
 

 

 

                                                                          1. zasad. MZ MČ B-Nové Mesto 12.12.2014 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 
 
 

z 1. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 12. decembra 2014 

v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava – Nové 

Mesto, ul. Vajnorská č. 21.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                          1. zasad. MZ MČ B-Nové Mesto 12.12.2014 

2 

 

                     O B S A H  

 

1. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 12. 12. 2014. 

 

 

BOD 1: Otvorenie                                    str.  5   

 

BOD 2:                                              str.  6 

Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 

obce 

 

BOD 3:                                              str.  8 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu a novozvolených 

poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 4:                                              str. 11 

Príhovor starostu  

 

BOD 5:                                              str. 14 

Schválenie overovateľov záznamu a uznesení  

 

BOD 6:                                              str. 15  

Schválenie programu rokovania 

 

BOD 7: 

Voľba členov návrhovej a volebnej komisie           str. 17   

 

BOD 8:                                              str. 18 

Návrh na spôsob hlasovania  

 

BOD 9:                                              str. 19 



 

 

 

                                                                          1. zasad. MZ MČ B-Nové Mesto 12.12.2014 

3 

Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

BOD 10: (podľa pozvánky bod 12)                     str. 22 

Návrh na voľbu členov Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 11: (podľa pozvánky bod 13)                     str. 25   

Návrh na zriadenie stálych odborných komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 12: (podľa pozvánky bod 14)                     str. 29 

Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov stálych 

Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto 

 

BOD 13: (podľa pozvánky bod 10)                     str. 38 

Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

BOD 14: (podľa pozvánky bod 11)                     str. 39  

Návrh na voľbu poslanca podľa § 12 ods. 2, 3 zákona č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

BOD 15:                                             str. 40 

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a návrh na 

ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby 

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 16:                                            str. 42 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka 

v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou 

Bratislava - Nové Mesto  



 

 

 

                                                                          1. zasad. MZ MČ B-Nové Mesto 12.12.2014 

4 

BOD 17:                                            str. 42 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

č. 6/2012 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/2013 o miestnych daniach 

na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

R/1:                                               str. 46 

Návrh na voľbu tajomníka Miestnej rady miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 18:                                            str. 47 

Záver 

 

                           x          x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                          1. zasad. MZ MČ B-Nové Mesto 12.12.2014 

5 

 

Začiatok: 10,30 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1:  

Otvorenie  

 

Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta MČ Bratislava – Nové Mesto:  

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

pracovníci úradu, drahí zástupcovia našich organizácií, 

milí hostia,  

     máme za sebou 4 roky spolupráce, 4 roky budovania 

tejto mestskej časti. Ak by sme ich veľmi stručne mal 

zhrnúť, rád by som povedal len 3 veci: 

 

 Za tieto 4 roky sa naša mestská časť stala jednou z 15 

najtransparentnejších samospráv v rámci Slovenska.  

 

     Druhá vec, môžem povedať, že odovzdávame túto mestskú 

časť v dobrej finančnej kondícii. Na účte máme niekoľko 

miliónov Eur a zároveň môžeme povedať, že sme urobili 

viacero zmysluplných, rozumných investícií. 

 

     Tretiu vec ktorú by som rád zdôraznil, že sme 

najúspešnejšou mestskou časťou a najúspešnejšou samosprávou 

v našom kraji v oblasti čerpania, v oblasti získania 

nórskych fondov a eurofondov. 

 

 Dámy a páni, 

 dovoľte mi, aby som vám poďakoval za spoluprácu, 

pretože výsledky ktoré máme sú našimi spoločnými. Sú 

výsledkami poslancov, pracovníkov úradu, pracovníkov našich 

organizácií a starostu. Ďakujem pekne. 
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 A rád by som, ak dovolíte, špeciálne poďakoval jednému 

človeku, ktorý bol dva roky pri mne, človeka ktorého 

poznáte ako čestného, pracovitého, a lojálneho. Preto mi 

dovoľte, aby som takto verejne poďakoval pani vicestarostke 

Jánošovej za to, že bola pri mne a 4 roky sme spolu 

príjemne strávili; a posledné dva roky ako vicestarostka 

odviedla dobrý kus práce. Ďakujem pekne.  

     (Potlesk.)  

 (Osobné poďakovanie starostu MČ a odovzdanie kytice 

Ing. A. Jánošovej.) 

 

 

 

BOD 2:  

Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Poprosím predsedu miestnej volebnej komisie pána 

Viktora Petreka o podanie správy o výsledkoch volieb do 

orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15. novembra 2014. 

 

 

Viktor  P e t r e k : 

    Vážení prítomní, ako predseda miestnej volebnej komisie 

vám podám správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 

obcí, konaných dňa 15. novembra 2014. 

 

V mestskej časti Bratislava – Nové Mesto boli tieto 

výsledky:  

počet volebných obvodov            4 

počet volebných okrskov           45 

počet okrskových volebných komisií ktoré zaslali výsledky    

hlasovania     45 
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počet osôb zapísaných v zozname voličov      35 507 

počet voličov, ktorým boli vydané obálky  12 880, čo je 

36,27 % 

počet odovzdaných obálok                      12 854 

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do 

miestneho zastupiteľstva 11 762 

počet poslancov, ktorí sa mal zvoliť     25 

počet zvolených poslancov                25 

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu 

starostu mestskej časti     12 381. 

 

      Za starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

bol zvolený Mgr. Rudolf  K u s ý. 

 

Za poslancov miestneho zastupiteľstva   

za prvý volebný obvod boli zvolení 5 poslanci: 

JUDr. Tomáš Korček 

MUDr. Pavol Dubček 

Andrej Balga, MBA 

Mgr. Dan Sládek 

Mgr. Marek Norovský. 

