety. 

Je to niekde zahrnuté?

Mgr. M. S m o l e n i a k, zástupca ZŠ s MŠ:

Áno, je to súčasťou tej zmluvy. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikuš, ale tým pádom s týmito toaletami 

dochádza k tomu, že sa spraví presne to čo chcete Vy. Čiže 

tá suma 25 000 eur sa vynaloží. Či Vy chcete aj toalety, aj 

ďalšie navýšenie.

(Diskusia medzi poslancami.)

V čom je problém?

Pán poslanec Mikuš, pomôže vám prestávka?

Iba chcem upozorniť, že o 11.00 hod. máme vystúpenie 

občanov; dobré?

Dáme pauzu do 11.00 hod. a potom budú občania. Zatiaľ 

nie  je  nikto  prihlásený.  Ak  to  bude  tak,  tak  budeme 

pokračovať s programom tak, ako to máme. 

     Čakáme do 11.00 hod., ešte máme dve minúty.

(Diskusia medzi poslancami.)

     Dámy a páni, prosím, pokračujeme. 

Je 11.00 hod. a dáme priestor občanom. 

BOD 44:

Vystúpenie občanov

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Vzhľadom na to, že žiadny občan nie je prihlásený, 

pokračujeme ďalej v programe.

Sme v     bode 20   – Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy.

     (O slovo sa hlásil pán poslanec Mikuš.)

Pán  poslanec,  máte  prosím  mieru,  už  ste  naozaj 

vystúpili.

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia na 

základe  požiadavky  pána  poslanca  Mikuša,  ktorý  prišiel 

s návrhom na pozmenenie uznesenia. 

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

Pán poslanec Mikuš predložil návrh na zmenu uznesenia 

v časti  nájomného  nie  25 000,00  eur  ale  písomne  máme 

18 000,00 eur ročne. 

     Takže budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Mikuša o 

nájomnom 18 000,00 eur ročne.  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    16 poslancov.

Nech sa páči hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               14 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         2 

Teraz hlasujeme o celom návrhu.

Pani poslankyňa, nech sa páči.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á 

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto

     I. s c h v a ľ u j e 

predĺženie Nájomnej zmluvy č. 7/2012 v znení jej Dodatku č. 

1 nasledovne: (podľa predtlače)

a) priestory na prízemí malá chodba II, malá chodba I, 

veľká chodba a schodište (ostatné priestory), miestnosti č. 

3 až 7, 18, 19, 24 a 25

; na dobu určitú, a to jedného (1) roka počnúc dňom 01. 08. 

2017

b) kancelária č. 6 na prízemí a priestory na III. poschodí 

– malá chodba I, malá chodba II, veľká chodba, schodište 

vpravo (ostatné priestory) miestnosti č. 59 až 71

; na dobu určitú, a to dvoch (2) rokov počnúc dňom 01. 08. 

2017

;  za  účelom  pokračovania  v prevádzkovaní  súkromnej 

základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým 

a súkromnej materskej školy

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

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa

; za nájomné vo výške       18,59 eur/m2/rok 

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca 

na vlastné náklady vykoná rekonštrukciu jestvujúceho skladu 

na  hygienické  zariadenie  (toalety)  v hodnote  najmenej 

14 520,00 eur vrátane DPH 
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(slovom:  štrnásťtisícpäťstodvadsať  eur),  a to  na  základe 

projektovej  dokumentácie,  ktorú  nájomcovi  odovzdá 

prenajímateľ  a najneskôr  k 31.  08.  2017  zrekonštruovaný 

priestor odovzdá do užívania prenajímateľovi.

     II. s c h v a ľ u j e   (podľa predtlače)

právo  nájomcu  prenechať  do  podnájmu  časť  prenajímaných 

priestorov  uvedených  pod  písm.  b)  tohto  uznesenia 

v prospech neziskovej organizácie Súkromná základná škola 

EISB,  IČO:  42 364 531  so  sídlom  Kalinčiakova  12 

v Bratislave,  a to  za  rovnaké  nájomné  za  aké  by  tieto 

priestory  užíval  sám  nájomca,  t.j.  za  nájomné  vo  výške 

18,59 eur /m2/rok

; za týchto podmienok:

1.  Dodatok  č.  2  k  Nájomnej  zmluve  č.   bude  nájomcom 

podpísaný  v lehote  do   dní  od  schválenia  uznesenia 

v miestnom  zastupiteľstve.  V prípade,  ak  Dodatok  č.  2 

k Nájomnej  zmluve  č.  7/2012  nebude  nájomcom  v uvedenej 

lehote podpísaný, uznesenie stráca platnosť.

2. Nájomca je povinný prenajímateľovi odovzdať spolu so 

zrekonštruovaným  priestorom  (toalety)  aj  doklad/doklady 

preukazujúce celkovú hodnotu vykonanej rekonštrukcie (napr. 

kópiu faktúry).

 

   V prípade, ak nájomca najneskôr v lehote do 31. 08. 2017 

neodovzdá  do  užívania  prenajímateľovi  zrekonštruované 

priestory  (toalety)  alebo  doklad/doklady  preukazujúce 

celkovú  hodnotu  vykonanej  rekonštrukcie,  toto  uznesenie 

stráca  platnosť  a v Dodatku  č.   bude  táto  skutočnosť 

zakladať  povinnosť  prenajímateľa  od  Nájomnej  zmluvy  č. 

odstúpiť; 

bez pripomienok.
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(Poznámky z pléna.)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Je tam nejaká chyba? Pani poslankyňa?

Poprosím návrhovú komisiu ešte raz návrh uznesenia.

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

Miestne zastupiteľstvo 

po  1.  schvaľuje  predĺženie  Nájomnej  zmluvy  č.  7/2012 

v znení Dodatku č. 1 podľa predtlače za

nájomné vo výške:       „18     000,00 Eur/rok  “. 

A ďalej podľa predtlače. 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Nech sa páči, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov. 

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                15 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          3

Ideme na bod 21.

BOD 21: 

Návrh na zverenie majetku pod názvom „Klimatizačný systém 

do  priestorov  veľkej,  malej  a     zrkadlovej  sály  Strediska   

kultúry, Vajnorská 21, Bratislava“ do správy rozpočtovej 

organizácie  Stredisko  kultúry  Bratislava  –  Nové  Mesto, 

Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, IČO: 00     245     771  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Bez úvodného slova a ak dovolíte bez diskusie. 

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e

bezodplatne  zverenie  majetku  pod  názvom  „Klimatizačný 

systém  do  priestorov  veľkej,  malej  a zrkadlovej  sály 

Strediska kultúry, Vajnorská 21, 831 Bratislava“ do správy 

rozpočtovej organizácie – Stredisko kultúry Bratislava – 

Nové Mesto, so sídlom Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, IČO: 

00 245 771

- v účtovnej hodnote:  44 679,72 eur 

  (slovom štyridsaťštyritisícšesťstosedemdesiatdeväť eur 

  72/100)

- za účelom zabezpečenia činnosti súvisiacich s prevádzkou 

rozpočtovej organizácie

- na dobu neurčitú;

bez pripomienok.  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme. 
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(Hlasovanie.)

Za:                  15 poslancov

Proti:                0

Zdržal sa:            1

Nehlasoval:           2

Ďalším bodom je bod 22.

BOD 22: 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k     prenajatiu   

sociálno-prevádzkovej stavby súp. č. 7768 v     Bratislave na   

ul. Kalinčiakova postavenej na pozemkoch parc. č. 11280/46 

a     parc. č. 11280/57 v     katastrálnom území Nové Mesto  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pre  istotu,  pre  priblíženie,  ide  o zdevastovaný 

objekt, ktorý sa nachádza na území bývalého cykloštadióna, 

ktorý nám bol zverený spolu s pozemkom. 

Nech sa páči, bez úvodného slova otváram diskusiu.

Pán vicestarosta Winkler, nech sa páči.

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

Ďakujem  pekne.  Všetci,  ktorí  tu  sedíme  s veľkým 

napätím  sledujeme,  ako  nám  zelenie  a  rastie  jama 

a samozrejme tá zdevastovaná budova, ten objekt C je tam 

stále v takom stave ako je. 

     Takže sme sa rozhodli, že vyhlásime verejnú obchodnú 

súťaž na prenájom tejto budovy i celkovej jamy s tým, že 

samozrejme tam bude zachovaná architektúra, že tam bude 

nejaké športové oddychové zariadenie. Podmienky súťaže máte 

pred sebou.
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Ja  si  dovolím  predložiť  pozmeňujúci  návrh,  pretože 

som za to že tá investícia bude veľmi náročná. 

     Čiže navrhujeme, aby doba nájmu bola 15 rokov plus 5 

rokov  opcia.  A s tým,  že  kritéria  hodnotenia  by  boli 

nasledovné:      

výška vloženej investície, tá váha by bola 70 % a

výška nájmu 30 %.

Čiže navrhujem zmenu v bode II. uznesenia, podmienky 

verejnej obchodnej súťaže tak, ako som to teraz povedal. 

Návrh mám pripravený písomne a odovzdám ho návrhovej 

komisii. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem  pekne.  S faktickou  poznámkou  pán  poslanec 

Mikulec.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja len chcem poďakovať 

S. Winklerovi za to, že si zobral tú nájmu za svoju že sa 

predĺži, lebo očakávam, že tento investor ktorý tam príde 

tam zainvestuje slušné peniaze a postaví niečo z tej budovy 

pekné  a nebude  to  „doupie“  pre  narkomanov,  ako  je  to 

doteraz,  ale  také  čo  bude  slúžiť  Novomešťanom.  Takže 

ďakujem. 

Predpokladám, že táto investície bude v dosť veľkej 

výške, čiže za tie roky bude mať pre toho investora aj 

nejakú návratnosť. Ďakujem. 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuš.
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Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. 

     Ja by som chcel tiež poďakovať pánovi Winklerovi, 

určite je  to dobrý  návrh. A som rád  že zvýšil  tú dobu 

nájmu. Tá budova je v katastrofálnom stave, to je jedna 

zhnila stavba. 

     Len by som chcel zároveň pripomenúť, v tomto materiáli 

sa  píše,  že  by  sa  mala  vytvoriť  5-členná  komisia 

z poslancov,  ktorá  bude  nejako  posudzovať  tieto  návrhy. 

Teda neviem, či sa to tu budeme dohadovať, alebo či potom 

bude nejaké stretnutie?

Tak len toto som chcel pripomenúť.

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Je to súčasť uznesenia, je to bod III, prečítam, máte 

to na druhej strane.

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje po I, po II. a po 

III.  poveruje  starostu  mestskej  časti  k vymenovaniu  5-

člennej komisie, ktorá určí poradie najvýhodnejších ponúk 

alebo  odporučí  miestnemu  zastupiteľstvu  neprijať  žiadnu 

z predložených ponúk.   

Tu sa nehovorí o poslancoch.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Pardon.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:
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Napriek tomu, že tu sa nehovorí o poslancoch, tak my 

sme aj na zasadnutí sociálnej komisie schválili, že či by 

bolo možné aby v tejto komisii bol práve zástupca sociálnej 

komisie, lebo že sa uvažuje o tom, že v tejto budove mali 

by  byť  športové  aktivity,  relaxačné,  aby  sme  nejakým 

spôsobom mohli posúdiť, že či aj takej skupine, ako sú 

napríklad dôchodcovia, by zameranie tej budovy vyhovovalo. 

 

Prosím, ak by bolo možné brať zreteľ na tieto závery 

sociálnej komisie, keď sa bude táto komisia ustanovovať. 

Komisia na vyhodnotenie súťaže pre túto budovu. Ďakujem. 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Pán prednosta, prosím osvojíte si autoremedúrou, aby 

členmi komisie bolo vyslovene povedané, že budú aj poslanci 

miestneho zastupiteľstva. 

(Áno.)

Ďakujem. 

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.

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

Ja som sa len stratil teraz na chvíľku, že čo to má 

byť  spoločne  s dôchodcami?  Tomu  investorovi  povieme,  že 

teda; čo s dôchodcami? Nerozumel som tomu celkom, prečo to 

tak má byť. Ja kvitujem, že to má byť niekto zo sociálnej 

komisie, ale nerozumel som tomu celému; možno vysvetliť?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani  poslankyňa  požiadala,  aby  v tej  komisii  boli 

zastúpení aj poslanci.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Toto viem. Ja sa teraz pýtam, že prečo? 

     Niečo s dôchodcami som tam započul, takže neviem že čo 

to má byť, či zakomponujeme do súťaže niečo v tomto zmysle?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak  dobre  chápem,  poslanci  chcú  byť  súčasne  členmi 

komisie bez ohľadu na to, aký je dôvod. Ja ho neskúmam, 

rešpektujem že je taký záujem z viacerých.

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

Pán starosta, ja som sa nepýtal Vás, ja som sa pýtal 

aký je ten dôvod, lebo som sa v tom stratil. Takže, keby 

pani poslankyňa povedala to ešte raz, aby som potom vedel, 

či sa to zakomponuje do tej súťaže?

Starosta Mgr. R. K u s ý:

Ďakujem  pekne.  Môžete  reagovať,  pani  poslankyňa? 

(Nie.) Nemusíte. 

Ešte má niekto nejaký príspevok do diskusie? Nikto.

Ďakujem. 

Diskusiu uzatváram. 

Ideme  hlasovať  najprv  o pozmeňujúcom  návrh  pána 

vicestarostu Winklera.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Hlasujeme  o návrhu  uznesenia  v bode  II.  podmienky 

verejnej obchodnej súťaže, zmeniť dobu nájmu na 15 rokov 

plus 5 rokov opcia. 

A kritéria hodnotenia výšku vloženej investície na 70 

% a výšku nájmu na 30 %.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prosím prezentujme sa.

(Prezentácia.)     17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme. 

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne. 

Za:                 16 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           1

Ďakujem pekne.

A teraz  ideme  hlasovať  o celom  materiáli  vrátane 

prijatého pozmeňujúceho návrhu pána vicestarostu Winklera. 

     Prosím 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 

I.  vyhlásenie  Obchodnej  verejnej  súťaže  na  predloženie 

najvhodnejšieho  návrhu  k uzavretiu  nájomnej  zmluvy 

s predmetom nájmu sociálno-prevádzkovej stavby so súpisným 

číslo 7768 v Bratislave pri ul. Kalinčiakova postavenej na 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/46 a pozemku „C“ KN 

parc. č. 11280/57, evidovaných na liste vlastníctva číslo 

I v katastrálnom území Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e   
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II.  priložené  podmienky  Obchodnej  verejnej  súťaže  po 

zapracovaní pripomienky pána vicestarostu Winklera

     p o v e r u j e 

III. starostu mestskej časti k vymenovaniu 5-člennj komisie 

aj z poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorá určí poradie 

najvýhodnejších  ponúk  alebo  odporučí  miestnom 

zastupiteľstvu neprijať žiadnu z predložených ponúk;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    17 poslancov.

(Stále vidím kartu pani poslankyne Augustinič, ako by 

ju mala zastrčenú. Prosím, vytiahnite ju. Dobre? Veď ona tu 

nie je; či mýlim sa?)

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               15 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Nehlasoval:        2

Môžeme ísť ďalej v programe. 

