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Začiatok: 9.15 hod.

ZNELKA MČ

Bod 1:   OTVORENIE  

       Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta mestskej časti 

       Bratislava – Nové Mesto

Dámy  a páni,  vážené  panie  poslankyne,  vážení  páni 

poslanci, kolegyne, kolegovia, ďakujem, že ste prišli. 

     Vítam vás a  o t v á r a m  20. zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

     Ak dovolíte, prejdeme na schválenie programu dnešného 

rokovania.

BOD 2  :  

Schválenie programu rokovania

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Program dnešného rokovania ste dostali vopred:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

4. Návrh na voľbu overovateľov zápisnice a uznesení

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa 

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa určujú 

   pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

   v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
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   Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta na 

   verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov 

   a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava – 

   Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 

   v roku 2017

7. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

   Mesto na rok 2017

8. Záver

     Na stôl ste dostali k materiálu č. 5:

Pripomienka spoločnosti BUKY PLUS, s.r.o., Grösslingova 71, 

811 09 Bratislava k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 2/2017 zo dňa 14. 02. 2017, ktorým sa určujú pravidlá 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto.

     A zároveň  materiál  R/1  –  Žiadosti  o poskytnutie 

dotácie 3 občianskym združeniam. 

     Má niekto návrh na zmenu dnešného programu, alebo 

doplnenie?

Ak nie, ideme hlasovať o navrhovanom programe tak ako 

bol predložený.

     Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     14 poslancov

Kto je za? 

(Hlasovanie.)

Za:                14

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ďakujem pekne. 

Môžeme ísť ďalej.
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BOD 3:

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Do návrhovej komisie sú navrhnutí:

pán poslanec Ing. Jozef Bielik a

pani poslankyňa Ing. Katarína Augustinič.

     Má niekto iné návrhy?  Nie. 

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    14 poslancov

     Ideme hlasovať o tomto návrhu.

     Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

návrhovej  komisie  pani poslankyňa  Ing.  Augustinič  a  pán 

poslanec Ing. Bielik; prosím, hlasujeme. 

(Hlasovanie.)

Za:               14 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Ďakujem pekne. 

Dnes tu máme skrutátorky pani Milada Riegl a pani Eva 

Tomeček Ghata.

BOD 4  :  

Návrh na voľbu overovateľov zápisnice a     uznesení  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Za overovateľov zápisnice a uznesení sú navrhnutí:

pán poslanec Bc. Róbert Lamprecht a

pán poslanec JUDr. Richard Mikulec; ktorého tu nevidím.
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Môžem poprosiť niekoho iného?

Pán poslanec Sládek, môžete?   (Súhlas.)

Ďakujem pekne. 

Má niekto nejaký iný návrh?  Nie

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     14 poslancov. 

Kto je za to, aby overovateľmi záznamu a uznesení boli 

na  dnešnom  rokovaní  pán  poslanec  Bc.  Lamprecht  a pán 

poslanec Mgr. Sládek; prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               14 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Ďakujem pekne. 

Môžeme ísť ďalej; prechádzame na bod č. 5.

BOD 5:

Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa mení a     dopĺňa Všeobecne   

záväzné nariadenie č. 2/2017, zo dňa 14. 02. 2017, ktorým 

sa určujú pravidlá času predaja v     obchode a     času prevádzky   

služieb v     mestskej časti Bratislava – Nové Mesto   

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, prihlásil sa nám za spoločnosť BUKY PLUS, 

s.r.o. pán Dr. Mário Bednárik, takže otváram diskusiu. 

Hlási sa niekto do diskusie?

Pán prednosta ma upozorňuje, že najprv by sme mali 

vyriešiť pripomienky spoločnosti BUKY PLUS, s.r.o.

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

Materiál je predložený.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže, ak dovolíte, budeme hlasovať o tom, či umožníme 

pánovi Bednárikovi vystúpiť. U nás je zvykom hlasovať vždy 

za, aby ľudia vystúpiť mohli. 

     Kto je za, aby mohol dr. Mário Bednárik zo spoločnosti 

BUKY PLUS, s.r.o., vystúpiť?

(Hlasovanie.)

Za:               14 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Ďakujem pekne. 

Pán dr. Bednárik, vítajte medzi nami. Nech sa páči, 

máte slovo.

Dr. Mário  B e d n á r i k – Spoločnosť BUKY PLUS, s.r.o.:

Vážený pán starosta, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, som právny zástupca spoločnosti BUKY PLUS, 

s.r.o., ktorá v zákonnej lehote podala pripomienku k návrhu 

na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti č. 

2/2017, ktoré upravuje prevádzkový čas obchodu a služieb. 