 

Za poslancov miestneho zastupiteľstva 

za druhý volebný obvod boli zvolení 7 poslanci: 

Ing. Katarína Augustinič 

Ing. arch. Peter Vaškovič 

Ing. Pavol Galamboš 

Ing. Zuzana Rattajová  

MUDr. Jozef Dubravický 

Ing. Jozef Bielik 

Mgr. Vladimír Mikuš  

 

Za poslancov miestneho zastupiteľstva  

za tretí volebný obvod boli zvolení 6 poslanci: 

Ing. Libor Gašpierik 
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Mgr. Martin Vlačiky 

Mgr. Edita Pfundtner 

Peter Ágoston 

Ing. Marek Líška 

Ing. arch. Otto Novitzky. 

 

Za poslancov miestneho zastupiteľstva  

za štvrtý volebný obvod boli zvolení 7 poslanci: 

JUDr. Richard Mikulec 

Ing. Stanislav Winkler  

Mgr. Dušan Rafaj 

Ing. Andrea Vítková  

Ing. Katarína Šebejová 

Mgr. Zuzana Kriglerová 

Ing. Andrej Árva. 

 

 

 

BOD 3: 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu a novozvolených 

poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia 

a evidencie obyvateľov: 

 Poprosím teraz novozvoleného starostu pána Mgr. 

Rudolfa Kusého, aby zložil sľub. 

 Prosím Hymnu Slovenskej republiky. 

     (Hymna SR.) 

     Sľub bude starosta skladať sľub do rúk predsedu 

miestnej volebnej komisie. 

 

 

Novozvolený starosta MČ Ing. R. K u s ý : 
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     SĽUB: 

 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 budem pri 

výkone funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia. 

 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia 

a evidencie obyvateľov: 

     Poprosím o zápis do prezenčnej listiny o zložení 

sľubu, o zápis do Kroniky a odovzdanie osvedčenia o zložení 

sľubu. 

     Ďakujem.   

 (Potlesk.) 

   

     Poprosím najstaršieho poslanca z novozvolených 

poslancov, aby prečítal sľub poslanca.  

 

 

MUDr. Pavol  D u b č e k : 

     Sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto. 

 

 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 ich budem 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.  

 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia 

a evidencie obyvateľov: 
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 Ďakujem. 

 Svoj sľub zložíte tak, že podaním ruky pánovi 

starostovi vyslovíte slovíčko „sľubujem“. 

 Zapíšete sa do prezenčnej listiny, do Kroniky.   

 Dostanete pamätný list a dostanete osvedčenie 

o zvolení poslanca.  

 Budem vás čítať podľa abecedy: 

  

 1.  Peter Ágoston:               Sľubujem. 

 2.  Ing. Andrej Árva:            Sľubujem. 

 3.  Ing. Katarína Augustinič:    Sľubujem.  

 4.  Andrej Balga, MBA:           Sľubujem. 

 5.  Ing. Jozef Bielik:           Sľubujem. 

 6.  MUDr. Pavol Dubček:          Sľubujem. 

 7.  MUDr. Jozef Dubravický:      Sľubujem. 

 8.  Ing. Pavol Galamboš:         Sľubujem. 

 9.  Ing. Libor Gašpierik:        Sľubujem.  

10.  JUDr. Tomáš Korček:          Sľubujem.    

11.  Mgr. Zuzana Kriglerová:      Sľubujem. 

12.  Ing. Marek Líška:            Sľubujem. 

13.  JUDr. Richard Mikulec:       Sľubujem.  

14.  Mgr. Vladimír Mikuš:         Sľubujem. 

15.  Mgr. Marek Norovský:         Sľubujem.  

16.  Ing. arch. Otto Novitzký:               Neprítomný. 

17.  Mgr. Edita Pfundtner:        Sľubujem.  

18.  Mgr. Dušan Rafaj:            Sľubujem. 

19.  Ing. Zuzana Rattajová:       Sľubujem. 

20.  Mgr. Dan Sládek:             Sľubujem. 

21.  Ing. Katarína Šebejová, PhD: Sľubujem. 

22.  Ing. arch. Peter Vaškovič:   Sľubujem.  

23.  Ing. Andrea Vítková:         Sľubujem. 

24.  Mgr. Martin Vlačiky:         Sľubujem. 

25.  Ing. Stanislav Winkler:      Sľubujem. 
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 Ďakujem pánovi starostovi. Blahoželám novozvoleným 

poslancom. 

 Pán starosta, nech sa páči, máte slovo. 

 (Potlesk.) 

 

 

BOD 4: 

Príhovor starostu 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

 v prvom rade mi dovoľte v mene vašom i mojom  

poďakovať sa obyvateľom, občanom mestskej časti Bratislava 

– Nové mesto za to, že išli voliť. Za to, že išli voliť 

v čase, keď je vysoká nedôvera smerom k politikom i k 

celému politickému systému.  

 

     13. novembra skončila oficiálna predvolebná kampaň, 

15. novembra skončili voľby. Dnes skladajú sľub noví 

poslanci a starosta. Od tejto chvíle musíme prestať 

zaoberať sa tým kto bol volený za akú stranu, aké hnutie, 

organizáciu.  

 

 Od tejto chvíle je dôležité to čo kto vie a ako môže 

pomôcť našej mestskej časti a jej obyvateľom. Zvíťazili sme 

vo voľbách. Čo sme získali? „Prácu“. 

 

 Získali sme príležitosť urobiť čosi dobré pre našich 

susedov, spoluobčanov Nové Mesto. 

 Čo chceme?  

     Tých vecí je veľa, ale ak to môžem zhrnúť, povedal by 

som 4 body: 

 

     Lepší, kvalitnejší, slušnejší elektronizovaný úrad.  
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     Chceme implementovať, realizovať projekty, na ktoré 

sme získali peniaze a zároveň pripraviť nové. 

     Chceme vytvoriť podmienky pre prehĺbenie možnosti 

Novomešťanov participovať, spolurozhodovať o budúcnosti a o 

fungovaní Nového Mesta. Teda nielen raz za 4 roky pri 

voľbách, ale počas celého obdobia.  

     A zároveň čistejšie, ešte čistejšie a krajšie Nové 

Mesto.  

 

 Ako začneme?  