BOD 23: 

Návrh  na  pomenovanie  nových  ulíc  v     katastrálnom  území   

Vinohrady, v     lokalite „Koliba – Vtáčnik“  

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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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 

po A.

návrh  na  pomenovanie  novovzniknutých  ulíc  v katastrálnom 

území  Vinohrady,  v lokalite  „Koliba  –  Vtáčnik“ 

s umiestnením podľa priloženej mapky s názvom:

a) ulica „Na Roličkách“

b) „Ulica svätého Urbana“

c) ulica „Pod Vtáčnikom“.

po B. 

ukladá prednostovi Miestneho úradu predložiť materiál po 

schválení  na  rokovanie  mestského  zastupiteľstva  hlavného 

mesta SR Bratislavy;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                13 poslancov.

Proti:              2
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Zdržal sa:          0

Ideme ďalej.

BOD 24:

Návrh  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže  na 

uzatvorenie  Nájomnej  zmluvy  na  prenájom  budovy  Konskej 

železnice

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak  dovolíte,  v každej  rodine  môžu  byť  aj  povedzme 

názory, ktoré sú rozdielne, aj v tej najlepšej. Ja osobne 

si  myslím,  že  je  našou  snahou,  aby  budovy  ktoré  sú  v 

mestskej časti slúžili naozaj ľuďom, našim obyvateľom.

Priznám sa, na začiatku som ja sám predkladal a súťaže 

končili neúspešne, práve na súťaže na nájom, aby nám budova 

nejaké peniaze prinášala. Pretože poviem otvorene, keď som 

prevzal  budovu  v roku  2011,  tak  bola  predstava,  že  na 

prízemí budú priestory na sobáše, čo je. V tej najkrajšej 

časti,  teda  povedzme  na  prvom  poschodí,  alebo  druhom 

podlaží budú reprezentačné miestnosti starostu, a na treťom 

bude oddelenie verejného poriadku.  

Priznám sa, nepovažujem ani za šťastné, aby starosta

bol  oddelený  od  úradu,  a  ani  za  to,  aby  mal  takéto 

reprezentatívne priestory. Preto sme si povedali, je ťažká 

doba, treba každé eur a poďme do súťaže. 

     

     V tom čase o budovu nebol záujem, lebo naozaj bolo 

veľa kancelárskych priestorov, v lepšom stave a jednoducho 

bola kríza.
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Teraz je situácia iná, ale je iná aj finančná situácia 

našej mestskej časti. 

Ja  osobne  by  som  preto  bol  za  to,  aby  sme  začali 

diskutovať o tom ako využiť priestory Konskej železnice v 

prospech  obyvateľov.  Nebude  to  jednoduché,  lebo  našim 

zámerom  je,  aby  sa  priestory  neznehodnotili.  Ale  tú 

diskusiu by sme, podľa mňa, mali zvládnuť. 

     Ja  si  veľmi  vážim  prácu,  ktorú  odviedol  pán 

vicestarosta, pretože to je pomaly rok, rok a pol čo sa 

stretával, diskutoval, hovoril o podmienkach súťaže, aby to 

bolo transparentné a výhodné pre mestskú časť. 

Dámy a páni, nech sa páči otváram diskusiu.

Pani poslankyňa Rattajová.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja si vážim tie slová 

o tom, že by mala prebehnúť diskusia, a to je presne to, na 

čo  apelujem  už  niekoľko  mesiacov.  A myslím  si,  že  táto 

debata začala minulý rok v roku 2016 na prvých stretnutiach 

a odvtedy prešlo veľa času.  

Možno pán vicestarosta urobil veľa práce, ale stále 

sme sa nedostali k podstate. Nestretli sme sa na odbornej a 

verejnej diskusii, kde by sme si dokázali zadefinovať, na 

čo chceme Konskú železnicu použiť. Ja si myslím, že je to 

naša povinnosť sa postaviť voči takýmto budovách, ktorých 

je  v Bratislave  veľmi  málo;  nehovorím  o tom  že  v Novom 

Meste. Snažiť sa využiť maximum potenciálu takejto budovy 

a priblížiť ten potenciál tejto budovy ľuďom. dobe. 

Proste  Novomešťania,  keď  som  dávala  návrh  na 

stiahnutie, si zaslúžia, aby táto budova slúžila ľuďom.  
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     V budove Konskej železnice, ak sa mi minie príspevok, 

poprosím ešte jeden; v budove Konskej železnice v minulosti 

bola  kultúra.  Boli  tam  workshopy,  koncerty,  prednášky, 

jazykové kurzy, tanečné krúžky, tí ľudia si to pamätajú. 

     A ja si myslím, že my nemáme právo na to, aby sme 

dneska schvaľovali verejnú obchodnú súťaž, ktorá rozpráva 

o tom, že účelom nájmu môže byť obchod, služba, kancelária, 

administratíva. Proste táto budova si zaslúži, aby slúžila 

ľuďom. A snáď si niekto z nás nemyslí, že verejno-právna 

aktivita  dokáže  zaplatiť  takú  sumu  peňazí  ako  verejná 

obchodná súťaž ponúka.

Ja vás všetkých vyzývam a prosím, aby ste sa nad tým 

zamysleli.  O nič  viac  neprosím,  len  aby  sme  o tom 

diskutovali aby sme otvorili túto diskusia na odbornej, 

verejnej platforme. A skúsme nájsť nejaké využitie, ktoré 

možno  nebude  prevádzkovať  úrad,  možno  to  budú  nejaké 

občianske združenia, iniciatívy.

Zoberte si príklady, ktoré dnes v Bratislave fungujú, 

nech fungujú lepšie alebo horšie, ale máme Starú tržnicu, 

ktorá sa dostala medzi ľudí, dnes sa tam žije, ľudia chodia 

na kultúru, chodia tam na trhy, chodia tam za stravovaním, 

chodia tam na koncerty. 

     Máme Cvernovku, ktorá taktiež ožíva. Kto bol 1. 5. na 

otvorení  v Cvernovke,  videl,  koľko  ľudí  tam  bolo. 

Obyčajných ľudí, ktorí nevedia čo je to kultúra, čo je to 

ateliér, čo je to dizajnér, proste ľudia majú záujem. A my 

máme budovu, ktorá si to zaslúži. 
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Takže ešte raz prosím, aby ste to zvážili a aby sme 

otvorili verejnú diskusiu, ktorú si zaslúžia Novomešťania 

a zaslúži si to aj budova Konskej železnice. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som pristúpil  

keď môžem k tomu pultu, ja som si pripravil takú menšiu 

prezentáciu ohľadom toho parkoviska, ktoré platíme 8 650,00 

eur a ukážem to. Môžem?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, poďte.

Poslanec Ing. P G a l a m b o š :

(Prezentácia parkoviska.)

     Nazval  som  to:  Zabezpečujeme  parkovanie  aj  mimo 

Bratislavčanom za tých 8 650,00 eur. 

Toto  sú  autá,  ktoré  tam  parkujú.  Sú  tam  značky 

z celého Slovenska... Rampa je pokazená. Platíme vynášanie 

smetí?  Bolo  prezentované,  že  tam  parkujú  naši  občania; 

neparkujú  tam  naši  občania,  parkujú  tam  ľudia  z celého 

Slovenska. 

Na záver by som vám ukázal tú rampu. Rampa je veľká, 

stále  otvorená,  môže  tam  parkovať  kto  chce.  Ľudia 

z Belehradskej, Iskrovej nemajú kde zaparkovať, lebo tam 

parkujú z celého Slovenska. Platíme 8 650,00 eur ročne za 

parking mimobratislavčanov. 
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Takže poprosím, keby tá súťaž bola úspešná, refundáciu 

týchto  nákladov  mestskej  časti,  eventuálne  víťaznému 

uchádzačovi. Ďakujem. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Líška.

Poslanec Ing. M. L í š k a : 

Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. 

     Dovoľte mi povedať svoj názor k tejto veci. 

    V prvom rade by som chcel zareagovať na vaše slová, aj 

na slová pani Rattajovej. Myslím si, že mnohí z nás ktorí 

sme tu, nemáme takú úprimnú radosť z toho, že sme dospeli 

k návrhu tejto súťaže. 

     Ale chcem povedať aj prečo zároveň si myslím že je to 

najlepšie riešenie. Je to riešenie, ktoré je pragmatické, 

ktoré je najpriamočiarejšie a ktoré v čo najkratšom čase 

môže  priniesť  rozumný  výsledok  v prospech  Konskej 

železnice.

Táto  budova,  neviem  či  všetci  viete,  ako  je  dlho 

prázdna a nevyužíva sa v podstate 7 rokov. Myslím si, že je 

to skoro až hanba v našej mestskej časti, že takúto budovu 

máme prázdnu a postupne chátra. Samozrejme, svadby sa v nej 

dajú, ale vieme ako často sa svadby dejú, že to je len 

v tej jednej menšej časti tejto budovy. 

Ja teda po tých 7 rokoch ako keby nemám očakávanie, že 

mestská časť v krátkom čase  po nejakej kvalitnej odbornej 

diskusii bude vedieť tento problém vyriešiť. Bohužiaľ, bol 

by som oveľa radšej optimista, oveľa väčší optimista, ale 
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v tejto  veci  optimista  nie  som.  Preto  si  myslím,  že 

prenájom môže byť schodná cesta.

Som rád že Zuzka (Ing. Rattajová), spomenula si aj 

budovu Starej tržnice, ktorá je tiež budova mestskej časti 

Staré Mesto (Poznámka v pléne.), budova patrí Magistrátu, 

o. k., to je jedno. Ide o to, že prevádzkuje tie aktivity 

v Starej tržnici tam nadácia, takže neprevádzkuje to ani 

mesto, ani mestská časť. 

Zároveň vec, na ktorú tiež pán Galamboš upozornil je 

v tom, že ako mestská časť zlyhávame a nevieme si urobiť 

okolo Konskej železnice poriadok. Preto si myslím, že je to 

pragmatické riešenie a môže z toho vzniknúť niečo rozumné 

pre mestskú časť. Ja by som bol hlavne  veľmi rád, keby sa 

do tejto budovy vrátil život. 

A už  posledné  dve  veci;  naozaj  by  sa  nemalo  stáť 

a myslím  si  že  sa  to  nestane,  aby  sa  do  tejto  budovy 

nasťahovalo  niečo,  s čím  nebudeme  súhlasiť.  Dovolím  si 

odcitovať iba z podmienok súťaže; sú tam dve dôležité vety: 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje výhradné právo odmietnuť všetky 

predložené  návrhy.  A takisto  vyhlasovateľ  si  vyhradzuje 

právo  kedykoľvek,  t.j.  až  do  uzavretia  nájomnej  zmluvy 

meniť podmienky tejto súťaže, alebo zrušiť súťaž. 

Takže naozaj, sú tam zábezpeky na to, aby sa do týchto 

priestorov nedostalo niečo, s čím nebudeme všetci súhlasiť. 

Ďakujem pekne za slovo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pani poslankyňa 

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

Ďakujem za slovo. Ja by som len chcela zareagovať. Ja 

som  preto  dala  príklad  Starej  tržnice,  pretože  to 

neprevádzkuje  Magistrát,  neprevádzkuje  to  hlavné  mesto, 

prevádzkuje to občianske združenie, a to je presne to, čo 

som  povedala  aj  vo  svojom  príspevku.  Ja  si  to  viem 

predstaviť, ale jedno občianske združenie nezaplatí taký 

nájom ako dneska požadujeme vo VOS.  

     Ak  tam  chceme  ľudí,  ktorí  sa  venujú  kultúre, 

aktivitám,  ľuďom,  komunitám,  tak  potom  tá  VOS  je  zlé 

nastavená. Ale ja nehovorím, že VOS nie. Ja hovorím, poďme 

nájsť ten účel, na ktorý chceme Konskú železnicu prenajať. 

Ja  si  neviem  predstaviť,  že  tam  bude  obchod,  služba, 

kancelária,  administratíva.  To  je  budova,  ktorá  si  to 

nezaslúži. To je jediné, čo hovorím. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pán poslanec Líška.

Poslanec Ing. M. L í š k a :

Ďakujem.  Ja  len  v krátkosti:  Aj  v tej  súťaži  je 

uvedené, že účelom nájmu môžu byť verejnoprospešné účely, 

kultúrne, vzdelávacie, športové, sociálne atď. Takže všetci 

by sme boli najradšej, aby to tak bolo.

A čo sa týka tej sumy, ja súhlasím s Tebou, že tá suma 

je príliš vysoká na takéto účely. A tiež som taký mierny 

pesimista  v tom, že či za takúto sumu tam dostaneme niečo, 

čo by sme tam veľmi radi privítali. 

80



                                                                                   19. zasadnutie MZ MČ B-NM 13. júna 2017

Na druhej strane, ako som konzultoval keď už tento 

materiál  bol  predkladaný  do  komisie,  v prípade  že  by 

náhodou táto súťaž nebola úspešná, tak môžeme ísť formou 

osobitného zreteľa a znižovať túto sumu. Ocenil by som, 

Zuzka  (Ing.  Rattajová)  Tvoju  snahu  a diskusiu,  pretože 

myslím si, že do veľkej miery tento názor zdieľame všetci 

ako sme tu. 

     Len bohužiaľ, hovorím, táto budova už stojí dlho 

prázdna. Ďakujem. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

Ďakujem  za  slovo.  Páni  kolegovia,  normálne  som  sa 

rozčúlil. Teraz všetky sumy sú vysoké. Uvedomte si, že toto 

sú  reprezentatívne  priestory.  Čiže  tam  bude  mať  nejaký 

architekt, nejaký právnik kanceláriu, to bude reprezentovať 

tú  kanceláriu  a bude  to  hodné  toho  nájmu.  Prosím  vás, 

rozmýšľajte už. Prepáčte, že som rozhorčený.

Ešte ku kolegyni Rattajovej by som sa chcel vyjadriť: 

     Určite Zuzka to myslí dobré, že by tam mala byť 

kultúra. Nemyslím si, že táto budova je na to úplne vhodná, 

nakoľko myslím si že miesto na kultúru by malo byť veľké, 

malo by mať vysoké stropy. Sedíme teraz v Kultúrnom dome na 

Vajnorskej,  pozrite  sa  ako  to  tu  vyzerá.  Tie  priestory 

Konskej  železnice  nie  sú  takto  členené,  tam  je  viacero 

menších  miestností.  Takže  nemyslím  si,  že  je  to  úplne 

porovnateľné so Starou tržnicou, ktorá je v Starom Meste.

Ďalšia vec, ktorú chcem povedať: Veľmi oceňujem ako 

Stanko (Ing. Winkler) pripravil tento materiál. Veľmi sa mi 
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páči, že je tam zakomponované, že tam zostane tá sobášna 

miestnosť pre Novomešťanov. Je to určite super, ľudia sa 

tam radi sobášia; tiež tam plánujem svadbu v budúcnosti. 

(Poznámka Ing. Winkera: Dúfam, že nás pozveš. 

 Odpoveď Mgr.  Mikuša: Áno, týmto vás všetkých pozývam.)

Zároveň  by  som  chcel  podotknúť,  že  v tej  sobášnej 

sieni keď máte v letných mesiacoch svadbu, tak je to tak, 

ako  keby  ste  mali  svadbu  v saune,  pretože  tam  nie  je 

klimatizácia, alebo je to nejako zlé nastavené, alebo je 

slabá. (Poznámka z pléna.) Ja som tam bol na svadbe v júni 

a vychádzali sme všetci mokrí. Hovorím vám vlastný zážitok.