My  sme  podstatné  názory  alebo  odôvodnenie  uviedli 

v písomných  pripomienkach,  ktoré  ste  dostali  všetci 

k dispozícii. 

Ja  by  som  len  chcel  zdôrazniť  a apelovať  na  vás, 

požiadať  vás,  aby  ste  skutočne  zvážili  tie  argumenty, 

ktoré sme uviedli v písomnom podaní, že podľa nášho názoru 

takýmto  reštriktívnym  spôsobom  upravený  otvárací  čas 
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prevádzok  s pohostinskou  činnosťou,  ktoré  sa  nachádzajú 

v bytových domoch nad ktorými sa nenachádza prvé nadzemné 

podlažie  nebytových  priestorov,  je  podľa  nášho  názoru 

zbytočne reštriktívny, dokonca možno povedať až likvidačný 

pre určité prevádzky. 

     Týka sa to najmä spoločnosti BUKY PLUS, ktorá od roku 

1995  podľa  v tom  čase  platného  Všeobecne  záväzného 

nariadenia, na základe individuálneho rozhodnutia starostu 

mestskej časti mala vždy povolený prevádzkový čas do rána, 

do  06.00  hod.  rannej.  S touto  prevádzkou  neboli  nikdy 

žiadne  problémy,  neboli  nikdy  žiadne  sťažností  občanov, 

dokonca spoločnosť BUKY PLUS vždy predložila písomný súhlas 

vlastníkov  dotknutých  bytov,  ktoré  sa  nachádzajú 

v prevádzke na Vajnorskej ul. 44 a na Vajnorskej ul. 46. 

Sme toho názoru, že tak ako je koncipovaná navrhovaná 

zmena všeobecne záväzného nariadenia nedáva rovnosť medzi 

podnikateľmi, ktorí majú prevádzku s pohostinskou činnosťou 

v domoch, nad ktorými sa nachádza jedno nadzemné podlažie s 

nebytovými priestormi a tými, ktorí majú tieto prevádzky 

v bytových  domoch  kde  takéto  nadzemné  podlažie  nie  je. 

Nehovoriac o tom, že neriešia ani tú situáciu, čo v prípade 

ak  sa  tá  prevádzka  nachádza,  takže  vedľa  sa  nachádzajú 

byty.

     Zastávame názor, že miestne zastupiteľstvo a mestská 

časť má iné právne páky na to, aby v prípade ak takéto 

prevádzky, ktorým bude povolená prevádzková doba do 06.00 

hod. alebo 04.00 hod. rannej, tak ako sme uviedli v tej 

našej pripomienke, ako tomu zabrániť, ako to riešiť, je 

množstvo iných právnych predpisov ktoré toto upravujú. 

     

     A myslím si, že nie je potrebné to takto reštriktívne 

upravovať všeobecne záväzným nariadením. 
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Je  potrebné  podľa  nášho  názoru  nechať  priestor 

a možnosť podnikateľom, ktorí chcú a majú záujem podnikať 

tak,  aby  dodržiavali  všetky  právne  predpisy,  aby  túto 

možnosť mali a  tí, ktorí to nebudú dodržiavať tak tých je 

možné potom sankcionovať ale inak ako všeobecne záväzným 

nariadením. 

Ďakujem za vašu pozornosť a dovolím si vás poprosiť, 

aby ste hlasovali za naše pripomienky a pozmeňujúci návrh.

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu. 

Do diskusie sa hlási pani poslankyňa Augustinič; nech 

sa páči, máte slovo.

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

Čiže  pôvodne  ste  mali  úpravu  do  04.00  hod.  ráno 

a žiadate do 06.00 hod. 

Dr. M. B e d n á r i k :

     Áno, do 06.00 hod. sme mali individuálnym rozhodnutím.

     Dokonca môžem doplniť: individuálnym rozhodnutím ešte 

pred účinnosťou všeobecne záväzného nariadenia pán starosta 

vydal rozhodnutie avšak len do 30. 04., nakoľko už bolo 

schválené  VZN  ale  bolo  účinné  až  od  4.  5.,  takže  pán 

starosta nemohol rozhodnúť inak. Napriek tomu sa spoločnosť 

BUKY  PLUS  odvolala,  Okresný  úrad  odvolanie  zamietol, 

potvrdil  rozhodnutie pána  starostu  s  tým,  že  nemal  inú 

možnosť, keďže už v tom čase vedel že účinnosť nadobudne 

01. 05. nové VZN. 
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Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č :  

      Mali ste súhlas občanov?

Dr. M. B e d n á r i k, Spoločnosť BUKY PLUS, s.r.o.:

Vždy. To bola podmienka podľa predchádzajúcich VZN. 