 Viete, pred voľbami mnohí politici začínajú rozmýšľať 

čo by vlastne mali ľuďom ponúknuť. Niektorí z nich si nájdu 

čas vyrazia do ulíc a začnú s ľuďmi diskutovať o tom, čo 

ich trápi, čo im vadí, čo by ľudia chceli. My to spravíme 

presne naopak. Začneme s tým teraz.  

 

     Po Troch kráľoch máme záujem osloviť obyvateľov tejto 

mestskej časti, urobiť stretnutia v každej štvrti a začať 

s ľuďmi diskutovať o tom, čo by chceli, čo im vadí, čo ich 

trápi, ako si predstavujú fungovanie našej mestskej časti.  

 

 Ak chceme, aby Nové Mesto fungovalo čo najlepšie, 

potrebujeme vytvoriť víziu. Tá vízia musí byť na obdobie  

minimálne 10 rokov, pretože 4 roky sú príliš krátke na to, 

aby sa stihlo pripraviť, realizovať a dokončiť množstvo 

projektov, ktoré sú potrebné.  

 

 A zároveň je potrebné povedzme zbaviť sa určitých 

slovenských tradícií, v rámci ktorých sa niečo nastaví, 

pripraví a nová garnitúra to zmetie.  

 

 Preto vás chcem pozvať, aby sme túto víziu mestskej 

časti pripravili spolu, všetci poslanci, starosta, 

pracovníci úradu, a samozrejme naši obyvatelia, 

Novomešťania. Pozývam vás, aby sme s Novomešťanmi spolu 
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diskutovali a spolu hovorili o problémoch, ktoré ich a nás 

trápia. Čas na to máme, pretože minimálne najbližší rok 

naše úlohy, prioritne úlohy sú úplne jasné a zrejmé. Musíme 

zrealizovať a implementovať projekty, na ktoré sme 

v uplynulých mesiacoch získali peniaze.  

 

 Zároveň vás pozývam, aby sme urobili hrubú čiaru za 

jemne povedané nezhodami s niektorými z vás. Vstupujeme do 

zlých časov nie pre mestskú časť, ale pre celú našu 

krajinu. Preto je dôležité, aby sme sa spojili a urobili 

pre našich ľudí to najlepšie čo vieme. Ďakujem. 

 (Potlesk.) 

 

 

 Dámy a páni,  

     dovoľte mi teraz mi vyhlásiť prestávku 20 minút. 

 A poprosiť vás, aby ste boli tak láskaví a prestávku 

využili na fotenie, nech je to naozaj jednotné s tým, že po 

20 minútach začneme riadne rokovanie presne v intenciách 

programu ktorý ste dostali vopred.  

Čiže stretneme sa tu o 11,20 hod.  

 Ďakujem pekne. 

     (Prestávka.) 

 

                       x           x 

 

 

Znelka MČ. 

 

 

Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta MČ Bratislava – Nové Mesto:  

 Dámy a páni, len taká informácia pre novozvolených 

poslancov; predpokladám že ste to pochopili, ale akurát sme 

si vypočuli Hymnu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

ktorá je vždy na úvod nášho miestneho zastupiteľstva.  
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 Ďakujem pekne.  

 Pokračujeme v našom zastupiteľstve.  

 

 

 

BOD 5: 

Schválenie overovateľov záznamu a uznesení 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Máme pred sebou bod voľba overovateľov záznamu 

a uznesení.  

 Prosím, pani Červenková, prečítajte, aké sú návrhy? 

 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á : 

     Za overovateľov záznamu a uznesení je navrhnutý: 

pán poslanec Peter Ágoston 

pán poslanec Ing. Andrej Árva. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Má niekto nejaké iné návrhy? (Nikto.) 

 Keď nie, ideme hlasovať o tom, aby za overovateľov 

záznamu a uznesení boli zvolení pán Peter Ágoston a Ing. 

Andrej Árva.  

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme zdvihnutím lístka.  

 Prosím, držte lístky. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za hlasovalo:     24 poslancov. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 
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BOD 6: 

Schválenie programu rokovania 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Máme pred sebou schválenie programu rokovania. 

 Navrhovaný program je taký, aký ste dostali vopred 

s malými zmenami: 

 

1. Otvorenie   

2. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a novozvolených 

poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové mesto 

4. Príhovor starostu 

5. Schválenie overovateľov záznamu a uznesení 

6. Schválenie programu rokovania 

7. Voľba členov návrhovej a volebnej komisie     

8. Návrh na spôsob hlasovania 

9. Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

a plánu sobášnych obradov na rok 2015 v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

10. Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

11. Návrh na voľbu poslanca podľa § 12 ods. 2, 3 zákona č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

12. Návrh na voľbu členov Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

13. Návrh na zriadenie stálych odborných komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
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14. Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov 

stálych Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 

15. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe 

a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa určuje výška 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole 

a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou 

časťou Bratislava – Nové Mesto 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové mesto, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto č. 6/2012 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 

5/2013 o miestnych daniach na území mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

 18.Záver. 

 

 Bola tu požiadavka na to, aby sme niektoré body 

trošičku posunuli, konkrétne aby sa posunuli body  12., 

13., 14., lebo niektorí poslanci musia odísť skôr. Čiže 

o týchto bodoch budeme hlasovať po bode 9, pretože veľmi 

dôležité je schváliť čo najskôr sobášiacich poslancov, 

nakoľko už nie sú nijaké sobáše.  

 

 Zároveň sú nejaké doplnenia k materiálu o VZN, ktoré 

sa týka miestnych daní. Tieto veci nám povie pracovníčka 

ekonomického oddelenia, nakoľko dostali sme v uplynulých 

dňoch pripomienku občana, ktorú musíme tým spôsobom 

spracovať alebo nejako sa k nej vyjadriť a vyriešiť.  
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 Dámy a páni, má niekto návrh na zmenu, doplnenie 

programu dnešného rokovania? 

 Pani Červenková mi doniesla materiál R1, ale myslím že 

ten už bol vopred ohlásený – Voľba tajomníka miestnej rady, 

čiže nemusíme ho špeciálne spomínať. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 

 Takže poprosím hlasovať o programe rokovania tak, ako 

bol teraz navrhnutý. 