Určite si myslím, že súťaž je dobre nastavená a mala 

by sa podporiť. Je demokracia, niekto môže mať iný názor, 

ale toto je môj názor a mal by sa takto podporiť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Rattajová.

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

Ja súhlasím s tým, že je demokracia a každý môže mať 

iný názor. Ja som len poprosila o to, aby sme k tomu viedli 

odbornú a verejnú diskusiu, ktorú si zaslúži aj budova, 

aj obyvatelia  Nového  Mesta.  A myslím  si,  že  je  to  naša 

zodpovednosť. Tá budova sa volá „Národná kultúrna pamiatka“ 

a to niečo znamená. To znamená že je určená na kultúru. 

Kultúrny priestor neznamená, že musí mať vysoký strop a 

musí byť veľký. Treba si pozrieť ostatné priestory a dá 

sa inšpirovať v Bratislave, dá sa inšpirovať v Čechách, za 

hranicami. A ja si myslím, že to nesie v tom pomenovaní 

a je škoda keď to potierame. Táto kultúra tam bola, bola 
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tam, fungovala tam a ja si myslím, že ju tam vieme vrátiť. 

To je všetko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem  pekne.  S faktickou  poznámkou  pán  poslanec 

Mikulec.

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

Ja len v krátkosti chcem zareagovať na obidvoch mojich 

predrečníkov:  Mne  sa  páči,  že  vždy  sa  tu  začne  robiť 

narýchlo takáto odborná diskusia. Zuzana (Ing. Rattajová), 

si poslankyňa už 3 rok. Prišla si sem pred 3 rokmi a  mohla 

si viesť odbornú diskusiu okamžite. Neviem, čo Ti bránilo. 

     Ja len chcem povedať to moje, čo povedal kolega Mikuš, 

tú budovu máme prázdnu už 7 rokov. Áno, 7 rokov. Keď sa tu 

bavíme  o  tom  že  je  vyhlásená  nejaká  obchodná  súťaž; 

a ďakujem Stanko (Ing. Winkler), že si ju pripravil ako si 

ju  pripravil.  A keď  nejaký  nájomca  tam  príde,  len  so 

súhlasom mestskej časti, čiže zase tam bude len niečo také, 

s čím sa stotožní mestská časť. A bude to za tú sumu, ktorá 

je tam v tých súťažných podmienkach. Takže za tú sumu by 

sme mohli urobiť toľko krásnych vecí pre Nové Mesto, že by 

to bola taká kultúra, o ktorej by sa vám ani nesnívalo. 

Ďakujem. 

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. 
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     Musím povedať, že takisto patrím k ľuďom v tejto sále 

alebo aj obyvateľom mestskej časti, ktorí asi nie sú celkom 

stotožnení  s tým,  že  objekt  Konskej  železnice  by  nemal 

slúžiť obyvateľom mestskej časti. Naozaj je to objekt, ako 

povedala kolegyňa, ktorý máme v znaku, ktorý je Národnou 

kultúrnou pamiatkou a myslím, že by sme mali mať záujem, 

aby slúžila ľuďom.  

Ale musím povedať, a teraz chcem povedať sebakriticky 

na adresu nás všetkých, ktorým v srdci osud tejto budovy 

záleží, čo sme urobili za dva a pol roka? Veď naozaj, ako 

povedal Richard Mikulec, mohli sme diskutovať, mohli sme sa 

baviť, mohli sme sa stretávať, a neurobili sme to. 

Sedeli sme a čakali sme, až nás niekto vyzve, aby sme 

urobili takýto projekt?

Naozaj, je mi to ľúto, ale chcem oceniť prácu všetkých 

tých, ktorí pripravili verejnú obchodnú súťaž, ktorí teda 

tak ako my ostatní nespali, pripravili podmienky a mali na 

zreteli dobro mestskej časti, a ako bolo povedané; ďalej 

aby tento objekt nestal nevyužitý a nestal prázdny.

To, že tá budova je prázdna 7 rokov je asi pravda, ale 

my sme našich vyše dvoch rokov premrhali. Je mi to veľmi 

ľúto, ale je to tak. 

Preto  ešte  ďakujem  všetkým  tým,  ktorí  tú  verejnú 

obchodnú  súťaž  pripravili,  a ja  ju  istotne  podporím. 

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem  pekne.  S faktickou  poznámkou  pán  poslanec 

Líška.
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Poslanec Ing. M. L í š k a : 

Ďakujem za slovo. Peter (Ing. Vaškovič), ja by som 

chcel zareagovať: Myslím si, že nie je to tak, že by sa nič 

nedialo. Ak si dobre spomínaš v júni 2016, to znamená už 

pred rokom, bolo zorganizované stretnutie na úrade, kde sa 

prezentovali niekoľkí záujemcovia o tieto priestory, a na 

toto stretnutie boli pozvaní všetci poslanci. Myslím, že 

sme tam nakoniec boli ôsmi. Takže je to rok.

     To  znamená  už  bolo  stretnutie,  ktoré  bolo 

zorganizované predtým. Takže z môjho pohľadu rok alebo rok 

a pol už táto diskusia prebieha, takže nie je to tak, že by 

sa nič nedialo. Na toto chcem upozorniť. 

    Tak ako spomenul Richard (JUDr. Mikulec), Zuzka (Ing. 

Rattajová), alebo ktokoľvek iný mohol túto verejnú odbornú 

a neviem ešte akú diskusiu viesť už dávno. A ja si myslím, 

že  už  Stano  (Ing.  Winkler)  alebo  ďalší  ľudia,  ktorým 

záležalo aby sa tieto veci pohli, tak sme už pred rokom 

a štvrť ak nie pred rokom a pol začali riešiť. Ďakujem.  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.

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

     Ďakujem za slovo. Ja len krátko: Kolegovia, táto 

Konská železnica je jedna budova. Taká istá hystéria sa tu 

robila pred pol rokom k Snežienke. Tiež to bola budova, 

tiež  tam  bol  niekoľko  ročný  prenájom,  tá  budova  sa 

nevyužívala. Tiež bola okolo toho hystéria, tiež to bol 

génius loci a tieto názvy pána poslanca Gašpierika, aké je 

to strašné  miesto. Ja  som sa  bol na  to miesto  pozrieť 

minulý týždeň, a to je niečo strašné, preboha živého.
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Toto  sme  nedopustili  my,  to  poviem  na  rovinu,  to 

dopustil nikto iný. Ale takéto veci sme tu našli. A keď 

teda, Zuzka Ing. Rattajová), ako si hovorila, že boli tam 

tie krúžky, kultúra, atď., tak prečo to odtiaľ zmizlo? Ja 

sa pýtam. Prečo je to prázdne? 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel tiež  zareagovať na 

slová M. Líšku, pretože mňa sa to výsostne dotklo, že nič 

sa  nerobí.  Lebo  si  myslím  že  sa  robilo  a bola  tá 

prezentácia. Všetci ste dostali tú pozvánku na e-maili. Tak 

ako Marek (Ing. Líška) povedal, bolo tam 8 poslancov, t.j. 

z 25  ľudí  tam  došla  jedna  tretina,  ktorí  si  našli  čas 

a prišli sa pozrieť na to, čomu Stano (Ing. Winkler) sa 

venoval. A boli tam nejaké návrhy ľudí, ktorí mali záujem 

o tento priestor. Takže robilo sa.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán  poslanec,  ja  rešpektujem,  len  nemala  by  byť 

faktická poznámka na faktickú poznámku; ináč sa zbláznime. 

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Pán starosta, Vy ste mi trochu pomohli vyjadriť názor, 

ktorý teda tu už prezentovali niektorí. A to znamená, že 

mám tiež  problém s tým, že by sme mali vyhlásiť verejnú 

obchodnú súťaž na túto budovu, pamiatkovú. Ale myslím si, 
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že jednak ja diskusiu, napriek tomu že som sa zúčastnila 

všetkého  o čom  som  vedela,  posedení,  diskusie  v klubu, 

považujem diskusiu za uzavretú.  

A myslím si, že čo sa týka tejto budovy, tak trochu 

určite väčšie aktivity mohol vyvinúť úrad samotný. A to 

znamená,  že  stretnutie  ktoré  bolo  zorganizované 

s vicestarostom  Petržalky  sme  mohli  mať  už  oveľa  skôr 

a mohli sme teda viac sa snažiť presadiť ten názor inej 

organizácie na to čo v tej budove bude a ako sa budeme na 

ňu pozerať.

Keďže  Vy  ste  vystúpili,  tak  vás  by  som  považovala 

potom  ako  záruku  toho,  že  túto  diskusiu  naozaj  čo 

najrýchlejšie  uzavrieme  a dohodneme  sa  na  tom,  že  čo 

v tejto budove bude. 

Pre  mňa  je  verejná  súťaž  už  len  takým  predchodcom 

predaja.  Teda  myslím  si,  že  by  sme  ju  mali  vyhlasovať 

vtedy, keď už naozaj so žiadnou budovou nevieme čo s ňou. 

A myslím  si,  že  v prípade  Konskej  železnice  by  to  tak 

určite nemuselo dopadnúť. 

     Nechcem  znevažovať aktivity  nikoho, určite  každý 

urobil čo mohol, čo chcel podľa svojho presvedčenia. Ale tá 

diskusia, podľa môjho názoru, ešte určite nie je uzavretá. 

A ak by to bolo možné, tak by som ju dnes k vyhláseniu 

verejnej obchodnej súťaže neuzatvárala. 

     Určite treba, aby aj samotný úrad vyvinul oveľa viac 

aktivity k tomu, aby táto budova mohla slúžiť ľuďom. My tu 

nemáme  žiadneho  človeka,  ktorý  by  sa  staral  o históriu 

mestskej časti. Nevieme si ju nikde pozrieť. Niektorí si 

ešte niečo pamätáme, horšie je to už s našimi deťmi, s 

deťmi našich detí. To znamená, máme tu veľmi veľa podujatí, 
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ktoré  by  sme  mali  podporovať  aj  z dotácií.  Máme  tu 

podujatia,  ktoré  vlastne  prinesie  participatívna 

kancelária.

Podľa  mňa  sa  nejakým  spôsobom  nad  tým  všetkým 

zamyslíme, pokúsme sa niečo vyskladať, niečo zmysluplné, a 

vyskúšať  prvý  model.  Ten  druhý  model  môžeme  nasadiť 

hocikedy. Keď je dobre pripravený, tak nemáme problém. Keď 

tá diskusia neprejde, nejaký schodný návrh sa nenájde, tak 

nemáme problém kedykoľvek. 

Starosta Mgr. R. K u s  ý :

Ďakujem pekne. 

S faktickou poznámkou máme prihlásených:

pani poslankyňu Rattajovú, pani poslankyňu Pfundtner, pána 

poslanca Mikuša a pána poslanca Mikulca.

Radšej to prečítam, aby sme potom náhodou nereagovali 

faktickou poznámkou na faktickú poznámku.

Takže nech sa páči, pani poslankyňa Rattajová.

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

Ja by som len chcela zareagovať, že tu nemáme iné 

budovy. Moja ambícia myslím si, že sa nezhodla s tým, že sa 

nerobilo.  Od  začiatku  som  hovorila,  bavili  sme  sa 

o Makovického, kde sa dokonca vyčlenila nejaká projektová 

dokumentácia  do  rozpočtu,  kde  sa  mala  robiť  projektová 

dokumentácia. Bolo to osvetové centrum a ja som chcela, aby 

sa prinavrátila tá funkcia. 

Rozhodli sme sa, že to pôjde na iný projekt. A ja si 

myslím, že inú budovu ako je Konská železnica dnes nemáme 

v Novom Meste. A Nové Mesto si zaslúži byť kultúrna mestská 
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časť. Ak chcem veľa, tak mi je to naozaj ľúto. Ale ja si 

myslím, že kultúra sem patrí do Nového Mesta. 

     Myslím si, že táto budova si to zaslúži a budem si za 

tým stáť. A nechcem nič viac ako diskusiu. Ako diskusiu 

o tom, akú funkciu tam dáme. Keď to prenájmeme cez verejnú 

obchodnú  súťaž  na  kancelárie,  administratívu,  tak  tam 

v živote už žiadnu kultúru už nedonesieme. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pani poslankyňa Pfundtner.

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

Ďakujem pekne za slovo. Priznám sa, že ja sa necítim 

nejakou  odborníčkou  na  oblasť  národných  kultúrnych 

pamiatok. Musím však povedať jednu vec: Chodím do budovy 

Konskej  železnice  už  7  rok.  Siedmy  rok  je  tá  budova 

z našej strany výlučne využívaná len ako sobášna sieň. Ja 

si ešte pamätám, keď vyššie poschodia boli využívané ako 

kancelárske administratívne priestory a keď sa ten nájomca 

odsťahoval. Pamätám si, v akom stave tie priestory zostali. 

Ja  súhlasím  s pani  poslankyňou  Rattajovou,  že 

diskutujme na tento problém. Ale 7 rokov ubehlo a my sme na 

tento problém diskutovali, ale bez výsledku. Musím povedať, 

že žiaľ, nikto sa nenašiel a pritom bola naozaj niekedy 

enormná snaha zo strany zastupiteľstva. Takže nesúhlasím 

s tým, že sa nič nerobilo. Bola enormná snaha zo strany 

zastupiteľstva prenajať tú budovu. 

Lenže musíme si uvedomiť, že tá budova má isté limity 

a má  isté  obmedzenia.  Ona  je  limitovaná  práve  aj  tou 

sobášnou sieňou. To znamená, že pre určitých záujemcov je 
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to značne liminitujúce. A samozrejme, my tým pádom, že je 

to naša jediná reprezentatívna budova sa nemôžeme vzdať 

tohto priestoru.

Druhá vec je, musíme si priznať, že budova stojí na 

rušnej križovatke. Neviem si dosť dobre predstaviť, ako tam 

robiť  koncerty,  keď  tam  prejde  električka  a tá  samotná 

stavba rezonuje.

     A koniec koncov keď sa pozrieme len túto do susednej 

Trnavy a pozrieme si krásnu stavbu bývalej synagógy, ktorá 

vyhráva  rôzne  ceny  a vytvorila  sa  tam  kaviareň 

a reštaurácia,  to  vôbec  nie  je  niečím,  čo  by  krásy 

a hodnoty tej budovy nejakým spôsobom uberalo. Práve, že 

otvorila táto stavba svoje brány dokorán aj verejnosti. 

Ďakujem za slovo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

Ďakujem pekne za slovo. Ja zhrniem tak v rýchlosti: 

     Pani Šebejová, prosím, Vy ste tu povedali, že prenájom 

je predchodcom predaja. Možno neviete, ako to funguje, ale 

predáva zastupiteľstvo. Ani starosta nemá tú moc, aby niečo 

predal. Takže nebojte sa, nič sa nepredáva keď sa prenájme; 

to len aby ste vedeli. 

A potom  ste  spomenuli,  že  chcete  dávať  dotácie  na 

dobré projekty. Práve že týmto prenájmom získame príjem 

a môžeme potom dávať viac tých dotácií. To len na to. 
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Pani  kolegyňa  Rattajová  povedala,  že  nemáme  iné 

budovy. Tak ja len na to, čo má dnes napadli: Vernosť, 

Tržnica,  Dom  kultúry   Vajnorská,  Dom  kultúry  Kramáre, 

Makovického. Myslím, že tých budov máme.

A teraz, že či bude slúžiť ľuďom keď sa tá Konská 

železnica prenájme? Určite bude slúžiť ľuďom, pretože tá 

sobášna  sieň  sa  neprenajme.  Budú  tam  naďalej  sobáše. 