Mestská časť vyzývala, ale spoločnosť BUKY PLUS dávala aj 

za vchod č. 44 aj za vchod č. 46.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček, nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

Vypočuli sme si pána Dr. Bednárika a taktiež som si 

pozrel písomné podanie spoločnosti, ktoré písomne vyhotovil 

pán konateľ Jakšík. A chcem sa opýtať, čo sa týka toho 

súhlasu,  nikde  som  nevidel,  či  máte  písomný  súhlas 

vlastníkov bytov.

Dr. M. B e d n á r i k :

     Písomný  súhlas  vlastníkov  bol  priložený  k tomu 

rozhodnutiu,  ktoré  pán  starosta  vydal  s účinnosťou,  ale 

s povolením  len  na  dobu  určitú  do  30.  apríla  2017.  A 

súčasťou toho bol súhlas tých vlastníkov. 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Čiže aktuálny?

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

Teraz to nie je treba. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ja viem, že teraz to nie je treba, ale od 15. 05. ste 

nemali to mať otvorené. To malo byť podporné stanovisko 

k tomu čo dávate, ako podporný súhlas.

Dr. M. B e d n á r i k, Spoločnosť BUKY PLUS, s.r.o.:

Teraz  som  celkom  nerozumel  otázke,  pretože  podľa 

nového VZN nie je možné viazať to s podmienkou ich súhlasu, 

pretože  by  sme  išli  zase  do  určitého,  individuálneho 

právneho  aktu,  ktoré  práve  protestmi  prokurátora  bolo 

napadnuté  po  celom  Slovensku.  Princíp  toho  všeobecne 

záväzného nariadenia je, že musí sa vzťahovať na všetkých 

a nie je možné to podmieňovať nejakým súhlasom.  Preto sme 

tak ani nenavrhovali že je potrebný súhlas.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Pán doktor, ja to chápem. Ja by som len chcel vedieť, 

že obyvatelia domu aký majú názor; preto sa pýtam.

Dr. M. B e d n á r i k : 

Ak sa na toto pýtate, posledné súhlasy sme predkladali 

k tomu  rozhodnutiu,  ktoré  bolo  s účinnosťou  do  30.  04. 

Keďže  tieto  súhlasy  boli  vydávané  od  roku  1995  a nikdy 

nebol  s tým  problém  a vždy  ten  súhlas  vyjadrili,  tak 

predpokladám, že takisto to bude aj teraz.  

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

Kedy bol posledný súhlas, k akému dátumu?
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Dr. M. B e d n á r i k :

Zistím to. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Pfundtner.

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

Keďže celú túto záležitosť má na úrade na starosti po 

odbornej stránke pani Kutarňová, ja by som rada možno ju 

požiadala o slovo, keby sa mohla vyjadriť. Pán Dr. Bednárik 

deklaroval,  že  je  tu  všeobecná  dlhodobá  spokojnosť,  že 

neboli tam žiadne problémy v súvislosti so zabezpečovaním 

verejného poriadku, nočného kľudu pokoja. 

Ja by som rada počula možno aj pani Kutarňovú; ak 

môžem, ak je tu?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ak dovolíte, vysvetlím: Problémom je, že my už tu 

nemôžeme  rozhodovať  o jednej  prevádzke.  My  rozhodujeme 

o celom  Novom  Meste,  a všetkých  prevádzkach  ktoré  sa 

nachádzajú  na  prízemí  v bytových  domoch.  Historicky  na 

Vajnorskej 44 je táto prevádzka a myslím, že väčšina z nás 

občas po desiatej tieto služby využíva; ja tiež 3, 4 – 5 

krát v živote tiež.

     Je  príjemné,  keď  je  v mestskej  časti  aj  po  tej 

desiatej možné raz za polroka prevádzku navštíviť. Musíme 

si uvedomiť, že tie prevádzky sú v rôznych častiach Nového 

Mesta. 

     A napriek tomu že by bola všeobecná zhoda, aby u vás 

tak bolo z rôznych príčin, a ak to urobíme u vás, zároveň 
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urobíme paušálne pre všetkých, pre celú mestskú časť. Pre 

všetky reštaurácie ktoré sú vo vnútroblokoch, pre všetky 

reštaurácie ktoré sú v najrôznejších tichých zónach, kde aj 

22 hod. spôsobuje občas konflikty, pretože obyvatelia jasne 

hovoria; síce sa oficiálne reštaurácia zatvára o 22 hod., 

ale to neznamená, že o 22.00 hod. sa prestávajú prijímať 

objednávky a ľudia tam ešte sedia. A keď odchádzajú potom 

zavolajú taxík a sa rozprávajú, čiže ten hluk tam je do 

22.30 hod., do 23.00 hod.   