 Nech sa páči, prosím, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za hlasovalo         24 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Ideme na bod č. 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Voľba členov návrhovej a volebnej komisie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím pani Červenkovú, aby predniesla dohodnuté 

návrhy  na voľbu členov návrhovej a volebnej komisie. 

 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia: 

 Za členov návrhovej komisie sú navrhnutí: 

poslanec Ing. Jozef Bielik 

poslankyňa Ing. Katarína Šebejová, PhD. 

 

 Za členov volebnej komisie sú navrhnutí: 

poslanec Ing. Stanislav Winkler  

poslanec Ing. Libor Gašpierik.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, má niekto iné návrhy, pripomienky?  

     (Nikto.) 

 Takže dávam hlasovať o tom, aby  

členom návrhovej komisie bol pán poslanec Ing. Bielik 

a pani poslankyňa Ing. Šebejová;  

členom volebnej komisie pán poslanec Ing. Gašpierik a pán 

poslanec Ing. Winkler.  

 Kto je za; nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za hlasovalo      24 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Ideme na ďalší bod.  

 

 

 

BOD 8: 

Návrh na spôsob hlasovania 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán prednosta, prosím, povedzte. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

     Na predchádzajúcom prvom zastupiteľstve pri zložení 

sľubu na návrh poslanca bol vyslovený jeden návrh o spôsobe 

hlasovania.  

      

     Vzhľadom na to, že sa to týkalo predchádzajúceho 

zastupiteľstva navrhujeme poslancom, aby znovu rozhodli 

o spôsobe hlasovania personálnych vecí. Napríklad na 

predchádzajúcom zastupiteľstve bolo schválené, že sa bude 

tajne hlasovať o všetkých personálnych návrhoch.  
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     Návrh je, aby bolo verejné hlasovanie, aby sme urýchli 

toto konanie v rámci tohto procesu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, má niekto iný návrh? 

 V prípade, že nie, dávam hlasovať o tom, aby sme na 

dnešnom zastupiteľstve hlasovali všetky body verejne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Za hlasovalo    24 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Ideme na ďalší bod.  

 

 

 

BOD 9: 

Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

a plánu sobášnych obradov na rok 2015 v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Chcem vám veľmi pekne poďakovať za váš záujem, ktorý 

je v tomto roku vyšší než bol pred 4 rokmi a teším sa na 

spoluprácu.  

 Pani Červenková, prosím, prečítajte nominácie. 

 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia 

a evidencie obyvateľov:  

 Navrhnutí za sobášiacich sú:  

pani poslankyňa Ing. Katarína Augustinič,  
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pán poslanec JUDr. Richard Mikulec,  

pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundner, 

pán poslanec, Ing. arch. Peter Vaškovič,  

pani poslankyňa Ing. Andrea Vítková, 

pán poslanec Ing. Libor Gašpierik, 

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček. 

 Prepáčte, opýtam sa: Pani Zámečníková, sú všetci? 

 

Viera  Z á m e č n í k o v á, vedúca Matričného úradu B-NM: 

 Ing. Katarína Šebejová, Mgr. Martin Vlačiky.  

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia: 

pani poslankyňa Ing. Katarína Šebejová 

pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, prosím vás jednu vetičku. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Ešte jednu vetu: Súbežne schvaľujeme aj plán 

sobášenia. Nie je to kvôli tomu, ale aby sa ľudia vedeli 

prihlásiť v ktorých dňoch obec organizuje sobášne dni. 

V prípade, keď by sa ktorýkoľvek občan prihlásil na iný 

deň, platí iný poplatok ako v tom pláne.  

 

 Preto musíme prijať plán, pretože na mnohé iné dní sa 

nám ľudia hlásia a tie veci keď sú mimo plánu schváleného, 

tak sú tam iné úhrady poplatkov. V týchto dňoch, ktoré sú 

schválené, občan mestskej časti neplatí nič, alebo keď je 

jeden zo sobášiacich neplatí nič, je to vecou takou. 

A v iných obdobiach potom sú iné úhrady.  
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     Preto chcem, poprosiť, aby ste schválil aj súbežne pán 

dátum sobáša. Robíme ho, navrhujeme na dva dni v mesiaci.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Hlási sa pán poslanec Ágoston.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

     Návrh na sobášiacim by sme mali odhlasovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Akurát to chcem spraviť. Ďakujem za upozornenie. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Dovolím si predložiť návrh na pani poslankyňu Ing. 

Zuzanu Rattajovú. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, chcete? (Áno.) 

     Stačí povedať, veď všetkých sme tam dali, ktorí mali 

záujem. 

     Čiže pani Ing. Rattajová.  

 

     Čiže ak dovolíte, najprv by som prečítal pre istotu, 

aby sa mohol niekto doplniť; veď to nie je problém.  

     Takže  pani Augustinič, pán Mikulec, pani Pfundtner, 

pán Vaškovič, pani Vítková, pán Gašpierik, pán Korček, pani 

Šebejová, pani Rattajová a pán Vlačiky.  

 

 Má ešte niekto iný záujem?  

 Alebo napokon ešte si niekto rozmyslel? Nie. 
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     Takže ak dovolíte, dávam hlasovať o tom, aby 

sobášiacimi mestskej časti Bratislava – Nové Mesto boli 

tieto poslankyne a poslanci: pani Augustinič, pán Mikulec, 

pani Pfundtner, pán Vaškovič, pani Vítková, pán Gašpierik, 

pán Korček, pani Šebejová, pani Rattajová a pán Vlačiky. 

 

 Nech sa páči, prosím, hlasujeme; a zároveň schvaľujeme 

aj plán sobášnych obradov.   

 

 (Hlasovanie.) 

 Za hlasovalo       24 poslancov.  

 Ďakujem pekne.  

     Prechádzame na bod č. 12 tak ako som to vopred 

avizoval. 

 

 

 

BOD 10: (podľa pozvánky 12) 

Návrh na voľbu členov Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím, pani Červenková, prečítajte návrh. Nech sa 

páči. 