Ďakujem.  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslankyňa, chcem poprosiť, naozaj 

faktickou poznámkou nie na faktickú poznámku. Preto som 

prečítal aj všetkých, ktorí reagovali.

Nech sa páči, pán poslanec Winkler, vicestarosta.

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

Ďakujem  pekne.  Je  to  veľmi  zaujímavá  diskusia.  Ja 

poznám  tieto  odborné  diskusie,  tak  sa  budeme  ďalších  7 

rokov  sa  baviť,  čo  s tým?  A  čo  vlastne  bolo  takým 

katalyzátorom, že sme sa rozhodli že to pripravíme? To bol 

vlastne záujem verejnosti. Priznám sa, že sme to nečakali. 

     V minulom volebnom období sme dvakrát súťažili, nikto 

sa neprihlásil. Teraz bolo 5 – 6 záujemcov. Tak sme zvolili 

tú formu, že sme urobili verejnú prezentáciu, pozvali sme 

všetkých poslancov. Ako spomenul kolega Marek Líška, prišlo 

8,  ale  aj  napriek  tomu,  ja  som  prezentácie  všetkým 

poslancom poslal. 

Ak dovolíte, ja len prečítam veľmi kratučko, aké to 

boli zámery. Nebudem hovoriť aké to boli firmy, aké to boli 

združenia, ale;
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centrum  určené  pre  občanov,  kultúru,  kreativitu 

a spoluprácu, vytvorenie viac reprezentatívneho priestoru. 

Infopoint kaviareň, čitáreň, detský kútik.

Galéria  výstava  modelov  a fotografií  architektov 

Feiglerovcov.  Feiglerovci  to  bola  významná  staviteľská 

Prešporácka  rodina,  ktorá  to  postavila;  okrem  iného 

železničnú hlavnú stanicu, atď., atď.. 

Týmto  spôsobom  chceme  ísť,  aby  to  bolo  kreatívne 

prostredie, aby to pritiahlo aj turistov. Tie projekty boli 

veľmi pekné. A keď sa pýtate, či to bude pre ľudí, no, tak 

pre koho by to bolo? Nerozumiem tomu.

A také,  že  niekto  to  chce  predávať;  Katka  (Ing. 

Rattajová) sorry, keď toto Ty povieš, tak potom sa môžem 

spýtať, či Makovického ideme predať? 

Ako keď poslankyňa povie niečo také, tak to si ma 

sklamala.  Aritmiu  nemám,  ale  si  ma  sklamala,  takéto 

poznámky, sorry. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec. 

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

Ja  sa  len  pridám  ku  kolegovi  Stankovi  (Ing. 

Winklerovi). Ja som sa, pani kolegyňa Šebejová, prvýkrát 

stratil pri tých dôchodcoch a teraz som sa stratil pri tom 

predaji. Čiže už by som sa nerád stratil zase tuto v tomto 

zastupiteľstve.  Lebo  ešte  raz  sa  tu  stratím  a odídem. 

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

Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem  za  slovo.  Ja  iba  by  som  poprosil  exaktnú 

odpoveď:  Budeme  naďalej  platiť  tých  8 659,44  eur  za 

parkovanie železniciam alebo to prenesieme na nájomcu? Je 

to viac ako štvrť milióna korún, tak by som bol rád, keby 

som dostal korektnú odpoveď. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Rattajová.

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

     Stanko  (Ing.  Winkler),  opýtam  sa  Teba:  Hlavným 

kritériom VOS je cena, 80 % nájom, 20 % investícia. Ja mám 

otázku, z tých prezentácií, ktoré sme absolvovali, ja som 

tam bola, bol si tam aj Ty, ja by som chcela, nemusíš mi 

odpovedať,  koľko  z nich  by  dokázalo  zaplatiť  takýto 

prenájom? Ja si myslím, že možno jedno. A to je to smutné.

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

     Áno, išli sme na znalecký posudok. A čo sa tohto týka 

ja som tiež pesimista, ale viem ísť keď bude dobrý projekt. 

A rozhodneme sa že ideme do toho, vieme ísť do osobitného 

zreteľa. 

A samozrejme,  a to  som  hovoril  verejne,  a to  som 

hovoril  aj  Tebe  Zuzka  (Ing.  Rattajová),  že  keď  nikoho 

nevyberieme, že tam nebude dobrý projekt. Môžeme ísť. Ty 

máš nejakú predstavu, nebránim sa tomu, aby sme išli aj do 

tohto projektu. Ale už sme tak ďaleko, že už by som nerád 
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skutočne zahodil skoro jednoročnú prácu poslancov, úradu; 

myslím, že by to bolo nefér. A nefér by to bolo aj voči tým 

ľuďom, ktorých sme pozývali na prezentáciu. Ďakujem pekne. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová.

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

Nechcela by som reagovať, ale nehnevajte sa, musím. 

Pokiaľ  si  dobre  pamätám,  ja  som  nehovorila  o žiadnom 

predaji tej budovy. Ja som len povedala, ako sa dívam na 

komerčný prenájom. Nemusíte sa vôbec strachovať, myslím, že 

táto veta z mojich úst nijakým spôsobom nezaznela. 

A už by som to trochu otočila, keby úrad venoval tú 

snahu tej diskusii ten rok, možno že by sme teraz hovorili 

o niečom inom, Naozaj, je to o tom, ako sa k tomu každý 

postavíme, ako to cítime. Bola by som len rada, aby si 

druhí ľudia nevysvetľovali čo ja poviem. Keď nerozumejú 

tomu, ako som povedala, tak ja to rada vysvetlím.      

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Rattajová.

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

Ja  by  som  chcela  len  zhrnúť:  Podľa  mňa  je  nefér 

nastaviť ľaťku k dobrým projektom natoľko nereálnu, aby ju 

vedeli realizovať. Ja si myslím, že aj župa mohla urobiť 

verejnú  obchodnú  súťaž  na  Račiansku  a dať  tam  sumu  200 

tisíc eur ročne a nebol by tam dneska pekný projekt. Aj 

Magistrát  mohol  urobiť,  nastaviť  verejnú  obchodnú  súťaž 
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a dať tam pol milióna eur  ročne, a nebol by tam dneska 

pekný  projekt,  nežil  by  pre  ľudí,  nežil  by  pre 

Bratislavčanov.   

A ja si myslím, že toto je naša povinnosť, že ideme 

opačne. Že jednoducho mohli sme sa o to pokúsiť a verejnú 

obchodnú súťaž vieme urobiť kedykoľvek. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, ak dovolíte, myslím si, že ani Župa, 

ani  Magistrát,  nie  sú  dobré  príklady.  Sú  to  príklady 

hlbokého  zlyhania  samosprávy.  Župa  nechala  zdevastovať 

budovu chemickej priemyslovky. To, že to dostala nakoniec 

Cvernovka,  to  je  politické  rozhodnutie,  a len  dobré 

zakončenie smutného príbehu. Keby sa nenechala zdevastovať, 

tak by sa tam investovalo výrazne menej peňazí.    

V prípade  Starej  tržnice,  to  tiež  nie  je  úspech 

Magistrátu  hlavného  mesta.  Tam  sa  enormné  prostriedky 

investovali a nešlo to, nešlo to. Čiže je to nakoniec tiež 

dobrý záver, ale neúspechu samosprávy.

Pán poslanec Mikuš s faktickou poznámkou.

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

Pán starosta, hovoriť po Vás, to je ako spievať po 

Gottovi. Ste to zhrnuli, ďakujem. 

A ešte  Zuzke  Rattajovej  by  som  chcel  povedať,  že 

Cvernovka to je komerčný projekt, oni tam berú nájomné.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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

Ja už len, kolegovia, poďme hlasovať; každý vyjadril 

svoj názor. Zuzka (Ing. Rattajová), zobral som Ti slovo?

Starosta Mgr. R. K u s ý  

Áno.  Prepáčte,  pani  kolegyňa  Ratttajová,  bola  ste 

prvá.  

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

     Ja to už len uzavriem. Skratka, je to proste pre mňa 

hlboké nepochopenie v tom, že obidva projekty, ktoré som tu 

spomenula  dnes  prinavrátili  život  do  budov,  ktoré  boli 

schátrané, kde život nebol, boli dlho prázdne. A jednoducho 

dneska sa tam začala koncentrovať kultúra, Bratislavčania. 

A ja si myslím, že aj toto si Nové Mesto zaslúži. A zaslúži 

si to Konská železnica a mohli sme to vyskúšať a mohli sme 

na tom zapracovať. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec ste sa hlásili?

Beriete to späť? (Áno.)

Pán poslanec Mikuš, ešte Vy? (Nie.) Dobre. 

Tým pádom diskusiu uzatváram. Ďakujem pekne. 

Poprosím  návrhovú  komisiu  o predloženie  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 
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a)  vyhlásenie  Obchodnej  verejnej  súťaže  na  predloženie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na 

prenájom (podľa predtlače)

budovy Konskej železnice, súp. č. 3284, nachádzajúcej sa na 

Krížnej  ul.  č.  33  v Bratislave  na  parc.  č.  21304/1, 

o výmere 334 m2, v k. ú. Nové Mesto, zapísanej na LV č. 

3749, s rozlohou 640,5 m2, s tromi nadzemnými podlažiami,

s výnimkou priestorov:

č. 1 – šatňa pre účastníkov sobáša na 1. nadzemnom podlaží 

o rozlohe 23 m2,

č. 2 – sobášna sieň na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 71,8 

m2,

č. 3 – matričná miestnosť na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 

6,6 m2,

č. 4 – čakáreň na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 24,6 m2,

č.  6  –  šatňa  pre  účinkujúcich  na  1.  nadzemnom  podlaží 

o rozlohe 11,3 m2,

b) priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. 

     Prosím, prezentujme sa.  

     (Prezentácia.)    19

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                13 poslancov

Proti:              1

Zdržal sa:          5.

Máme pred sebou ďalší bod, bod č. 25.
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BOD 25:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom 

časti oplotenia areálu budovy Materskej školy Jeséniova 61 

Bratislava  na  umiestnenie  2  ks  reklamných  panelov  pre 

spoločnosť euroAWK, spol. s     r.o.  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pán poslanec Líška.

Poslanec Ing. M. L í š k a :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja len v krátkosti: 

     Myslím si, že viacerí z nás, ktorí sme pred časom 

diskutovali  o vizuálnom  smogu  v Bratislave,  tak  sme  nie 

nadšení  z toho,  že  ideme  schvaľovať  ďalšie  predĺženie 

umiestnenia bilboardov. Na stretnutí, ktoré sa udialo na 

Kolibe  bol  Martin  Vlačiky;  možno  tiež  k tomu  povie  pár 

slov.  Diskutovali  sme  o tom.  Uvedomujeme  si,  že  sa  tam 

rieši  nejaká  havarijná  situácia  s oplotením,  ktoré  je 

v zlom  stave.  A tiež,  že  tieto  bilboardy  robia  akúsi 

hlukovú stenu. 

Na druhej strane si myslím, že to nie je do budúcna 

úplne najsprávnejšie riešenie a ja teda budem hlasovať za, 

aby  sme  na  rok  túto  zmluvu  predĺžili,  ale  naozaj  so 

sebazaprením. 

     Verím,  že  postupne  budeme  schopní  počet  týchto 

bilboardov  znižovať.  Nehovorím  že  hneď  na  nulu,  o rok. 

A tiež si uvedomujem si, že sú to nejaké peniaze, ktoré 

plynú základnej škole s materskou školou, ale bol by som 

rád, keby sa nám darilo počet bilboardov znižovať. 
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     Takže dneska zahlasujem za. A verím, že postupne to 

bude mestská časť, ktorá bude znižovať počet bilboardov na 

našich uliciach. Ďakujem. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky. 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

     Ďakujem za slovo. Ja som na tomto stretnutí bol, je to 

vlastne  výsledok  takého  kompromisu  medzi  majiteľmi  tých 

bilboardov a nami, čo sme boli na tom stretnutí. Ja som sa 

snažil ešte tú sumu o niečo  zvýšiť, ale, bohužiaľ, to 

neprešlo. V každom prípade si myslím, že do budúcnosti by 

sa  mal  ten  plot  škôlky  opraviť,  aby  ho  nemuseli  držať 

bilboardy, aby sme my neboli v pozícii že ich tam musíme 

mať,  lebo  ináč  sa  nám  plot  zvalí.  To  by  malo  ísť  z 

budúcoročného rozpočtu, určite. 

     A tiež si myslím, že nejaká protitlaková, protihluková 

bariéra by mali slúžiť, nejaké kríky, nejaká zeleň, aby tam 

nebolo  toľko  bilboardov.  Takže  je  to  na  rok,  a  do 

budúcnosti určite by sa mal ten počet bilboardov znížiť. 

Ďakujem.  

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,  pán  starosta.  Máme  teraz   bod, 

v ktorom  budeme  schvaľovať  dva  bilboardy,  v ďalšom  bode 

ďalších 8 bilboardov. A ak si dobre pamätám, tak pri tej 
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minuloročnej diskusie som hovorili o tom, že by bolo dobre 

pripraviť akýsi manuál alebo možno ak nie koncepciu tak 

minimálne  zásady  umiestňovania,  resp.  akceptovania 

existujúcich  bilboardov  na  území  mestskej  časti.  Takéto 

zásady, ani takú koncepciu nemáme. 

Osobne si myslím, že neschválenie 2 bilboardov, alebo 

10  problematiku  vizuálneho  smogu  v Bratislave,  ani 

v mestskej  časti  nevyriešia.  A súhlasím  takisto 

s predrečníkom Martinom Vlačikym, že mali by sme uvažovať 

o tom, aby nebolo tým hlavným argumentom  pre akceptovanie 

existujúcich  reklamných  panelov  držanie  plota,  alebo 

v ďalšom  bode  ako  budeme  hovoriť  o nejakej  akustickej 

bariére pred hlukom z trolejbusovej dopravy. 

     Mali by sme naozaj  sa nad týmto problémom znižovania 

smogu v mestskej časti zamyslieť a pripraviť nejaké zásady, 

pretože ich nemáme a tie bilboardy na území mestskej časti 

postupne  alebo  v časovom  horizonte  odstrániť.  Istotne 

niektoré sú na miestach, ktoré sú opodstatnené, majú svoj 

argument prečo by tam mohli byť umiestnené, ale v zásade 

v súčasnosti  pristupujeme  k rozhodovaniu  o týchto 

existujúcich či nových bilboardoch v podstate ad hoc, od 

prípadu k prípadu. Ďakujem za pozornosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem  pekne.  Pán  poslanec,  osobne  považujem 

bilboardy za už prekonané reklamné médium, ktoré špatí.  Sú 

aj  alternatívy  v podobe  citylightov,  jednoducho iné 

riešenia. Ale, bohužiaľ, my nie sme v pozícii že povieme, 

že nechcem ich, tak tu nebudú. Keby to takto bolo, tak 

neriešime vôbec túto situáciu a povieme, že bilboardy tu 

nebudú vôbec, a hotovo.
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     Aj  teraz  riešime  bilboard  práve  tam  u vás, 

megabilboard,  s  ktorým  nesúhlasíme,  len  hľadáme  ako  to 

urobiť zákonne. Vlastne nemusím hovoriť o koho pozemok ide. 

Pán poslanec Mikuš s faktickou poznámkou.