     U vás to problém nie je, pretože Vajnorská ulica je 

veľmi hlučná a tam je ten hluk stále. Čiže tieto obchody 

tak vnímané nie sú, v prípade že nejde o prvú, druhú hodinu 

ráno, kde si to viete ustrážiť.

     Problém však je, že aj keď vo vašom prípade budeme 

viac-menej súhlasiť a aj keď sme viac-menej získali zhodu 

väčšiny obyvateľov, my musíme rozhodovať, žiaľ paušálne. 

Nesúhlasím  s tým,  ale  takáto  je  vyjadrenie 

prokurátora. 

Čiže zbytočne budeme teraz hovoriť, ako to je. Ja som 

s týmito ľuďmi bol, poukázali na problémy, väčšina z nich 

bola vyriešená a väčšina z nich akceptovala že áno, je to 

potrebné, a má to zmysel. A keď boli sťažnosti, poväčšine 

aj spoločnosť BUKY PLUS reagovala; to musím povedať. 

     Čiže nie je tam nejaký vážny odpor voči súčasnosti, 

len my sa nemáme o čo oprieť, nevieme vyhovieť iba tejto 

jednej  spoločnosti.  Túto  kompetenciu  nemám  ani  ja,  ani 

zastupiteľstvo. 

Dr. M. B e d n á r i k :   

14



                                                                                               20. zasad. MZ MČ B-NM 30.6.2017

Chcem poukázať na to, ja plne súhlasím s tým čo ste 

povedali; odchody taxíkov, ruch, vnútrobloky. Ale návrh, 

ktorý dávate a navrhujete zmeniť tak do 04.00 hod. rannej, 

navrhujete  zmeniť  v tých  budovách  kde  sa  nachádza  prvé 

nadzemné podlažie nebytových priestorov. A je jedno, či je 

tá reštaurácia vo vnútrobloku, je jedno keď budú odchádzať 

a budú volať taxíky; jednoducho ten ruch tam bude stále 

okolo tých reštaurácií.

     Ja chcem len poukázať na to, že tak ako navrhujete 

zmeniť, pokiaľ je to nebytový dom alebo bytový, ale prvé 

podlažie nebytové, v takom prípade môže byť otvorené do 

04.00 hod. Ale ten ruch, rušenie nočného pokoja, odchody, 

taxíky, to tam všetko zostane. 

     A čo tí obyvatelia, ktorí bývajú na ďalšom než prvom 

nadzemnom, na 3., na 4. poschodí, vo vedľajšom vchode? Tých 

sa to takisto dotýka. A takisto tu navrhujete celoplošne, 

tam to môže byť do 04.00 hod. Ale v tom bytovom dome ak tam 

hore nie je jedno poschodie, tak nie. V tomto ja nevidím 

rozdiel.  A v tomto  vidím  zvýhodnenie  tých  podnikateľov, 

ktorí  majú  prevádzky  v bytových  domoch,  kde  je  jedno 

nadzemné podlažie. 

Podľa  môjho  názoru  tí  obyvatelia  sú  tam  takisto 

vystavení riziku rušenia nočného klubu ako tých  všetkých 

nežiaducich javov ktoré pán starosta spomínal, a to v tých 

domoch, kde to nadzemné podlažie nie je nebytové.

To  je  podstata  toho,  prečo  navrhujeme  tú  zmenu, 

zrovnoprávniť tých podnikateľov, pretože rozdeliť že ak je 

jedno nadzemné podlažie nebytový priestor, tak už môže byť 

do 04.00 hod., v tom nevidím zmysel.
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Čo tí ľudia, ktorí bývajú napríklad oproti? Bývajú vo 

vedľajšom  vchode?  Prevádzka  je  na  prízemí  a on  býva  vo 

vedľajšom vchode a tam má byt, ktorý povedzme susedí s tou 

prevádzkou. Tu ako keby vám to nevadilo. Takže na toto 

chcem poukázať.

Je jasné, že poukazujme  len na jednu zo spoločností, 

nášho klienta Spoločnosť BUKY PLUS, ale takýchto prevádzok 

je tu viac. 

     Ale problém je v tom, že to prvé nadzemné podlažie je 

podmienkou na to, aby bolo otvorené do rána do 04.00 hod., 

čo  si  myslím,  že  tie  problémy  nevyrieši.  Ak  bude 

diskriminovaný podnikateľ, tie prevádzky budú likvidované. 

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec.

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

     Ja by som sa chcel pani vedúcej právneho oddelenia 

opýtať, či by nebola možnosť urobiť to takto plošne, že by 

to bolo aby vždy každá prevádzka bola závislá na tom, či 

môže byť otvorená dlhšie so súhlasom všetkých obyvateľov 

v tom dome? 