 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia 

a evidencie obyvateľov: 

 Do miestnej rady je navrhnutých 6 členov miestnej 

rady. 

 Za členov miestnej rady je navrhnutý: 

pán poslanec MUDr. Pavol Dubček 

pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner 

pani poslankyňa Ing. Andrea Vítková 
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pán poslanec Ing. Jozef Bielik 

pán poslanec Ing. Libor Gašpierik 

pán poslanec Ing. Pavol Galamboš. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Má niekto pripomienku, návrh, doplnenie, zmenu?  

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Chcem sa spýtať, či najprv by nemalo miestne 

zastupiteľstvo určiť počet členov miestnej rady? 

     (Pani Červenková už uvádzala, že 6.) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Máme to v jednom bode. Cítite potrebu to rozdeliť?  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Nie. ... 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Zopakujem ešte pred hlasovaním, že volíme 6 členov 

a týchto 6. 

 

 

Ing. J. D u b r a v e c, miestny kontrolór:   

 Chcem upozorniť, že automaticky členom miestnej rady 

je tajomník; navrhovaný je pán JUDr. Mikulec.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Prečo?  
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 Zo zákona vicestarosta, ak sa nemýlim.  

 Pán Mikulec je navrhovaný za tajomníka miestnej rady a 

tajomník miestnej rady v zmysle zmien spred 2 rokov nie je 

členom miestnej rady.  

 

POZNÁMKA Z PLÉNA:  

 Pani poslankyňa Pfundtner predtým nebola zvolená za 

členku miestnej rady, ale len s poradným hlasom. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pri všetkej úcte, ja mám za to aby sme si to prešli  

ešte predtým a urobili zmeny. A tajomník miestnej rady nie 

je členom miestnej rady, aj keď sa zúčastňuje rokovaní.  

 Hlási sa pán poslanec Korček. 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 A nehlasuje na nej, nemá právo hlasovať. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :    

 Počet členov miestnej rady je 7, volí sa 6, a potom sa 

zistí či podľa štatútu bude volený. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tento návrh podľa mňa je rozumný a dobrý. Takže môžem 

si ho osvojiť autoremedúrou, nech to všetko urýchlime.  

     (Súhlas.) 

     (Viaceré poznámky poslancov.) 

     Dobre. V poriadku.  

     Len aby sme boli jednotní a tým to urýchlime.  

     Dobre.  
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     Takže dám hlasovať o tom, že miestna rada bude mať 7 

členov s tým, že teraz ideme voliť 6 členov miestnej rady. 

Konkrétne:  

pán poslanec Ing. Pavol Galamboš 

pán poslanec Ing. Libor Gašpierik 

pán poslanec Ing. Jozef Bielik 

pán poslanec MUDr. Pavol Dubček 

pani poslankyňa Ing. Andrea Vítková 

pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner. 

 

     Kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za hlasovalo      23 poslancov.  

 Ďakujem pekne. 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 11: (podľa pozvánky 13) 

Návrh na zriadenie stálych odborných komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani Červenková, máme navrhnutých 6 plus 3  komisie. 

 Môžete, prosím, prečítať presné návrhy? 

 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia 

a evidencie obyvateľov:       

1.komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného  

  poriadku 

2.komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom  

  mestskej časti 
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3.komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby 

4.komisia pre školstvo a vzdelávanie 

5.komisia sociálnych vecí a bývania 

6.komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informač- 

  né systémy 

7.komisia návrhová 

8.komisia mandátová  

9.komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto s výkonom agendy sťažností 

voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, má niekto nejaký návrh na zmenu, 

doplnenie, rozšírenie alebo naopak ubratie názvu a tým 

pádom kompetencie komisie?  

     Je to tak ako to bolo v uplynulom období. 

 Čiže, ak nikto nič, budeme hlasovať. 

 

     Dámy a páni, ideme hlasovať o tom, že v tomto volebnom 

období bude fungovať 9 komisií: 

komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného 

poriadku 

komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom 

mestskej časti 

komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby 

komisia pre školstvo a vzdelávanie 

komisia sociálnych vecí a bývania 

komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné 

systémy 

komisia mandátová 

komisia návrhová 
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komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto s výkonom agendy sťažností 

voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto. 

 

 Nech sa páči; prosím, hlasujeme. 

 Pán poslanec, čo treba? 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 V tom prípade ja by som navrhoval doplnenie názvu 

kultúrnej komisie „a medzinárodné vzťahy“. ... 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec navrhuje, aby komisia pre kultúru, 

mládež, šport, voľný čas a informačné systémy bola doplnená 

aj o „medzinárodné vzťahy“ 

 

 Zhodou okolností sme o tom dnes diskutovali, že to je 

oblasť ktorej sa chceme venovať podstatne intenzívnejšie, 

i keď samozrejme v rozsahu spolupráce v rámci Európskej 

únie. 

 Čiže, ak nikto nič nenamieta, myslím si, že toto si 

môžem, ak dovolíte, osvojiť, nech nehlasujeme o špeciálnom 

návrhu. A tým pádom zopakujem – komisia pre kultúru, 

mládež, voľný čas, informačné systémy „a medzinárodné 

vzťahy“. 

Ostatné názvy zostávajú tak.    

Pán poslanec.  

   

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 
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 Nie je dôvod, aby sme komisiu rozširovali, pretože 

komisia má dosť členov keď chceme robiť medzinárodnú 

oblasť; ... 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V zásade myslím, že to nie je problém, veď mali sme 

splnomocnenca pre školstvo a malo to zmysel. Tu skôr pôjde 

o to, aby aj v rámci nejakej komisie sa tým niekto zaoberal 

a spolupracoval s tým splnomocnencom. A aby aj ten 

splnomocnenec nebol tak že sám, osamote, ale aby bola taká 

komisia, kde budú poslanci, ktorí budú ochotní až povinní 

spolupracovať a fungovať s ním. 

 

     Čiže ja to vidím skôr pozitívne ako nejaké uberanie 

kompetencií.         

 Teda ak nie si proti, pán poslanec?  