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

Ďakujem za slovo. Ja len by som chcel podotknúť, že sa 

tu  bavíme,  keby  sme  to  neschválili,  o výpadku  v príjme 

500,00 eur ročne za jeden bilboard. Keby ste podporili môj 

návrh na to zvýšenie pre škôlku, tak môžem vám to prerátať, 

koľko bilboardov sme mohli odstrániť a ten výpadok z príjmu 

by tam určite nebol. 

     Ja tento návrh určite nepodporím. Ďakujem.  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, ak sa nemýlim, tak váš návrh prešiel 

predsa. 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Áno, Bolo to nejako komunikované, že nebola tam 3/5 

väčšina, tak neviem, či to prešlo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže, aký je záver? Prešiel, pán poslanec.

Ideme ďalej, ešte niekto do diskusie?

Pani poslankyňa Pfundtner.

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

Ja  len  naozaj  veľmi  stručne:  Nejedná  sa  o nejaký 

dlhodobý prenájom. Ako tie dôvody sú pre nás žiaľ smutné, 
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že  musíme  mať  bilboard,   a to  súhlasím  s mojimi 

predrečníkmi  možno  kvôli  tomu,  že  ten  plot  nespĺňa 

z hľadiska  stavebno-technického  všetky  predpoklady  pre 

bezpečie našich deti. Ale zase nemusíme vyhlásiť džihád 

proti všetkým bilboardom a teraz vyčistiť našu mestskú časť 

naozaj  od  všetkých  plôch,  ktoré  majú  nejaké  poslanie  a 

opodstatnenie aby tam boli. 

Ja tento návrh rozhodne podporím, bez ohľadu na to či 

môj nejaký pozmeňovák v minulosti prešiel alebo nie. 

Ďakujem veľmi pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Do  diskusie  nie  je  nikto  prihlásený,  uzatváram 

diskusiu. 

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    p r e n á j o m

časti oplotenia na vstupe do areálu okolo budovy materskej 

školy  Jeséniova  61  Bratislava  so súpisným  číslom  2346, 

ktorý  sa  nachádza  na  pozemku  registra  „C“  KN,  v k.  ú. 

Vinohrady, parc. č. 5984/1 – zastavané plochy a nádvoria, 

evidovanom na LV č. 3686 (podľa predtlače)

;  pre  spoločnosť  euroAWK,  spol.  s r.  o.,  so  sídlom 

Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 683, zapísaná 
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v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, 

vl. č. 23748/B

; na účet umiestnenia 2 ks reklamných panelov o rozmere 540 

cm x 270 cm

; na dobu určitú od 01.05.2017 do 30.04.2018

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

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

neskorších predpisov, z dôvodu, že 

a) umiestnené 2 ks reklamných panelov oddeľujú areál 

materskej  školy  od  hlučnej  cestnej  komunikácie, 

ktorá je spojnicou medzi Kolibou a Kramármi,

b) reklamné  panely  tvoria  „zrakovú  bariéru“,  ktorá 

oddeľuje  areál  materskej  školy  od  cestnej 

komunikácie,  obmedzuje  možnosť  odhadzovania 

odpadkov, zvyšuje bezpečnosť a zamedzenie krádežiam, 

vytvára súkromie pre detí,

c) konštrukcie  reklamných  panelov  (tzv.  stojky) 

vytvárajú  podperu  samotného  oplotenia,  ktoré  je 

v značne poškodenom stave,

d) reklamné  panely  sú  už  v súčasnosti  umiestnené  na 

oplotení  na  základe  predchádzajúcich  uzatvorených 

nájomných zmlúv.

; za nájomné stanovené vo výške   

                 520,- eur/rok/1 reklamný panel

; za podmienky:

- nájomná zmluva bude zo strany nájomcu podpísaná v lehote 

30  dní  odo  dňa  schválenia  uznesenia  v miestnom 

zastupiteľstve.  V prípade  ak  nájomná  zmluva  nebude 

v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť;

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

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)   19 poslancov. 

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               16 poslancov.

Proti:             3

Zdržal sa:         0

Nasleduje ďalší bod č. 26.

BOD 26: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom 

časti oplotenia areálu 

a) Materskej školy Jeséniova 61, Bratislava na umiestnenie 

6 ks reklamných panelov

b) Základnej školy Jeséniova 54, Bratislava na umiestnenie 

2 ks reklamných panelov pre spoločnosť NUBIUM, s.r.o.   

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený; je to ten istý 

prípad ako predchádzajúci.

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    p r e n á j o m 
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a)  časti  oplotenia  na  vstupe  do  areálu  okolo  budovy 

materskej školy Jeséniova 61 Bratislava so súpisným číslom 

2346, ktorý sa nachádza na pozemku registra „C“ KN, v k. ú. 

Vinohrady, parc. č. 5984/1 – zastavané plochy a nádvoria, 

evidovanom na LV č. 3686,  (podľa predtlače)

     ;  na  účel  umiestnenia  6  ks  reklamných  panelov 

o rozmere 510 cm x 240 cm,

b)  časti  oplotenia  na  vstupe  do  areálu  okolo  budovy 

základnej školy Jeséniova 54 Bratislava so súpisným číslom 

2391, ktorý sa nachádza na pozemku registra „C“ KN, v k. ú. 

Vinohrady, parc. č. 6749/3 – zastavané plochy a nádvoria, 

evidovanom na LV č. 3686,

     - na účel umiestnenia 2 ks reklamných panelov o výmere 

510 cm x 240 cm 

; pre spoločnosť NUBIUM, s.r.o., so sídlom Trenčianska 55, 

821  09  Bratislava,  IČO:  475456/74,  zapísaná  v Obchodnom 

registri  Okresného  súdu  Bratislava  I,  odd.  Sro,  vl.  č. 

94590/B

; na dobu určitú od 01.05.2017 do 30.04.2018

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

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

neskorších predpisov, z dôvodu, že:

     I. na oplotení materskej školy:

a) je umiestnených 6 ks reklamných panelov oddeľujúcich 

areál materskej školy od hlučnej cestnej komunikácie, ktorá 

je spojnicou medzi Kolibou a Kramármi,
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b) reklamné panely tvoria „zrakovú bariéru“, ktorá oddeľuje 

areál  materskej  školy  od  cestnej  komunikácie,  obmedzuje 

možnosť  odhadzovania  odpadkov,  zvyšuje  bezpečnosť 

a zamedzenie krádežiam, vytvára súkromie pre detí,

c) konštrukcie reklamných panelov (tzv. stojky) vytvárajú 

podperu samotného oplotenia, ktoré je v značne poškodenom 

stave,

d)  reklamné  panely  sú  už  v súčasnosti  umiestnené  na 

oplotení na základe predchádzajúcich uzatvorených nájomných 

zmlúv.

     II. na oplotení základnej školy

a) sú umiestnené 2 ks reklamných panelov, ktoré oddeľujú 

areál základnej školy od hlučnej cestnej komunikácie, ktorá 

je spojnicou medzi Kolibou a Kramármi a najmä ioh obratiska 

trolejbusov  nachádzajúceho  sa  v bezprostrednej  blízkosti 

základnej školy,

b)  reklamné  paneloy  tvoria  „zrakovú  bariéru“,  ktorá 

oddeľuje  areál  základnej  školy  od  cestnej  komunikácie 

a obratiska  trolejbusov,  obmedzuje  možnosť  odhadzovania 

odpadkov,  zvyšuje  bezpečnosť  a zamedzenie  krádežiam, 

vytvára súkromie pre detí,

c) reklamné panely tvoria „protihlukovú stenu“ vo vzťahu 

k bezprostredne sa nachádzajúcom obratisku trolejbusov,

d)  reklamné  panely  sú  už  v súčasnosti  umiestnené  na 

oplotení na základe predchádzajúcich uzatvorených nájomných 

zmlúv,

; za nájomné stanovené vo výške: 
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               520,- eur/rok/1 reklamný panel

; za podmienky:

- nájomná zmluva bude zo strany nájomcu podpísaná v lehote 

30  dní  odo  dňa  schválenia  uznesenia  v miestnom 

zastupiteľstve.  V prípade  ak  nájomná  zmluva  nebude 

v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť;

bez pripomienok. 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    20 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme. 

(Hlasovanie.)

Za:               16 poslancov

Proti:             3

Zdržal sa:         0

Nehlasoval:        1

Ďalším bodom je bod 27.

BOD 27:

Koncepčný  zámer  rozvoja  a     pedagogicko-organizačné   

a     materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho   

procesu  škôl  a     školských  zariadení  v     mestskej  časti   

Bratislava – Nové Mesto pre školský rok 2017/2018

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Otváram diskusiu.

Hlási sa pán poslanec Mikuš, máte slovo.

107



                                                                                   19. zasadnutie MZ MČ B-NM 13. júna 2017

Poslanec Mgr. V. M i k u š :   

     Ďakujem za slovo. Ja som si čítal tento materiál a 

chcel  by  som  pochváliť  pani  riaditeľku  Základnej  školy 

Sibírska.  Ja  strašne  oceňujem,  že  vy  tam  máte  výučbu 

čínštiny,  bolo  to  tam  odôvodnené,  že  Čína  je  najviac 

rastúca ekonomika a keď vy sa na to pripravujete, ja to 

kvitujem. Ďakujem. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Do diskusie už 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 

Koncepčný  zámer  rozvoja  a pedagogicko-organizačné 

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu  škôl  a školských  zariadení  v mestskej  časti 

Bratislava – Nové Mesto pre školský rok 2017/2018;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Prosím, prezentujeme sa.

(Prezentácia.)     17 poslancov. 

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                17 poslancov
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Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ideme ďalej, bod č. 28.

BOD 28:

Návrh Dodatku č. 12 zriaďovacej listiny organizácie RKO-

podnik VPS

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Veľmi stručne: Rozširuje sa zriaďovacia listina. Je to 

to čo chceme, je to v záujme našej mestskej časti. Ako 

viete, snažíme sa čo najviac veci si urobiť sami. Takto 

fungovalo aj v minulosti. Je to cesta, ktorá je bežná tak 

v Rakúsku,  ako  aj  v mnohých  západných  krajinách.  Je  to 

cestou ktorou ideme aj u nás. 

Prosím, bez úvodného slova a bez diskusie.

Návrhová komisia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l a m b o š 

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 12

k zriaďovacej listine EKO-podnik VPS, schválenej Miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 

20.12.1990 uznesením č. 2/1990 s účinnosťou od 01.01,1991 

v znení  (podľa predtlače)            
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Dodatku  č.  1  schváleného  uznesením  č.  31/31/B2  zo  dňa 

24.12.1993; 

Dodatku  č.  2  schváleného  uznesením  č.  38/07  zo  dňa 

14.07.1994; 

Dodatku  č.  3  schváleného  uznesením  č.  II/7/11  zo  dňa 

05.09.1995; 

Dodatku  č.  4  schváleného  uznesením  č.  II/22/14  zo  dňa 

16.12.1997; 

Dodatku  č.  5  schváleného  uznesením  č.  M5/03A  zo  dňa 

30.07.2001; 

Dodatku  č.  6  schváleného  uznesením  č.  24/34  zo  dňa 

15.10.2002; 

Dodatku  č.  7  schváleného  uznesením  č.  16/18  zo  dňa 

21.06.2005;

Dodatku  č.  8  schváleného  uznesením  č.  18/11  zo  dňa 

18.10.2005; 

Dodatku  č.  9  schváleného  uznesením  č.  17/08.3  zo  dňa 

16.06.2009, Dodatku č. 10 schváleného uznesením č. 11/20 zo 

dňa 26.06.2012

a Dodatku  č.  11  schváleného  uznesením  č.  14/12  zo  dňa 

11.12.2012;

bez pripomienok., 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov.

Nech sa páči, prosím hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 18 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Máme ďalší materiál, bod 29.
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BOD 29:

Návrh  na  schválenie  použitia  finančných  prostriedkov 

z     podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku  

Starosta: Mgr. R. K u s ý :

     Ide o EKO- podnik, kde sa mení jediná vec 2 ks žumpy, 

takže poprosím, bez úvodného slova a bez diskusie. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l a m b o š 

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e 

použitie finančných prostriedkov

získaných  z podnikateľskej  činnosti  EKO-podniku 

verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, 

IČO 00 491 870, na nákup investičného majetku (2 ks žumpy) 

v obstarávacej cene každú po 1 500,- eur vrátane 20 % DPH;

bez pripomienok. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     17 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 17 poslancov

     Proti:               0

Zdržal sa:           0

     Ideme k bodu 30.
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BOD 30:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z9T 

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

IČO: 664 479   

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie je prihlásená pani poslankyňa Pfundtner, 

ktorej dávam slovo; nech sa páči.

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

Ďakujem. Ja len naozaj informatívne: Tu z našej strany 

bola  žiadosť  zapracovať  určité  podmienky  do  nájomnej 

zmluvy. Konkrétne to, že ak by sa zmenil medzi časom účel 

využitia Tržnice, aby sme ako mestská časť mali možnosť 

nejakým spôsobom ukončiť  tú nájomnú zmluvu.

Toto  bolo  akceptované  zo  strany  nájomcu,  je  to 

zapracované. Takže ja tento predložený návrh podporím.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem.  Do  diskusie  už  nie  je  nikto  prihlásený, 

uzatváram diskusiu.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l a m b o š 

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –Nové 

Mesto

s c h v a ľ u j e 
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predĺženie nájomného vzťahu 

založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 6/2015 

zo  dňa  28.03.2015  v znení  Dodatku  č.  1/2015  zo  dňa 

13.07.2015, Dodatku č. 1/2017 zo dňa 18.02.2017

; na dobu nájmu 5 rokov s účinnosťou od 03.04.2020

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

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

pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca na 

vlastné  náklady  zriadil  a prevádzkuje  lekáreň.  Všetky 

investície nájomcu, ktoré boli vložené alebo budú vložené 

do  predmetu  nájmu  podľa  Zmluvy  o nájme  nebytových 

priestorov  sa  stávajú  majetok  hlavného  mesta  Slovenskej 

republiky Bratislavy, ako vlastníka „Tržnice“, bez nároku 

na  akúkoľvek  kompenzáciu  v prospech  nájomcu.  Služby 

poskytované  nájomcom  pomáhajú  stabilizovať  a zvyšovať 

stagnujúcu návštevnosť „Tržnice“.

; za týchto podmienok:

1. Dodatok č. 2/2017 bude nájomcom podpísaný v lehote 30 

dní  od  schválenia  uznesenia  v miestnom  zastupiteľstve. 

V prípade, ak dodatok č. 2/2017 nebude nájomcom v uvedenej 

lehote podpísaný, uznesenie stráca platnosť.

2. Dodatok bude obsahovať úpravu skončenia nájomného vzťahu 

formou možnosti odstúpenia od zmluvy v prípade zmeny účelu 

využitia  budovy  „Tržnice“  v súlade  s ustanovením  §  48 

Občianskeho  zákonníka,  ako  aj  formou  možností  výpovede 

v zmysle  ustanovenia  §  9a  ods.  2  písm.  f)  zákona  č. 

116/1990  Zb.  o nájme  a podnájme  nebytových  priestorov 

s výpovednou lehotou 1 mesiac.