Mgr.  Marianna  Moravcová  Tomčíková,  vedúca  oddelenia 

PPČESČaSP:

Nie. 

     Je prevádzkový čas obchodu a služieb, žiadne ďalšie 

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

Dámy  a páni,  má  ešte  niekto  nejakú  otázku, 

pripomienku? 

Ak nie, v takom prípade si dovolím, pán prednosta.

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :

Ja  ešte  v rámci  autoremedúry;  je  potrebné  vypustiť 

navrhovaný bod č. 3 z uznesenia v znení, citujem:  

(3) Zrušuje sa poznámka pod čiarou č. 9“, 

    a to z dôvodu, že predmetná poznámka pod čiarou č. 9 je 

definícia pre nebytové budovy v zmysle ustanovenia § 43b 

Stavebného zákona, pričom tento pojem je použitý v texte 

predmetného Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 a aj 

v inom  ako  dotknutom  ustanovení,  konkrétne  §  3  ods.  1, 

podbod 1 ods. 2. 

     A táto poznámka pod čiarou je vypustením na tento rok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Dámy a páni, diskusiu uzatváram.

Ideme teraz hlasovať. 

Najprv  hlasujeme  o návrhu  spoločnosti  BUKY  PLUS, 

s.r.o.; materiál ste si prečítali. 

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

schvaľuje
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návrh spoločnosti BUKY PLUS, s.r.o., Grösslingova 71, 811 

09 Bratislava k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

2/2017 zo dňa 14.02.2017,ktorým sa určujú pravidlá času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto v znení; (podľa predtlače)

„Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, 

ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

sa mení a dopĺňa takto: 

(1) V  §  3  ods.  1  bod  III.  kategória  –  prevádzky 

s pohostinskou činnosťou, podbod 1 a podbod 2 sa 

zrušuje a nahrádza sa znením:

1.  Prevádzky  umiestnené  v bytových  budovách 

a nebytových budovách:

Pondelok – Piatok    od 07.00 hod. do 04.00 hod.

Sobota – Nedeľa      od 08.00 hod. do 06.00 hod. 

(2) V  §  3  ods.  1  bod  III.  kategória  –  prevádzky 

s pohostinskou činnosťou sa podbod 3 označuje ako 

podbod 2

(3) Zrušuje sa poznámka pod čiarou č. 9;

bez pripomienok. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

    Ďakujem pekne.

  Prosím, prezentujme sa.

  (Prezentácia.)     16 poslancov. 

  Nech sa páči, hlasujeme.

  (Hlasovanie.)

  Za:                 0 poslancov
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  Proti:              2

  Zdržal sa:         14

  Ďakujem pekne. 

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

     a) schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti 

Bratislava – Nové mesto  

     b) splnomocňuje starostu k vyhláseniu úplného znenia 

VZN č. 2/2017;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     16 poslancov.

Nech sa páči hlasujme, kto je za?

(Hlasovanie.)

Za:                12 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          4

Ďakujem pekne.
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Prejdeme na bod č. 6  

BOD 6: 

Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta na 

verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a     iných   

nosičov informácií v     mestskej časti Bratislava - Nové Mesto   

vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v     roku 2017  

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, otváram rovno diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Diskusiu uzatváram a 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 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové  Mesto  č.  ../2017,  ktorým  sa  vyhradzujú  miesta  na 

verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných 

nosičov informácií v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      16 poslancov. 
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Prosím, hlasujeme kto je za?

(Hlasovanie.)

Za:                 15 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           1

Ďakujem pekne. 

Prejdeme na ďalší bod č. 7.

BOD 7: 

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2017

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rovno otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

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 

zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto:

(podľa predtlače)

zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 

vo výške 20 000,00 eur

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

položky ZŠ – Rezerva BV ZŠ s MŠ       suma – 20 000,00 eur

21



                                                                                               20. zasad. MZ MČ B-NM 30.6.2017

zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 

vo výške 20 000,00 eur

FK 091x  EK/A 63xxxx  Zdroj 41  Prog. 8.2  HS xxxx  Názov 

položky ZŠ s MŠ Riazanská – rekonštrukcia účtovníctva

suma   + 20 000,00 eur;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý ? 

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      16 poslancov.

Prosím, hlasujme, kto je za?

(Hlasovanie.)

Za:                 16 poslancov

     Proti:               0

Zdržal sa:           0

Ďakujem pekne. 

Prejdeme na materiál R/1.