     Rozhodne to vidím negatívne; skôr naopak.  

     (Poznámka pána poslanca JUDr. R. Mikulca. ...)  

 

 Nie je problém, preberieme si to. Môžeme mať komisií 

koľko uznáme za vhodné. Pokiaľ to bude zmysluplné, myslím, 

že všetci poslanci i ja sa s tým stotožním; veľmi radi. 

 

 Čiže, dámy a páni, ak dovolíte nebudem to čítať znovu, 

vieme o čom hlasujeme, ideme hlasovať.  

 Nech sa páči.  

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za hlasovalo       24 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Ideme na ďalší bod.  
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BOD 12: (podľa pozvánky 14)  

Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov stálych 

komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Dámy a páni, mám tu spoločné návrhy klubov a 

poslancov. 

 Ak dovolíte, ja to prečítam, aby ak bude nejaké 

nedorozumenie, sme si to hneď vydiskutovali. V poriadku.   

Čiže, ak dovolíte,  

prvá komisia dopravy, životného prostredia a ochrany 

verejného poriadku. 

za predsedu je navrhovaný pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky, 

za podpredsedu pán poslanec Mgr. Dan Sládek. 

za členov pani poslankyňa Ing. Katarína Šebejová a pán 

poslanec MUDr. Pavol Dubček. 

 Sú nejaké iné návrhy? (Áno.) Dobre.  

 

  

Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom 

mestskej časti. 

predseda pán poslanec Ing. Jozef Bielik, 

podpredseda pán poslanec Andrej Balka, MBA. 

členovia pán poslanec Ing. Marek Líška, pán poslanec Ing. 

Pavol Galamboš, pani poslankyňa Ing. Katarína Augustinič, 

pani poslankyňa Ing. Andrea Vítková, pán poslanec Ing. 

Stanislav Winkler. 

 Sedí vec? (Áno.) Ďakujem. 

 Môžeme ísť ďalej. 

 

 

Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby. 
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     Chcem len podotknúť, pán poslanec Novitzký nemôže byť 

volený, pretože nezložil sľub poslanca. 

Čiže za predsedu pán poslanec Ing. arch. Peter Vaškovič. 

podpredsedu tým pádom obsadzovať nebudeme. 

členovia pani poslankyňa, Mgr. Edita Pfundner, pán poslanec 

Ing. Andrej Árva. 

 V poriadku? (Áno.) 

 Ideme ďalej.  

 

 

Komisia pre školstvo a vzdelávanie. 

predsedníčka pani poslankyňa Ing. Andrea Vítková. 

podpredseda pán poslanec Peter Ágoston. 

členovia pán poslanec Ing. Andrej Árva, pani poslankyňa  

Mgr. Zuzana Kriglerová. 

 V poriadku? (Áno.) Dobre. 

 

 

Komisia sociálnych vecí a bývania. 

predseda pán poslanec Peter Ágoston. 

podpredsedníčka pani poslankyňa Ing. Katarína Šebejová. 

členovia pán poslanec JUDr. Richard Mikulec, pán poslanec  

Ing. Libor Gašpierik, pán poslanec MUDr. Jozef Dubravický 

 V poriadku? (Áno.) Ďakujem pekne. 

 

 

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné 

systému a medzinárodné vzťahy. 

predsedníčka pani poslankyňa Ing. Zuzana Rattajová. 

podpredseda pán poslanec Mgr. Dušan Rafaj. 

členovia komisie pán poslanec Ing. Marek Líška, pán 

poslanec  Mgr. Marek Norovský, pán poslanec JUDr. Richard 

Mikulec. 
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Komisia návrhová. 

predseda Ing. Jozef Bielik. 

 

 

Komisia mandátová. 

predseda pán poslanec Richard Mikulec. 

podpredseda pán poslanec JUDr. Tomáš Korček. 

člen pán poslanec Mgr. Dušan Rafaj. 

 V poriadku? (Áno.) 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto s výkonom agendy sťažností 

voči voleným funkcionárom Mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto. 

predseda pán poslanec Mgr. Dušan Rafaj. 

podpredsedníčka pani poslankyňa Ing. Zuzana Rattajová. 

člen pán poslanec MUDr. Pavol Dubček. 

     V poriadku? 

     Hlási sa pán poslanec Mikuš; Vy ste neboli nikde 

zatriedený, že?  

     Prosím vás, kam chcete ísť, do ktorej komisie?  

 

     (Poznámky poslancov bez mikrofónu. Prosba; hovoriť do 

mikrofónu.) 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Prepáčte za zdržiavanie. Len chcem povedať to, 

zopakujem, že v zmysle nejakej politickej kultúry 

nezaradený poslanec by mal mať možnosť si vybrať. Pokiaľ 

kolega Mikuš je nezaradený, tak ja sa plne stotožňujem 

s tým dať mu možnosť kde chce byť a mali by sme mu to 

umožniť. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ale ja som mu to chcel umožniť. Ja som myslel že ste 

proti. To potom nemusíme preberať, veď poďme ďalej.  

 Ja dávam návrh. Dobre. 

 

 Dámy a páni, ideme hlasovať o tom návrhu. 

     Ešte pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Tieto návrhy my sme prerokovali v mandátovej komisii, 

že predseda tejto komisie by bol pán poslanec Mgr. Marek 

Norovský, podpredseda pán poslanec JUDr. R. Mikulec 

a členovia pán poslanec Mgr. D. Rafaj a poslanec JUDr. T. 

Korček.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Pán poslanec Mikulec, vy ste tu ako predseda a ste 

takto dohodnutý? Chcete to takto? Dobre. 

 Takže ešte raz. Navrhujete aby predsedom mandátovej 

komisie bol Mgr. M. Norovský, podpredseda JUDr. R Mikulec, 

členovia Mgr. D. Rafaj a JUDr. T. Korček.  

     Nevidím v tom problém.  

     Ešte je tu prihlásený pán poslanec Mikulec.  