113



                                                                                   19. zasadnutie MZ MČ B-NM 13. júna 2017

3. EKO podnik VPS je povinný predložiť overený rovnopis 

dodatku č. 2/2017 spolu so Zmluvou k ústrednej evidencii 

zmlúv  mestskej  časti,  ktorú  vedie  oddelenie  právne, 

podnikateľských  činností,  evidencie  súpisných  čísiel 

a správy  majetku  na  Miestnom  úrade  mestskej  časti 

Bratislava – Nové Mesto. Prenajímateľ nie je oprávnený bez 

predchádzajúceho  súhlasu  miestneho  zastupiteľstva  inak 

upravovať a/alebo meniť lehoty podľa tohto uznesenia 

4. nájomca poskytne obyvateľom mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto vo veku 65 rokov a starším zľavu vo výške 15 % 

na voľno predajný sortiment tovaru, a to počas celej doby 

trvania nájomného vzťahu;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujeme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov. 

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 18 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

BOD 31:

Návrh na zmenu účelu využitia časti príspevku na kapitálové 

výdavky z     uznesenia č. 16/07 MZ MČ B-NM z     16.12.2016  

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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     Je to príspevok pre EKO-podnik, kde sa mení jediná 

vec, ak dobre chápem, z jedného lisovacieho kontajnera za 

27 500 eur budú 2 lisovacie kontajnery za 27 500 eur. 

Takže ak dovolíte, bez úvodného slova a bez diskusie.

Nech sa páči, návrh uznesenia prosím.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l a m b o š 

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e 

zmenu účelu 

využitia časti príspevku na kapitálové výdavky príspevkovej 

organizácie  EKO-podnik  verejnoprospešných  služieb, 

Halašova20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870, z uznesenia 

č. 16/07, písm. A, bod 6, ods. Príspevok na kapitálové 

výdavky  165 980,00  eur,  zo  16.  zasadnutia  Miestneho 

zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  –  Nové  Mesto 

z 16.12.2016 takto:

Účel vynaloženia časti kapitálových výdavkov 

Lisovací kontajner, množstvo 2 ks, 

cena s DPH/ks     13 750,00 eur.

Celkom s DPH  20 %:               27 500,00 eur;

bez pripomienok. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)
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Za:                16 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Nehlasoval:         2

Ďalším bodom je bod č. 32.

BOD 32:

Návrh  na  zníženie  nájomného  za  prenájom  nebytového 

priestoru na ul. J. C. Hronského č. 16 v     Bratislave pre   

nájomcu ŽBLNK TOMAX, s.r.o.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ide o čistiareň 16,5 m2 na prízemí bytového domu na J. 

C. Hronského.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

     Nikto nie je do diskusie prihlásený. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l a m b o š 

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e 

zníženie štvrťročného nájomného

za  prenájom  nebytového  priestoru  č.  N12-901,  o celkovej 

výmere podlahovej plochy 16.52 m2, ktorý sa nachádza na 

prízemí  bytového  domu  na  ul.  J.  C.  Hronského  č.  16-20 

v Bratislave,  súpisné  číslo  1636  postavený  na  pozemkoch 

registra „C“ KN č. 11924 až 8, evidovaný na LV č. 3059 pre 

k. ú. Nové Mesto (ďalej len „nebytový priestor“) ktorý je 

116



                                                                                   19. zasadnutie MZ MČ B-NM 13. júna 2017

na základe Nájomnej zmluvy č. 324/2013 zo dňa 09.01.2014 

prenajatý  nájomcovi  spoločnosti  ŽBLNK  TOMAX,  s.r.o.,  so 

sídlom  Bjőrnsonova  3040/7,  811  05  Bratislava,  IČO: 

43 910 904, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 49931/B, na dobu 

určitú do 31.12.2017

     o sumu vo výške 50,- eur štvrťročne

(podľa predtlače)

, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 

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

neskorších predpisov,

; z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dlhodobo od roku 

1999 ako ekologickú čistiareň, ktorá poskytuje obyvateľom 

danej  lokality  svoje  služby,  obyvatelia  sú  s jej 

existenciou  stotožnení  a jej  existenciu  hodnotia  kladne, 

pričom rozsah prenajatej plochy predstavuje len malú časť 

celkovej úžitkovej plochy, ktorú prevádzka rýchločistiarne 

ŽBLKNK  predstavuje.  Prevádzka  rýchločistiarne  ŽBLNK  je 

z väčšej časti (110 m3) situovaná v nebytových priestoroch 

bytového domu na ul. J. C. Hronského 12-14, ktoré sú vo 

vlastníctve Bytového družstva Bratislava III so sídlom na 

Kominárskej 8 v Bratislave, IČO: 00 169 633.

; a to od 01.01.2017 do 31.12.2017   

s podmienkou,  že  v prípade  nájomca  predmetný  dodatok 

nepodpíše  v lehote  do  30  dní  od  schválenia  uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.
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(Prezentácia.)     17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Za:                15 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          2

Ideme ďalej na bod 33. 

BOD 33: 

Návrh zámeru rekonštrukcie a     využitia priestoru Račianska   

87 – klub pre detí a     mládež  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Veľmi  stručne:  Viete  že  máme  dlhodobo  8  klubov 

dôchodcov, čo je najviac minimálne v Bratislave ak nie na 

celom  Slovensku.  Po  novom  sú  to  denné  centrá  seniorov. 

Snahou je urobiť niečo aj pre mladých ľudí a vytvoriť im 

nejaký klub.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l a m b o š 

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto

b e r i e   n a  v e d o m i e 

Návrh zámeru rekonštrukcie a využitia priestorov Račianska 

87 – klub pre detí a mládež;

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

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    16 poslancov. 

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               10 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         4

Nehlasoval:        2

Ideme ďalej, bod 34.

BOD 34:

Žiadosť  o     poskytnutie  dotácie  –  OZ  Slobodný  bajker  –   

Vybudovanie  novej  verejnej  cyklistickej  zjazdovej  trate 

Kameňák a     oprava, údržba existujúcich tratí  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Požadovaná výška je 8 213,00 eur, dotačná komisia na 

základe pozmeňujúceho návrhu odporúča schváliť dotáciu vo 

výške 4 000,00 eur. 

Bez úvodného slova, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. G a l a m b o š

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e 
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dotáciu  pre  Občianske  združenie  OZ  Slobodný  bajker  na 

projekt – vybudovanie novej verejnej cyklistickej zjazdovej 

trate Kameňák a oprava, údržba existujúcich tratí 4 000,00 

eur;

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

Ideme ďalej, bod 35.

BOD 35: 

Žiadosť  o     poskytnutie  dotácie  –  Zlatý  kľúčik  n.f.  –   

zlepšenie  podmienok  starostlivosti  o     choré  deti,  ktorých   

stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť Detskej kliniky LF 

UK a     DF NsP Bratislava  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak  dovolíte,  žiadosť  bola  8 500,00  eur,  dotačná 

komisia schválila 5 000,00 eur. 

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

Do diskusie je prihlásený pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 
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Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja len na upresnenie, 

by  som  chcel,  lebo  na  dotačnej  komisii  to  niektorých 

pomýlilo.  Tá  nadácia  Zlatý  kľúčik,  oni  majú  sídlo 

v Košiciach,  ale  jedná  sa  o Detskú  fakultnú  nemocnicu 

s poliklinikou na Kramároch; určite to nie je myslené, že 

tá dotácia  pôjde do Košíc. Na dotačnej komisii niekto to 

tam spomenul, že prečo ideme dávať dotáciu do Košíc.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Myslím, že všetci vieme že ide o Kramáre.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ja  len  pre  istotu.  Ak  dovolíte,  ja  by  som  dal 

pozmeňujúci návrh a nech sa hlasuje o tej pôvodnej sume 

8 500,00 eur, lebo vážne si myslím, že skutočne je to dobrý 

projekt,  chodia  tam  detí  z celého  Slovenska,  oni  si  to 

určite zaslúžia. Bol som sa tam pozrieť, tá pani riaditeľka 

je  maximálne  transparentná,  všetci  tam  môžete  ísť 

skontrolovať to, ako to tam je, čo tam je. Poviem vám, keď 

som tam išiel, nemal som dobrý pocit. Už hneď pri dverách 

je napísané: Deti by nikdy nemali zažiť bolesť, lebo potom 

zabudnú na to čo je detstvo. Je to fakt, že tie peniaze sa 

tam zídu. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem  pekne.  Pán  poslanec  Vy  ste  predkladateľom, 

čiže autoremedúrou môžete rovno zmeniť tú sumu na 8 500,00 

eur. 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Áno, autoremedúrou na 8 500,00 eur. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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

Ďakujem  za  slovo.  Ja  len  chcem  podporiť  kolegu  V. 

Mikuša o tom čo hovoril. Kolegovia, uvedomme si, že boli tu 

projekty za 17 000 eur pre 4 – 5 bezdomovcov na dobu 4 – 5 

mesiacov.  Áno,  toto  je  pre  deti,  pre  naše  deti,  ktoré 

nedajboh aby navštevovali takéto zariadenia. Ale keď už 

áno, tak nech je o nich dobre postarané. 

     A je to aj pre deti z celého Slovenska. Čiže plne 

podporujem takýto projekt. 

     Keď nemáme problém dávať na injekčné striekačky a sumy 

sú tam neuveriteľné závratné. Potom tu máme na prevýchovu 

bezdomovcov,  ktorí  absolútne  rezignovali  na  život.  A tu 

máme dať deťom, tak ja si myslím, že nikto tu nie je taký, 

ktorý by to nepodporil. Ja len podporujem takéto projekty. 

Som rád, že dotačná komisia je utvorená, tu predseda 

V.  Mikuš  a ostatní  schvaľujú  takéto  projekty,  ktoré  sú 

prospešné pre deti a pre obyvateľov nielen Nového Mesta, 

ale aj celého Slovenska.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

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

dotáciu pre 
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Zlatý kľúčik n. f. – zlepšenie podmienok starostlivosti 

o choré  deti,  ktorých  stav  si  vyžaduje  ústavnú 

starostlivosť Detskej kliniky LF UK a DF NsP Bratislava vo 

výške 8 500,00 eur;

bez pripomienok.  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     19 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                19 poslancov.   

Proti:              0

Zdržal sa:          0

BOD 36: 

Žiadosť  o     poskytnutie  dotácie  –  Nadácia  Cvernovka  –   

kultúrny program v     komunitnej knižnici Kreatívneho centra  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Požadovaná  výška  bola  7 000  eur,  dotačná  komisia 

schválila 500,00 eur, a to ide aj návrh uznesenia.  

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:
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Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

dotáciu pre 

Nadáciu Cvernovka – kultúrny program v komunitnej knižnici 

Kreatívneho centra vo výške 500,00 eur;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     19 poslancov

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                17 poslancov 

Proti:              1

Zdržal sa:          1

Ideme ďalej, bod 37.

BOD 37:

Žiadosť o     poskytnutie dotácie – Lovec Bike Team – činnosť   

a     prevádzkovanie klubu  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Výška dotácie bola požadovaná vo výške 4 000,00 eur. 

Dotačná komisia neodporúča schváliť dotáciu. 

Otváram diskusiu. 

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. 
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     Toto občianske združenie je z Bieleho kríža, resp. nad 

Bielym krížom. Sú to mladí chlapci, ktorí tam jazdia, je to 

nové  OZ,  takže  dali  sem  nejakú  žiadosť.  A my  sme  sa 

dohodli,  že  by  sme  ich  podporili  vo  výške  1 000,-  eur 

a potom uvidíme ako budú fungovať. Chcú tam upravovať aj 

terén, tá lokalita sa volá Korenec, tak by som bol rád, 

keby sme ich podporili. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem.  Pán  poslanec  Mikuš,  Vy  ste  predkladateľ 

materiálu.  Vy  si  osvojíte  tento  návrh  1 000,00  eur  ako 

predkladateľ, alebo budeme hlasovať ako o materiáli. Nech 

sa páči, hovorte, máte slovo.

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

Ďakujem za slovo. Ja len na vysvetlenie, prečo to na 

tej dotačnej komisii neprešlo. Lebo my sme tam nevedeli 

vyhodnotiť,  že  na  čo  to  konkrétne  je.  Tak  my  sme  to 

neodporučili s tým, že nech oni konkretizujú, lebo to bolo 

ťažko čitateľné v prílohe. 

Ak pán vicestarosta hovorí, že ich pozná a je to dobrý 

projekt,  tak  ja  nemám  s tým  problém  si  to  osvojiť. 

A hlasujme o autoremedúre, že nech tá výška je 1 000,- eur. 

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

Rozumiem. Diskusiu uzatváram, prosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia. 

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

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto
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s c h v a ľ u j e 

dotáciu pre 

Lovec Bike Team – činnosť a prevádzkovanie klubu vo výške 

1 000,00 eur;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Prosím, prezentujeme sa.

(Prezentácia.)    19 poslancov. 

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               15 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa :        4

Ďalším bodom je bod č. 38.

BOD 38: 

Žiadosť o     poskytnutie dotácie – OZ Moonlight Camp – tábor   

pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Požiadavka  bola  na  3 980,00  eur,  dotačná  komisia 

navrhuje schváliť 1 000,00 eur. 

Otváram diskusiu.

Pani poslankyňa Vítková, nech sa páči. 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :   

     Ja by som chcela poprosiť o podporu tohto projektu 

v plnej výške vzhľadom na to, že to je tábor pre deti zo 
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sociálne znevýhodneného prostredia. A je to tábor, ktorý 

v podstate  organizuje  pre  deti  zo  sociálne  slabého 

prostredia mestská časť, len sa to riešilo tento rok formou 

dotácie, tak ako minulý rok. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikuš, ako predkladateľ súhlasíte s tým, 

alebo máte iný názor.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

     Ďakujem za slovo. Môj názor je taký, že treba určite 

podporovať deti zo sociálne slabších rodín. Nám sa to na 

komisii, keď sme preberali prišlo, že je tam málo detí, 

lebo je tam okolo 20 detí, ako sa dobre pamätám. A prišlo, 

že oni chceli čiastku okolo 4 000 eur, že to vychádza 200 

eur na  dieťa. Preto  sme tú  sumu znížili  na 1 000 eur. 

Neviem teraz.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

200 eur na dieťa, je nejakých nie celých 30 eur na 

deň, ak je to na jeden týždeň, ia upozorňujem.

Čiže Vy si povedzte či si to osvojujete alebo dáme 

hlasovať o predloženom pozmeňovacom návrhu.   

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

A bol tam niekto, pani Vítková skontrolovať niekedy 

ten tábor pozrieť? Lebo viem že aj v minulom roku im išla 

dotácia?

Starosta Mgr. R. K u s ý  :

Pani poslankyňa Vítková, máte slovo.
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Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :

Budem reagovať, ak dovolíte. Ten tábor je v podstate 

každoročne. Osobne som tam nebola, priznám sa, ale chystám 

sa teraz cez leto to skontrolovať; to je jedna vec. 

A druhá vec, že každoročne je tam výstup od tých detí 

a aj každoročne dostávame CD s fotografiami, deti posielajú 

pohľadnice,  sú  spokojné.  Je  to  v podstate  tábor,  ktorý 

normálne stojí mestskú časť 189 eur alebo 180, podľa toho 

ako sa vysúťaží cena. Nie je to ďaleko od ceny, ktorá sa 

požaduje. A ďalšia vec je to kvalita poskytovaných služieb 

týmto občianskym združením. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem  pekne.  S faktickou  poznámkou  pán  poslanec 

Mikulec.