MATERIÁL R/1  :   

Žiadosti o     poskytnutie dotácie   

OZ  Bambuľkovo  pri  Materskej  škole  –  projekt:  „Vráťme 

remeslá do škôlky – Malí hrnčiari“

OZ INTER BRATISLAVA – projekt: Športom ku zdraviu, futbalom 

k     úspechu“  

OZ Kominárka – Rodinné centrum Kominárka – projekt: Rodinné 

centrum Kominárka. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Veľmi stručné úvodné slovo; rád by som vysvetlil: 

     Komisia  rozhodla  o nižších  dotáciách  než  tieto 

občianske  združenia  žiadali.  Vzhľadom  na  to,  že  limit 

20 000,00 eur, o ktorom sa malo rozhodnúť bez ohľadu na to 

ako  rozhodla  komisia,  je  minutý.  A som  presvedčený,  že 

nielen  ja  ale  aj  viacerí  z vás,  že  by  tieto  občianske 

združenia mali získať dotáciu v plnej výške; predkladáme do 

zastupiteľstva tento materiál.      

Ak dovolíte, veľmi stručne:

Občianske združenie Bambuľkovo pri materskej škole, je 

to  dobrý  projekt  ktorý  rieši  manuálne  zručnosti  detí 

v materskej škole. Je to projekt výsledkom aktivity jednak 

učiteľov ale aj rodičov. Mali by sme ho určite podporiť, 

nehovoriac  o tom,  že  v rovnakej  sume  ho  už  podporila 

Slovenská sporiteľňa.

     Občianske združenie INTER poznáme. Vieme, že ide 

o niekoľko  100  detí  aj  z našej  mestskej  časti.  INTER 

podporuje tak Ružinov ako aj naša mestská časť dlhodobo. 

Bol tlak a prosba viacerých z vás, aby sme im dali dotáciu 

v plnej výške. 

Občianske  združenie  Kominárka;  hovoríme  o druhom 

materskom centre ktoré v Novom Meste máme, funguje úspešne. 

Zo strany rodičov, aj vás, sú pozitívne ohlasy, takže treba 

poprosiť aj v tomto prípade, aby sme im dali 1 900,00 eur.

Ak dovolíte, otváram diskusiu.

Pán poslanec Mikulec.

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

     Chcel by som k tomu prvému projektu: 
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     Základná škola Odborárska. Tam pani Lacová, to je 

jeden  z rodičov,  ktorá  dlhodobo  je  v rade  tejto  škole 

a pomáha  a vybavuje  aj  nejaké  dotácie  zo  Slovenskej 

sporiteľne. Konkrétne na tento projekt vybavila dotáciu vo 

výške 2 000,00 eur. A teda ako aj hovoril pán starosta, je 

to preto, aby tie deti sa naučili aj nejakým zručnostiam, 

aby nesedeli len za počítačom. Zakúpila sa hrnčiarska pec 

a teraz sa má zakúpiť nejaký hrnčiarsky kruh a ďalšie veci, 

ktoré sú k tomu potrebné.

     Čiže ja by som poprosil kolegov, aby podporili tento 

materiál, nech tie deti sa naučia aj nejakým iným veciam, 

nejakým zručnostiam, nielen technickým, s počítačom, ale aj 

tak aby sa uviedli nejako do života. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. 

Do diskusie sú prihlásení: pani poslankyňa Šebejová 

a pán poslanec Vaškovič.

Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová.

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

Ďakujem  pekne  za  slovo.  Ja  by  som  uvítala,  keby 

dotáciu mohli využiť aj iné materské školy v našej mestskej 

časti. Chápem, že toto je aktivita jedna, ale treba zvážiť 

aj pre iné materské školy.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Vieme sa s nimi porozprávať, to nie je problém. 

     Ale  aby ste s nimi prišli a spolu s vedúcim odboru 

školstva, ktorý tu momentálne nie je. Keď tu nie je, tak ho 

inštruujeme, pani zástupkyňa, riaditeľka školy  sú ochotné, 
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nech si to vyskúšajú. A možno bude taký ohlas, že bude 

záujem, aby sa niečo podobné vybudovalo aj niekde inde. 

Ale  vaša  pripomienka,  pani  poslankyňa,  je  dobrá, 

správna.

     A treba sa opýtať, či takáto možnosť je. Ak je, prečo 

ju nevyužiť.

Pán poslanec Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Keďže tento materiál 

sme dostali až dnes ráno na stôl, nemal som možnosť si 

niektoré veci možno prešetriť alebo pozrieť. A moja otázka 

znie k bodu 3: Občianske združenie Kominárka.

Chcem sa spýtať, či pre toto občianske združenie; lebo 

mám taký pocit, že sme jednu dotáciu tento rok schvaľovali? 

Či tomu tak je, a teda ak môžem sa spýtať na výšku tej 

dotácie, ktorú sme predtým schvaľovali. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, áno, máte pravdu, v tomto roku dostali 

dotáciu ako je to uvedené v materiáli. Odpoveď máte.