 

 

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

 Ešte pán Vlačiky v komisii pre verejný záujem. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Ešte raz. Páni kolegovia, tam je zákonom predpísané, 

kto môže byť členom komisie. Takže tam keď sú nezávislí,  
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za nezávislých. Jeden za jednu skupinu, druhý, tretí. Preto 

je tam pán Dubček, lebo on nastúpil za politickú skupinu.   

 

     Čiže je mi ľúto, tam zákon určuje členstvo v komisii 

a počet členov. Čiže za každú skupinu, ktorá predložila 

kandidátku sem jeden; nezávislí jeden, bola tu veľká 

skupina jeden, potom tu bola druhá skupina jeden a potom 

bol tu pán Dubček za jednu skupinu. Nemôže byť viacej 

členov. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak je to takto, pán poslanec vy chcete zameniť pána 

Vlačikyho s pánom Rafajom?  

     Súhlasia s tým páni?  

     Je to ochrana verejného záujmu, ktorá sa stretáva raz 

za rok. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Vzdávam sa. 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Pán Dubček nemôžte sa vzdať; vy ste zo zákona členom 

tej komisie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Hlási sa pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Chcem sa opýtať, pán prednosta, či je to v zmysle 

zákona? 
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 Myslím, že to nie je za skupiny, ale nominácia za 

politické strany. Dubček je za Pravú demokraciu. 

     A pokiaľ ide o nezávislých pôjde za nezávislých 

a zástupca koalície, keď je viacej politických strán, tak  

za každú politickú stranu. Nie je to za skupinu. ...  

     Myslím, že takto to je podľa zákona. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Za nezávislých jeden, Pravá demokracia jeden a ostatné 

politické strany;... 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre, nie je problém, poďme si to rýchlo prejsť. 

     Prosím vás, za nezávislých chcem počuť jedno meno. 

 Meno: Mgr. Dušan Rafaj.  

     Pán Rafaj, alebo pán Vlačiky? 

 Pán Mgr. Vlačiky, sedí vec? V poriadku? (Áno.) Dobre. 

     Čiže pán Rafaj, pán Dubček, pani Rattajová, pán 

Norovský. Pýtam sa, pomôžte mi trošku, za SDKÚ? 

 

 Dobre. Prosím vás, máme tu okrem Pravej demokracie, 

KDH, SDKÚ, ešte člena nejakej inej politickej strany, ktorý 

bol zvolený do miestneho zastupiteľstva? 

 (Poznámka v pléne.) 

 Čiže máme tu pána Rafaja, pána Dubčeka, pani 

Rattajovú. 

 Kto bude za SDKÚ? 

     (Návrh: pán poslanec Norovský.) 

 Takže pán poslanec Mgr. Marek Norovský. 
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     Pán poslanec Dubček. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Ja nie som členom žiadnej politickej strany.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Teraz neviem, že či musíte byť členom alebo 

stačí, že ste boli na kandidátke. Ja predpokladám, že stačí 

byť na kandidátke, aby to bolo.  

     Dobre hovorím? Dobre.  

 Prosím, ešte raz pýtam sa, máme tu v rámci pravicovej 

koalície ešte zastúpenú nejakú inú politickú stranu? 

Napríklad Sieť, Nová, čokoľvek? 

 (Nie.) 

 Čiže deklarujeme, že nie. 

     Prosím, ujasníme si to.  

 Pán poslanec Sládek.  

 (Poznámka: Mgr. D. Sládek. ...) 

 

     Čiže prosím, nech to uzavrieme, lebo veď na čo o tom 

diskutovať tak dlho. 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu: 

predseda je pán poslanec Mgr. Dušan Rafaj. 

podpredseda Mgr. D. Sládek 

členovia MUDr. P. Dubček, Ing. Z. Rattajová, Mgr. Marek 

Norovský. 

     V poriadku? (Áno.) Výborne. 

  

 

 Takže môžeme hlasovať o celom návrhu, ktorý teraz 

prečítam. 
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 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje predsedov, 

podpredsedov a členov stálych Komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

nasledovne. 

 

Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného 

poriadku: 

predseda pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky. 

podpredseda pán poslanec Mgr. D. Sládek. 

členovia pani poslankyňa Ing. Katarína Šebejová, PhD., pán 

poslanec MUDr. P. Dubček. 

 

Komisia finančná, pre správu a nakladenie s majetkom 

mestskej časti:  

predseda pán poslanec Ing. J. Bielik. 

podpredseda pán poslanec Andrej Balga, MBA 

členovia pán poslanec Ing. M. Líška, pán poslanec Mgr. V. 

Mikuš, pán poslanec Ing. P. Galamboš, pani poslankyňa Ing. 

A. Vítková, pán poslanec Ing. S. Winkler, pani poslankyňa 

Augustinič. 

 

Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby: 

predseda pán poslanec Ing. arch. P. Vaškovič. 

podpredseda nie je obsadený, nie je navrhovaný. 

členovia pani poslankyňa Mgr. E. Pfundtner, pán poslanec 

Ing. Andrej Árva. 

 

Komisia pre školstvo a vzdelávanie: 

predsedníčka pani poslankyňa Ing. A. Vítková. 

podpredseda pán poslanec P. Ágoston. 

členovia pán poslanec Ing. Andrej Árva, pani poslankyňa 

Mgr. Zuzana Kriglerová.  

 

Komisia sociálnych vecí a bývania: 

predseda pán poslanec P. Ágoston. 
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podpredsedníčka  pani poslankyňa Ing. Katarína Šebejová, 

PhD.,  

členovia pán poslanec JUDr. R. Mikulec, pán poslanec Ing. 

L. Gašpierik, pán poslanec MUDr. J. Dubravický. 

 

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné 

systémy a medzinárodné vzťahy: 

predsedníčka pani poslankyňa Ing. Zuzana Rattajová. 

podpredseda pán poslanec Mgr. D. Rafaj. 

členovia pán poslanec Ing. M. Líška, pán poslanec Mgr. M. 

Norovský, pán poslanec JUDr. R. Mikulec.  

 

Komisia návrhová:  

predseda pán poslanec Ing. J. Bielik. 