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

Ja by som len zareagoval, Andrea (Ing. Vítková) na 

Teba: Tie deti sú všetko novomestské všetko do jedného? 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :

Áno, sú to novomestské deti. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

Ja  pozerám  pre  istotu  ešte  raz  tú  žiadosť,  nejaký 

zoznam tých detí, lebo zvyknú nám dávať keď sa robia výlety 

menný zoznam. Nevidím tu ten menný zoznam. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak by som mohol doplniť, ten menný zoznam dáva úrad, 

je  to  pani  Janovičová,  ktorá  tie  veci  pripravuje  zo 

sociálneho oddelenia. My vyhodnocujeme na základe zásad, 

ktoré deti spĺňajú a ktoré deti nespĺňajú ten charakter.

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

     Prepáčte, ja nemám problém, nech sa hlasuje o tom.

Autoremedúrou si osvojujem výšku 3 980.00 eur. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ešte niekto? Nie.

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

dotáciu pre 

OZ  Moonlight  Camp  –  tábor  pre  deti  zo  sociálne 

znevýhodneného prostredia vo výške 3 980,00 eur;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      17 poslancov.

Prosím, hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:                 17 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Ďalej máme bod č. 39.

BOD 39:

Žiadosť  o     poskytnutie  dotácie  –  OZ  Rastieme  spolu  –  na   

projekt Zdravý jarmok

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Dotačná komisia navrhuje schváliť dotáciu vo výške 0.

     Navrhujem bez úvodného slova a bez diskusie. 

Návrh uznesenia, prosím

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 

dotáciu pre 

OZ Rastieme spolu – na projekt Zdravý jarmok vo výške 0.00 

eur;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, prezentujeme sa.

     (Prezentácia.)     18 poslancov. 

Nech sa páči, hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov.

     Proti:              0

Zdržal sa:          2

Ďalej máme bod č. 40.

BOD 40  :   

Návrh Dodatku č. 1 Štatútu Hlas Nového Mesta

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Tie zmeny sú minimálne. Hovorím iba pod 6 ľudí, ktorí 

musia byť prítomní na hlasovaní.

Takže otváram diskusiu; nech sa páči, pán poslanec 

Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

Ďakujem pekne, pán starosta. Nemyslím si že máme meniť 

Štatút kvôli niekomu, kto si neplní povinnosti nejaké svoje 

povinnosti a nechodí na zasadnutia redakčnej rady. Tento 

prípad  sme  mali  v  jednej komisii,  myslím  životné 

prostredie; sme to prevolili celé, a funguje to teraz.

Prečo by sme sa mali my prispôsobovať niekomu, kto 

nechodí, neplní si povinností? Nech povie či chce chodiť 

alebo nie. Prevoľme to, dajme tam ľudí, ktorí tam budú 

chodiť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :
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Ďakujem za slovo. Ja by som chcel tým podporiť pána 

poslanca Galamboša. Ja som sám osobne predseda dotačnej 

komisie,  pamätám  si  čo  tu  boli  za  „caviky“,  kto  bude 

členom,  a ja  posielam  pozvánku  členom  dotačnej  komisie 

s tým, že keď neprídu, budem iniciovať ich odvolanie. Až 

takto  ďaleko  sme  dospeli.  Pred  voľbami  všetci  sa  idú 

roztrhať, a potom nechodia na tie komisie. Čiže ja som tiež 

proti  tej  zmene,  a radšej,  keď  tam  niekto  nechodí,  tak 

radšej nech sa vzdá členstva v tomto časopise. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

V tomto prípade sú to objektívne dôvody, takže toto 

riešenie považujeme za slušné, korektné. 

Ak dovolíte, diskusiu uzatváram.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto

1. s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Štatútu časopisu mestskej časti Bratislava – 

Nové  Mesto  Hlas  Nového  Mesta  zo  dňa  15.12.2015, 

v predloženom znení

     2.  splnomocňuje  starostu  k odpisu  dodatku  č.  1 

k Štatútu časopisu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

Hlas Nového Mesta zo dňa 15.12.2015;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.
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(Prezentácia.)    19 poslancov.

Ďakujem pekne. Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 3

Proti:              3

Zdržal sa:         13

Máme pred sebou bod č. 41.

BOD 41: 

Návrh  na  pridelenie  obecného  bytu  v     mestskej  časti   

Bratislava – Nové Mesto Božene Farkašovej na dobu určitú 3 

roky 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Nikto  nie  je  prihlásený  do  diskusie.  Uzatváram 

diskusiu.

Prosím 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 

pridelenie bytu

č.  46  v bytovom  dome  na  Bojníckej  23  v Bratislave, 

žiadateľke  Božene  Farkašovej,  trvale  bytom  Bratislava  – 

Nové Mesto na dobu určitú 3 roky za podmienky podpísania 

zmluvy s notárskou zápisnicou;

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

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa

(Prezentácia.)     18 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                18 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ideme ďalej.

MATERIÁL R/1: 

Návrh  na  odvolanie  a     voľbu  členov  Komisií  Miestneho   

zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  –  Nové  Mesto, 

zástupcov zriaďovateľa v     Radách škôl a     gesčného poslanca vo   

volebnom obvode

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a bez diskusie. 

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto

     1. o d v o l á v a 

Petra Ágostona z dôvodu zániku mandátu poslancov v zmysle § 

25  ods.  2  písm.  d)  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov:
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a)  z funkcie  predsedu  Komisie  sociálnych  vecí  a bývania 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto

b)  z funkcie  člena  Komisie  pre  školstvo  a vzdelávanie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto

c) z funkcie zástupcu zriaďovateľa v Radách škôl:

;  Základnej  školy  s materskou  školou  Za  kasárňou  2 

Bratislava

;  Základnej  školy  s materskou  školou  Kalinčiakova  12, 

Bratislava

;  Základnej  školy  s materskou  školou  Jeséniova  54, 

Bratislava

; Základnej školy s materskou školou Cádrova 21, Bratislava

d) z funkcie gesčného poslanca vo volebnom obvode č. 3, 

gesčnom okrsku č. 17

     2. v o l í 

a) Ing. Katarínu Šebejovú, PhD.

    a.1 za predsedníčku Komisie sociálnych vecí a bývania 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto

    a.2 za zástupkyňu zriaďovateľa v Radách škôl

; Základnej  školy  s materskou  školou  Za  kasárňou  2 

Bratislava

;  Základnej  školy  s materskou  školou  Kalinčiakova  12, 

Bratislava 

b) Róberta Lamprechta 

   b.l za člena Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
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   b.2  za  člena  komisie  pre  školstvo  a vzdelávanie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto

   b.3 za zástupcu zriaďovateľa v Radách škôl:

;  Základnej  školy  s materskou  školou  Jeséniova  54, 

Bratislava

; Základnej školy s materskou školou Cádrova 21, Bratislava 

   b.4  za  gesčného  poslanca  vo  volebnom  obvode  č.  3, 

gesčnom okrsku č. 17

     3. b e r i e   n a  v e d o m i e   

vzdanie  sa  Ing.  Mareka  Líšku  funkcie  člena  Komisie  pre 

kultúru,  mládež,  šport,  voľný  čas,  informačné  systémy 

a medzinárodné vzťahy z pracovných dôvodov;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      18 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 17 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           1

     Ideme ďalej. 

MATERIÁL R/2:

Návrh zonácie územia Bratislavského lesného parku v     správe   

Mestských lesov v     Bratislave  
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Veľmi stručne: Väčšina lesného parku sa nachádza na 

území  mestskej  časti.  Podstatou  tohto  materiálu  je 

splnomocniť  starostu  mestskej  časti  Bratislava  –  Nové 

Mesto, aby komunikoval s mestom a mestskými lesmi s cieľom 

zabezpečiť, aby na väčšine územia Bratislavského lesného 

parku sa jednoducho nerúbalo, aby sa zastavila ťažba. Nejde 

o obmedzenie  celkovej  ťažby,  ide  o to  aby  sa  upratalo 

a povedalo,  že  viac  ako  na  50  %  plochy  sa  už  nebude 

realizovať  žiadna  ťažba,  ale  funkcie,  ktoré  budú 

prevládajúce je ochrana zelene, ochrana lesa a samozrejme 

rekreačná funkcia tak, aby nedochádzalo k tomu, čo sa občas 

stáva, že v rámci ťažby dôjde či k ohrozovaniu cyklistov, 

k ohrozovaniu  turistov  a poškodzovaniu  či  už  cyklotrás, 

chodníkov, ecetera, ecetara. 

Ak  dovolíte,  otváram  diskusiu,  a poprosím,  poďme 

rýchlo. 

Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja teda veľmi vítam, 

že  sa  tento  materiál  dostal  do  zastupiteľstva.  Keďže 

vlastne väčšina Bratislavského lesného parku leží v našom 

katastri, tak by sme mali omnoho aktívnejšie ako mestská 

časť k tomuto pristupovať; i keď teda nemáme Mestské lesy 

pod svojou správou, ale že by sme tým poverili Vás, aby ste 

ďalej komunikovali, na mesto pána primátora, a na Mestské 

lesy.

Autormi  tohto  materiálu  je  skupina  ochranárov, 

aktivistov, ktorá vlastne má na svedomí aj to uznesenie 

z roku 2014, ktoré sa prijalo na meste, kedy sa vlastne 

dosiahlo zníženie ťažby o dve tretiny. A naozaj tam pôsobia 
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odborníci, ako je pán Šíbl, ktorý je aj zamestnancom nášho 

úradu. 

Myslím si, že je to veľmi dobrý návrh, ktorý nemení 

výšku ťažby, ale mení vlastne jej situovanie v teréne a je 

vlastne  v  prospech  všetkých,  v prospech  rekreantov, 

v prospech prírody. Nijako nie sú obmedzovaní ani turisti, 

ani cyklisti, takže prosím o podporu tohto materiálu,

Ďakujem, že sa to sem dostalo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pánovi poslancovi. Pán poslanec Dubček, nech 

sa páči, máte slovo.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

Je pozoruhodné, že naša mestská časť má rozhodujúcu 

výmeru v mestských lesoch a má tak slabý vplyv na činnosť 

mestských lesov. Ja si myslím, že mali by sme v tomto smere 

vyvinúť  väčšiu  aktivitu,  aby  sme  mali  nie  poradné  ale 

účinné slovo v organizácii, v  lesnom hospodárstve. Máme tu 

dostatok odborníkov.  

Ďalšia moja otázka, pretože by som rád mal informáciu, 

čo sa deje s vyťaženými miestami, či je tam zabezpečená na 

odbornej úrovni nová výstavba?  Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Už sa nerobia dlhodobo holoruby a robí 

sa len naozaj taká ťažba dreva, ktorá z lesníckeho uhla 

pohľadu  má  zmysel,  práve  to  majú  lesníci  skôr  ochranu 

a rozvoj samotného lesa.

Dámy a páni, diskusiu uzatváram.
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Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e 

     A.  podporu  priloženého  návrhu  zonácie  územia 

Bratislavského  lesného  parku  v správe  Mestských  lesov  v 

Bratislave 

     B. poveruje starostu ďalej konať pri presadzovaní 

návrhu  zonácie,  a to  najmä  požiadať  primátora  Hlavného 

mesta  SR,  aby  uložil  mestskej  príspevkovej  organizácii 

Mestské lesy v Bratislave povinnosť zaviesť zonáciu územia 

Bratislavského  lesného  parku  v správe  Mestských  lesov 

Bratislava  prijatím  nasledovných  opatrení,  s termínom 

realizácie najneskôr do 30.09.2017 

1. rozšíriť referenčné plochy FSC o všetky lesné porasty 

(JPRL.) staršie ako 100 rokov, ktoré swa nachádzajú v zóne 

C a vylúčiť obnovnú ťažbu v týchto porastoch (JPRI.) počas 

celej doby platnosti PSL (do roku 2025)

2.  požiadať  Okresný  úrad  v Bratislave  o zmenu  Programu 

starostlivosti o les pre všetky dotknuté porasty (JPRI.), 

ktoré sa nachádzajú v zóne C, a to v časti „Popis porastov 

a plán  hospodárskych  opatrení“,  zmenou  hospodárskeho 

opatrenia z „obnovenej ťažby“ na „bez zásahu“, z dôvodu ich 

začlenenia medzi referenčné plochy FSC
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3. zverejniť zonáciu územia Bratislavského lesného parku 

v správe Mestských lesov v Bratislave na webovej stránke 

Mestských lesov v Bratislave;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa.

(Prezentácia.)     16 poslancov. 

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ideme ďalej.

MATERIÁL R/3:

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2017-2

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

Materiál ste videli. Ak dovolíte, bez úvodného slova 

a bez diskusie. 

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava  – 

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e 
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1. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto:

(podľa predtlače)

     prekročenie  rozpočtových  prostriedkov  v časti 

kapitálových výdavkov vo výške 67 200,00 eur.

FK 0560  EK/A 717001  Zdroj 46  Prog. 4.3  HS 0612  Názov 

položky Park Gaštanica – studňa  Suma + 7 200.00 eur

FK 0911  Ek/A 717002  Zdroj 46  Prog. 4.3  HS 0022  Názov 

položky  Revitalizácia  DI  pri  Detských  jasliach   suma 

25 000,00 eur

FK 0660  EK/A 717002  Zdroj 46  Prog. 4.3  HS 0612  Názov 

položky  Rekonštrukcia  priestorov  Račianska  87  suma 

35 000,00 eur

     Prekročenie  rozpočtových  prostriedkov  v časti 

príjmových  finančných operácií vo výške  67 200,00 eur

FK   EK/A 454001  Zdroj 46  Prog.   HS 0024  Názov položky 

Prevod z Rezervného fondu  suma  + 67 200,00 eur

     presun  rozpočtových  prostriedkov  v časti  bežných 

výdavkov vo výške  20 800,00 eur 

FK 0911  EK/A 633001  Zdroj 41  Prog. 8.1  HSD 0022 Názov 

položky DJ-interiérové vybavenie  suma  + 8 000,00 eur    

FK 0911  EK/A 633006  Zdroj 41  Prog. 8.1  HS 0022  Názov 

položky DJ-vybavenie kuchyne   suma  + 2 000,00 eur

FK 0620  EK/A 641001/1  Zdroj 41  Prog. 6.2  HS 0131  Názov 

položky EKO-podnik VPS príspevok (štúdia) suma + 10 000,00 

eur
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FK 0912  EK/A 635006  Zdroj 41  Prog. 8.2  HS 0400  Názov 

položky ZŠ – Rezerva na BV ZŠ s MŠ  suma  - 20 800,00 eur.

2. Navýšenie príspevku príspevkovej organizácii EKO –podnik 

VPS na bežné výdavky o 10 800,00 eur;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               14 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         3

MATERIÁL R/4:

Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva  k     návrhu  Všeobecne   

záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky 

Bratislavy o     starostlivosti o     zeleň a     ochrane drevín, ktoré   

sú  súčasťou  verejnej  zelene  na  území  hlavného  mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Prosím 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 

priložené  Stanovisko  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o starostlivosti  o zeleň  a ochrane  drevín,  ktoré  sú 

súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy;

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

Ideme k bodu 42.

BOD 42:

Rôzne 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, pán hlavný kontrolór, máte slovo.

Ing. M. B ö h m, miestny kontrolór:  
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     Vážení páni poslanci, chcel by vás upozorniť, nakoľko 

som  bol  aj  ja  upozornený,  že  v     bode  12   –  Správa  zo 

zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií  funkcionárov  mestskej  časti,  došlo  k istému 

pochybeniu. 