A považoval som za také slušné a férové tento materiál 

dať, a aj ho podporujem, to nie je formálna vec. Máme veľmi 

dobré materské centrum Kramárik, kde dávame 11 000,00 eur; 

tak jednoducho ktoré podporujeme.  

Čiže ja by som tých 1 900,00 eur dal. Vyskúšali sme si 

prvých pár mesiacov, ohlasy sú dobré. Chodia tam najmä naše 

deti, čiže ja som za to, podporme ich. 
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A chcem  vás  poprosiť  aj  prostredníctvom  tohto 

materiálu.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ak si môžem ujasniť, to je dotácia na zapožičiavanie 

klimatizácie na 2 mesiace? 

(Poznámky v pléne.)

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

V materiáli je všetko napísané. Ja to chápem tak, že 

tak ako platíme nájom.

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

To  je  vlastne  znamená,  že  časť  je  na  klimatizáciu 

a časť je aj na niečo iné.  

     (Áno.)

     Ešte by som bola za to, čo sa týka klimatizácie, aby 

to bolo aj v iných centrách, pretože aj tam máme problémy, 

keďže sú aj pod strechou. 

Či môžu o tom tiež uvažovať iným spôsobom?

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

     Pani poslankyňa, my vieme takéto niečo urobiť, ale 

navrhujem, prediskutujme to, a aj s vedúcimi klubov. Ide 

o samotnú klimatizáciu, ktorá mnohým ľuďom nerobí dobré; 

a hovorím  to  z vlastnej  skúsenosti.  Idem  v aute 

a jednoducho nezapínam klímu lebo viem čo bude nasledovať 

večer a na druhý deň. A špeciálne pre seniorov; bojím sa 

toho,  aby  neboli  negatívne  reakcie.  Hovorím,  nejde 

26



                                                                                               20. zasad. MZ MČ B-NM 30.6.2017

o peniaze.  Preberme  to  s nimi,  možno  individuálne.  Alke 

pripomienka je správna.  

Ak dovolíte, diskusiu uzatváram. Ďakujem.

Ideme hlasovať o návrhu uznesenia.

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  

dotáciu pre

l. OZ Bambuľkovo pri Materskej škole – projekt: „Vráťme 

remeslá do škôlky – Malí hrnčiari“, vo výške 1 999,00 eur. 

2.  OZ  INTER  BRATISLAVA  –  projekt:  Športom  ku  zdraviu, 

futbalom k úspechu, vo výške 1 900,00 eur.

3.  OZ  Kominárka  –  Rodinné  centrum  Kominárka  –  projekt: 

Rodinné centrum Kominárka, vo výške 1 900,00 eur;

bez pripomienok. 

Starosta Mgr. R. K u s ý  :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujme kto je za?

(Hlasovanie.)

Za:                14 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          2

Ďakujem pekne.
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Dámy a páni, program dnešného rokovania sme vyčerpali.

Má ešte niekto niečo? Pán poslanec Mikulec.

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

Ja by som sa chcel, pán starosta, opýtať, aký je stav 

s materskou škôlkou v Mierovej kolónii, a ako sa bude ďalej 

pokračovať?

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Všetky kompetencie v tejto veci som dal na pána 

vicestarostu, aby sa tomu osobne venoval, on to prijal. 

Navrhujem, pán poslanec, aby ste to komunikovali priamo 

s ním. Máme záujem ísť do komplexnej rekonštrukcie tejto 

škôlky a vytvoriť tam priestor pre 60, 70 – 80 detí, to čo 

táto kapacita umožní.  

Pani poslankyňa Pfundtner, nech sa páči.

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

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som mala takú požiadavku, 

pán  starosta,  keby  pri  príprave  jednotlivých  materiálov 

konkrétne  teraz  myslím  ten  posledný  materiál 

o poskytovaných  dotáciách,  aby  sa  osobitne  poskytovali 

jednotlivé materiály a nie v balíku, ako to bolo v tomto 

prípade. Mne sa vidí, že možno jeden projekt by som rada 

podporila a pri ďalšom projekte by som zvážila možno inú 

výšku dotácie. Nebolo to najšťastnejšie riešenie.

To je dôvod môjho hlasovania, prečo som sa zdržala, 

pretože naozaj všetky projekty boli dané do jedného návrhu. 
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Čiže v tomto smere by som poprosila, keby sa to naozaj 

jednotlivo odhlasovávalo. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Vítková.

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

Ja by som bola za návrh zahlasovala, ale nevyhovovalo 

mi to, že to bolo v jednom balíku. To je jedna vec.

Druhú vec, ktorú chcem poprosiť: Dostala sa mi taká 

požiadavka od rodičov Materskej školy Rešetkova, či by sme 

im tam nevedeli vytvoriť vyhradené parkovacie miesto na ten 

čas, keď tam donášajú deti do škôlky a odvážajú zo škôlky, 

aby nemuseli  blúdiť a sa  motať; čiže  či by  sme tam  im 

vedeli urobiť parkovacie miesta pred škôlkou na Rešetkovej.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán  prednosta,  prosím,  urobme  to  tak,  aby  to  od 

septembra fungovalo.

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :

Ďakujem veľmi pekne. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.  

Ešte  sa  niekto  hlási?  Pán  poslanec  Mikulec  prvý 

a potom pani poslankyňa Pfundtner.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Takže dámy, ja len pre budúcnosť: Hlasovanie sa dá 

rozdeliť procedurálnym návrhom na jednotlivé body, takže 

mohlo sa to navrhnúť a mohli sme to odhlasovať po bodoch. 

Takže, pre budúcnosť dá sa to a nebol by s tým problém.

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Bola to moja chyba, nepočítal som s tým, že by boli 

nejaké výhrady. Bral som to tak, že sme v zhode. Ja sa 

ospravedlňujem  a na  budúce  si  dáme  pozor,  aby  sa  to 

nestalo. 

Pani poslankyňa Pfundtner. 

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

Pán starosta, ja by som chcela apelovať na mestskú 

časť, že je obdobie sucha a žiaľ, na Kolibe sa nám množia 

také prípady, že sú založené ohne. Sú ohniská, ktoré nie sú 

zahasené, obávame sa požiarov.

Takže  chceli  by  sme  poprosiť  možno  intervenciu  zo 

strany mestskej časti aj smerom možno na mestskú políciu, 

aby  kontrolovali,  resp.  aby  aj upozorňovali  nejakým 

spôsobom turistov, ľudí, ktorí tam tie ohne zakladajú, aby 

dávali na to zvýšenú pozornosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pokiaľ sa nemýlim, v súčasnosti je VZN, ktorým bolo 

zakázané zakladať ohne v blízkosti do 50 metrov od lesa. 

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

     Áno, je, ale napriek tomu sa to deje. Takže aby sa 

táto kontrola možno nejakým spôsobom zdôraznila.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Požiadame tak mestskú alebo štátnu políciu, pretože to 

je vec, ktorá ohrozuje naozaj všetkých. 

Pán poslanec Vlačiky.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja v súvislosti s tým, 

čo sa pýtala kolegyňa Vítková, tak sa chcem spýtať, že my 

sme s kolegyňou Augustinič žiadali začiatkom roka vyhradené 

parkovanie pred školou Jeséniová. 

     Že v akom je to štádiu, pretože nič sa neudialo, či sa 

v tom procese nejako koná, alebo kde to skončilo? 

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Priznám sa, že ja som zachytil, že tam bolo množstvo 

protichodných  požiadaviek  v tom  čase.  A že  sa  vôbec 

parkuje, som zachytil že je to problém.

Čiže úprimne, neriešili sme tam vyhradené parkovacie 

miesta. V prípade, že je tam zhoda, že áno, majú tam byť 2 

alebo 3 parkovacie miesta, tam sa aj 3 zmestia, tak to 

urobíme. 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Tam sa zmení aj viac; by som povedal možno nejakých 8 

– 9 parkovacích miest. Samozrejme, nemusí to byť všetko 

vyhradené pre školu a škôlku, ale riešilo by to situáciu 

keď  rodičia  zastavujú  na  konečnej  trolejbusov,  na  tom 

otočisku a tým tam spôsobujú dopravný chaus. 
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Takže  myslím  si,  že  táto  žiadosť  bola  relevantná 

a treba v tejto veci ako ďalej postupovať, lebo by to veľmi 

pomohlo vyriešiť dopravnú situáciu v ranných návaloch, keď 

tam rodičia chodia vo veľkom množstve. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán prednosta, poprosím, aby aj tam boli vyhradené 

parkovacie miesta od 07.00 hod. do 08.00 hod.

BOD 8:

Záver.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, ďakujem vám, že ste prišli.

Ďakujem vám za aktívny prístup a želám vám príjemné 

prežitie dovoleniek a krásnych dní.

Ďakujem.

ZNELKA.

(Ukončenie o 10.00 hod.)

............................    ...........................

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

  

OVEROVATELIA:

poslanec Róbert Lamprecht   ...........................

poslanec Mgr. D. Sládek         ...........................
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Za správnosť stenogr. záznamu:

Ing. M. Bahnová, komor. stenogr. .......................... 
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