     Došlo síce k zobratiu na vedomie správy zasadnutia 

tejto  komisie,  ale  malo  sa  ešte  odhlasovať,  či  dôjde 

k uloženiu sankcie alebo nedôjde.

Čiže prosil by som pána predsedu komisie, keby teda 

tento  návrh  uznesenia  predložil  a potom  ho  aj  odovzdal 

návrhovej komisii. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Rafaj.

Poslanec Mgr. D. R a f a j : 

Predkladám návrh: 

Miestne zastupiteľstvo ako orgán vo veci konania o návrhu 

ochrany  verejného  záujmu  a zamedzenia  rozporu  záujmov 

ukladá  pokutu  vo  výške  mesačného  platu  verejného 

funkcionára,  verejným  funkcionárom  poslancom  miestneho 

zastupiteľstva:

1. Peter Ágoston

2. Andrej Balga, MBA

3. Mgr. Marek Norovský

z dôvodu, že títo porušili povinnosť podať oznámenie podľa 

čl. 7 v ustanovenej lehote podľa zákona č. 357/2004 Zb. z. 

o ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných 

funkcionárov v platnom znení. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Nech  sa  páči,  prosím  návrhovú  komisiu  o návrh 

uznesenia.

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

Miestne  zastupiteľstvo  ako  orgán  vo  veci  konania 

o návrhu veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

záujmov ukladá pokutu vo výške mesačného platu verejného 

funkcionára,  verejným  funkcionárom  poslancom  miestneho 

zastupiteľstva 

Peter Ágoston 

Ing. Andrej Balga, MBA

Mgr. Marek Norovský 

z dôvodu, že títo porušili povinnosť podať oznámenie podľa 

čl. 7 v ustanovenej lehote podľa zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcie  verejných 

funkcionárov v platnom znení.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      16 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 11 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           4

Nehlasoval:          1 

     Ešte sa hlási pán poslanec Mikulec v rámci rôzneho.

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

Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel v bode rôzne: 
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     Kolegovia, na minulom zastupiteľstve sme schvaľovali 

všeobecne  záväzné  nariadenie,  ktorým  sa  určujú  pravidlá 

času v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto.

     Nielen ja, ale aj kolegovia, ktorí tu so mnou sedia v 

zastupiteľstve sme zistili, že prax ukázala, že týmto VZN 

ktoré sa uviedlo do praxe, že tieto otváracie hodiny nie sú 

až tak v pohode ako sme si mysleli. Čiže chceli by sme 

tieto hodiny opraviť. A jedinou možnosťou je spraviť to 

tak, že to bude visieť zase 15 dní a potom sa bude musieť 

zísť zastupiteľstvo a hlasovať o tejto zmene zase.

Chcel by som sa pýtať kolegov, či by mali chuť si dať 

nejaké  mimoriadne zastupiteľstvo k     tým otváracím hodinám,   

aby  sme  vedeli  či  má  vôbec  zmysel  sa  k tomuto  vôbec 

stretávať. 

     Čiže sme tu asi 18 – 19, takže by som rád vedel či 

takáto  vôľa  je.  Lebo  týmto  podnikateľom,  ktorí  tu 

podnikajú, poviem napríklad kategóriu ktorej sa to týka, 

konkrétne ma aj nejakí poslanci oslovili, sú to prevádzky 

športovo-zábavno,  oddychového  zamerania.  Dali  sme  tam 

otváracie hodiny do 10 hod. cez týždeň a do 12 hod. cez 

víkend. Ja si nemyslím, že ľudia, ktorí robia a robia aj na 

smeny a prídu z roboty o 10 hod. a chceli by si zašportovať 

do 12  cez týždeň,  lebo normálne  nemajú na  to čas,  tak 

nemyslím si, že by títo podnikatelia mali byť obmedzovaní 

hodinami  do  10.  A cez  víkend,  že  by  mali  byť  títo 

podnikatelia obmedzovaní len do 12 hodiny. 

Čiže  myslím  si,  že  bol  tam  návrh,  bavili  sme  sa 

o prevádzkach  ktoré  sú  úplne  mimo  bytových  domov  a sú 

vzdialené  od  bytových  domov  minimálne  200  metrov. 

Kategorizovali sme dve kategórie, čiže prevádzky ktoré sú 
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v bytových domoch a ktoré nie sú. Myslím si, že tak ako to 

bolo  kategorizované,  že  tie  prevádzky  sú  vzdialené  v 

dostatočnej  vzdialenosti,  čiže  200  metrov  a viac  od 

bytových domov a nemajú žiadny vplyv na to, aby boli rušení 

obyvatelia bytov.

Ja  si  nemyslím,  že  takéto  prevádzky  by  sme  mali 

obmedzovať, lebo skôr si myslím, že je to na prínos, že tí 

ľudia  ktorí  robia  a chcú  sa  pobaviť,  zacvičiť  alebo 

čokoľvek aj po 10 hodine, mali túto možnosť mať. 

Čiže, ja len tak, aby som dal do pléna, či by mali 

títo  naši  poslanci  záujem  sa  stretnúť  ešte  na  nejakom 

júnovom mimoriadnom zastupiteľstve?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem  pekne.  Pán  poslanec  Mikuš  s faktickou 

poznámkou.

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

Ďakujem pekne. Pán JUDr. Mikulec, ja určite prídem ak 

bude mimoriadne zastupiteľstvo.

Ja by som sa chcel kolegovia ospravedlniť a poprosiť 

vás, keby sme sa ešte mohli vrátiť do bodu rôzne. 

     Ja som predložil 3 návrhy uznesení, myslel som že keď 

to dám návrhovej komisii že to pôjde automaticky. Ale som 

sa  neprihlásil  do  rozpravy,  čiže  sme  to  preskočili. 

Prepáčte  mi,  som  nový  poslanec  dám  si  na  takéto  chyby 

pozor. Ďakujem. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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S faktickou poznámkou pán poslanec Winkler.

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

Ja som chcel nadviazať na to čo hovoril pán kolega 

Mikulec.  Samozrejme,  na  mňa  sa  tiež  obrátili  viacerí 

podnikatelia. My sme sa snažili urobiť najlepšie VZN ako sa 

dalo, ale ja v tejto branži nerobím, tak ja som skutočne 

za, aby sme niektoré veci upravili a vyšli v ústrety. Ale 

samozrejme, musia to byť prevádzky, ktoré nebudú žiadne 

krčmy, herne, myslím, že to je jasné. 

Ja  som  ochotný  sa  stretnúť  na  mimoriadnom 

zastupiteľstve  do  konca  júna,  prípadne  začiatkom  júla. 

Ďakujem. 

Čiže boli tam návrhy pána poslanca Mikuša, až tri.

Nech sa páči, prvý návrh, návrhová komisia.

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

Mám tu návrh pána poslanca Mikuša na nové uznesenie:

     Vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá pripraví  návrh 

VZN,  ktorým  sa  budú  určovať  pravidlá  pri  stavebných, 

rekonštrukčných  a     udržiavacích  prácach   v mestskej  časti 

Bratislava – Nové Mesto.

Návrh členov na zloženie pracovnej skupiny: Mgr. V. 

Mikuš, JUDr. R. Mikuec, Ing. arch. P. Vaškovič, Mgr. D. 

Rafaj a Ing. A. Árva. 

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

Ďakujem  pekne.  Ešte  by  som  poprosil  pani  Mgr. 

Moravcovú; nech sa páči.
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Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia PPČESČaSP:

Dobrý deň. O uvedenú približne podobnú záležitosť ma 

požiadal pán starosta, aby som preverila približne asi 3 

mesiace dozadu, kde teda je viac ako zrejmé že na takéto 

obmedzenie mestská časť alebo obec ako také splnomocnenie, 

kompetenciu nemá. Zákonom takáto kompetencia nie je daná, 

čiže  nie  je  možné,  aby  sme  niečo  podobné  zapracovali. 

V danom čase som preverovala aj VZN iných mestských častí, 

obcí; niektorí to majú, ale väčšina z nich to má zrušené 

práve protestmi prokurátora. Čiže táto možnosť nie je. 

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

Nech sa páči, pán poslanec Mikuš chce reagovať. 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem  pekne  za  vysvetlenie.  To  ma  mrzí  teda,  že 

reštauráciám,  herniam  a športovým  aktivitám  môžeme 

obmedzovať  pracovný  čas,  ale  to  že  niekto  v nedeľu 

o dvanástej zbíjačkou búcha na stavbe v blízkosti bytových 

domov, to nemôžeme regulovať; to už neviem v akom štáte to 

žijeme.

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia PPČESČaSP: 

Je možné obrátiť sa na orgány hygieny.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Určite keď zavolám v nedeľu na orgány hygieny, tak oni 

prídu; to určite?! Ja sa spýtam.

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Ja sa spýtam pani doktorka, nevieme to my obmedziť 

v stavebnom povolení? Veď tam je možnosť asi?

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca PPČESČaSP:

V rámci  toho  áno,  je  to  prenesený  výkon  štátnej 

správy, ale ono sa to priamo aj nejaké takéto obmedzenia, 

čo  sa  týka  povolenej  hranice  hluku  sú  uvedené  priamo 

v stavebných povoleniach a nie prostredníctvom VZN.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Čo navrhuješ pán vicestarosta? Stiahnem to?

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

Ty  si  predkladateľ,  takže  Ty  môžeš  stiahnuť.  Ja 

nemôžem.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Sťahujem to. 

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

Prosím, ďalší návrh, nech sa páči.

     Poprosím návrhovú komisiu.

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

Nový návrh pána poslanca Mikuša:

Miestne  zastupiteľstvo  žiada  EKO-podnik  VPS,  aby 

preveril  možnosť  zabezpečenia  vybudovania  umelého 

zavlažovania v     areáli Kuchajda.  

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Pán riaditeľ, Tvoj názor na to.

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

Preverím to.

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

     Ďakujem pekne. 

Budeme sa prezentovať k druhému návrhu pána poslanca 

Mikuša. 

Nech sa páči, prezentujeme sa.

(Prezentácia.)      15 poslancov. 

Ďakujem pekne.

     Pripravíme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 15 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Teraz  poprosím  tretí  návrh  uznesenia  pána  poslanca 

Mikuša.

     Nech sa páči, návrhová komisia.

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

Miestne  zastupiteľstvo  žiada  EKO-podnik  VPS,  aby 

preveril  možnosť  zabezpečenia  montáže  predeľovacej  lišty 

na lavičkách v parkoch a okolí, ktoré sú v mestskej časti 

Bratislava  –  Nové  Mesto  za  účelom  zabránenia  možností 

ľahnúť si na lavičku.

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

Pán riaditeľ, Tvoj názor?
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Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podnik VPS:

Preverím to.

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

     Preverí. Ďakujem.

Ešte pán poslanec Mikuš. 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem. Prepáčte mi, niekedy som otravný. Ja som to 

myslel tak, neviem či ste to správne pochopili, určite áno. 

Vlastne niečo podobné ako na letiskách, aby nebola možnosť 

si ľahnúť na lavičku. Vlastne tam môžete sedieť, ale aby sa 

zabránilo  že  si  tam  môžete  ľahnúť,  aby  v parkoch 

nevyľahovali opití ľudia, a podobne. Ďakujem. 

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

Ďakujem pekne za doplnenie návrhu.

     S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.

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

Ja  len  zareagujem:  Cez  víkend  som  bol  s rodinou 

aj s deťmi,  ktoré  bicyklujú  a kolobežkujú  sa  v parku 

a poviem vám, že povaľovalo sa tam na tých lavičkách pár 

opilcov, a teda nebol to príjemný pohľad. Ja si myslím, že 

tie lavičky by mali slúžiť skôr ľuďom, ktorí sú v normálnom 

stave, chcú si sadnúť a chcú sa pozerať ako sa tie deti 

hrajú. A nie ľuďom, ktorí sú tam v nepríčetnom stave, celé 

to ovracajú a pošpinia. 

     Vítam takýto návrh pána poslanca Mikuša.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

     Ďakujem pekne. Nikto nie je prihlásený. 

     Budeme sa prezentovať pre hlasovaním.

Prezentujeme sa.

(Prezentácia.)       14 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  12 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            2

Návrh bol prijatý.

Prosím, kto má ešte návrhy v bode rôzne? Nikto. 

Ďakujem pekne. 

Prechádzame k bodu 43.

BOD 43:

Interpelácie. 

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

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ďakujem pekne. Ja mám vlastne dve interpelácie a o 

obidve odpovede by som chcela požiadať pána prednostu. 

My sme tu dnes schvaľovali niekoľko zmien rozpočtu, 

a v podstate schválila som ich v dobrej viere, že úrad má 

k týmto zmenám pripravené projekty. Preto by som prosila 

k všetkým dnes schváleným zmenám rozpočtu, pokiaľ sa jedná 
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o nejaký projekt v zmysle kapitálových výdavkov, aby mne, 

resp.  všetkým  poslancom  boli  predložené  tieto  konkrétne 

projekty, prípadne aj na rokovanie príslušných komisií. Dám 

to písomne. 

Druhá požiadavka je, že žiadam predložiť ku všetkým 

investičným akciám zodpovedných zamestnancov investičného 

oddelenia.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ďakujem.  Ja  by  som  mal  tiež  interpeláciu  na  pána 

prednostu:

     Chcel by som požiadať o preverenie možnosti vyhlásenia 

havarijného  stavu  na  ul.  Horná  Vančúrová.  Dávalo  sa  to 

tento rok na môj podnet medzi akcie, ale bohužiaľ, nič sa 

tam neudialo. Tam naozaj hrozí reálne, že sa tá celá ulica 

zosunie, stane neprejazdnou. Sú tam inžinierske siete pod 

tou ulicou a keby sa to vyhlásila havarijná situácia, tak 

by sa s tým mohlo niečo robiť. 

Včera sme to konzultovali s pani Effenbergerovou a bol 

tam takýto návrh. Tak by som žiadal o preverenie, že či 

teda je to možné za takých podmienok. Naozaj tam treba 

urýchlene niečo robiť, lebo nemôžeme čakať na to kým proste 

sa niekoľko 100 ľudí nedostane k svojim domovom. Ďakujem.

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

Ďakujem  pekne.  Neviem,  či  môžeme  interpelovať 

prednostu. Pán prednosta?
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Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Tak starostu.

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :

Ja vám všetkým rád vyhoviem vo vašich požiadavkách, 

ale  v zmysle  zákona  a Rokovacieho  poriadku  môžete 

interpelovať iba  starosta. 

Ale toto čo dávate nie je interpelácia, ale dávate ako 

keby nejaké úlohy. 

Čiže  možno  že  by  bolo  vhodnejšie,  toto  či  povedal 

Martin (Mgr. Vlačiky), poveriť starostu, atď. 

     Ale pozriem sa na to. 

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

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. 

BOD 44:

Vystúpenie občanov 

(Bolo otvorené za bodom 20, str. 60 záznamu.)

BOD 45:

Záver

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

Končím  19.  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

Prajem pekný deň, pekné leto a pekné prázdniny.

Dovidenia v septembri. 
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ZNELKA MČ

(Ukončenie o 13,30 hod.)

                   x                 x

............................     ..........................

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

OVEROVATELIA: 

poslanec Ing. Andrej Árva        ..........................

poslankyňa Mgr. Edita 

Pfundtner                        ..........................

Za správnosť stenogr. záznamu:

Ing. M. Bahnová, komor. stenogr. ..........................
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