 

Komisia mandátová: 

predseda pán poslanec Mgr. M. Norovský. 

podpredseda pán poslanec JUDr. R. Mikulec. 

členovia pán poslanec JUDr. T. Korček, pán poslanec Mgr. D. 

Rafaj. 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto s výkonom agendy sťažností 

voči voleným funkcionárom Mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto: 

predseda pán poslanec Mgr. D. Rafaj. 

podpredseda pán poslanec Mgr. D. Sládek. 

členovia pán poslanec MUDr. P. Dubček, pani poslankyňa Ing. 

Z. Rattajová, pán poslanec Mgr. M. Norovský.  

 

 Prosím, rešpektujme to a už to viac neriešme.  

 Ďakujem pekne. 

 Ideme hlasovať.  

 Prosím hlasujeme.  
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 (Hlasovanie.) 

 Za hlasovalo        24 poslancov.  

 Ďakujem pekne. 

 Ideme ďalej.  

 

 

 

BOD 13: (podľa pozvánky 10) 

Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán prednosta, máte slovo. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Dobrý deň. Materiál ste mali predložený medzi 

materiálmi, ktoré boli odoslané všetkým poslancom. 

V princípe treba povedať, že plat neupravujeme len 

popisujeme. Je to plat, ktorý mal doteraz pán starosta 

v predchádzajúcom volebnom období.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Korček sa hlási do diskusie. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Materiál formálne by mal uviesť pán Dubček.   

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 
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 Odpoviem jednoduchú vec; pán Dubček odmietol tento 

materiál podpísať, preto ho predkladám ja. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Nebol čas. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Dámy a páni, prosím, upokojíme sa, nikto iný nie je do 

diskusie prihlásený. 

 Takže nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za hlasovalo      23 poslancov.  

     Bol niekto proti?    Nikto. 

 Zdržal sa niekto, nehlasoval?  1 

     Ďakujem.  

 Ideme na ďalší bod.   

 

 

 

BOD 14: (podľa pozvánky 11)  

Návrh na voľbu poslanca podľa § 12 zákona č. 369/1990 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

     Navrhnutý bol pán poslanec Ing. Stanislav Winkler.  

     Niekto má pripomienky, návrhy, doplnenia?  Nie.  

     Ďakujem pekne. 

 Ideme hlasovať o tom, aby bol zvolený pán poslanec 

Winkler v zmysle príslušného paragrafu 12 ods. 2, 3 zákona 

369/1990 o obecnom zriadení. 
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 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za hlasovalo       23 poslancov.  

 Ďakujem pekne. 

 

 

 

BOD 15:  

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a návrh na 

ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby 

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Má niekto pripomienky?  

 Ak dovolíte, autoremedúrou si dovolím upraviť dátum; 

najbližšie zastupiteľstvo je plánované na 17. februára 

2015, čiže bolo by nezmysel mať jedno kvôli kontrolórovi 

a druhé pár dni na to.  

     Čiže, ak dovolíte, opravíme dátum voľby kontrolóra na 

17. februára 2015. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Poprosím, to je jedna oprava.  

     Druhá oprava, predkladať prihlášky alebo veci sa musia 

do 14 dní pred, preto musíme dať tam dátum do 3. 2. 2015. 

 

     A potom komisia, ktorú má starosta vymenovať na to, 

aby prekontrolovala, nemôže do 3. 2. Navrhujem dátum „10. 

2. 2015“, aby sa to dalo do toho 17. 2. do toho 

zastupiteľstva predložiť. 
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 Čiže tieto dátumy vo väzbe na toho 17. 2. sa musia 

takisto posunúť v rámci materiálu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Korček. 

  

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ja by som navrhoval, aby v komisii ktorú vymenujete, 

boli poslanci.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Uznesenie znie, že starosta menuje z poslancov. 

     Aby ste vedeli, k tým poslancom pričlením ešte pani 

Bujnovú, ktorá vám bude držať agendu. Aby ste vedeli, aby 

ju potom mal kto archivovať a robiť okolo toho. 

 

    

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Je schválený nejaký plán kontroly na budúci rok? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ešte nie.  

 Dámy a páni, sú nejaké otázky, doplnenia? Nie.  

     Takže prosím, ideme hlasovať za materiál ako bol 

predložený s pripomienkami, ktoré pán prednosta vyslovil. 

 Nech sa páči, prosím hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za hlasovalo        23 poslancov. 

 Ďakujem pekne. 

 

 

 

BOD 16: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka 

v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou 

Bratislava – Nové Mesto 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Má niekto návrh na doplnenie, zmenu? Nie. 

 Nech sa páči, poďme hlasovať o materiáli tak ako bol 

predložený. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Za hlasovalo       23 poslancov. 

 Ďakujem pekne. 

 

 

 

BOD 17: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

č. 6/2012 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/2013 o miestnych daniach 

na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Vzhľadom na to, že k tomuto bodu sú nejaké zmeny zo 

strany ekonomického oddelenia a pani RNDr. Ondrová mala 

prísť a vysvetliť; keďže je chorá, mala by tu byť nejaká 

iná pracovníčka ekonomického oddelenia. 

 Pani Ing. Demoracká, nech sa páči, prosím, máte slovo.  

 

 

Ing.  D o m o r a c k á, ekonomické oddelenie: 

 Podnetom k materiálu na zmenu všeobecne záväzného 

nariadenia č. 6/2012 v znení neskorších predpisov boli dva 

návrhy na doplnenie. 

 Prvý vyplýva zo zmeny a  doplnenia zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. Zmeny boli do všeobecne 

záväzného nariadenia dopracované v súlade s touto 

predloženou novelou, ktorá nadobudla účinnosť od 14. 

októbra 2014.   

 

 Druhým podnetom bola pripomienka občana mestskej časti 

Ing. Jána Havránka trvale bytom Jiskrova 4, Bratislava, na  

doplnenie úľavy v § 6 ods. 14. Týka sa to dvoch bodov, bod  

f) a bod g) vo výške 80 % z dane. Podľa § 6 ods. 6 písm. k) 

daňovníkovi fyzickej osobe ktorý je držiteľom preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom s mierou funkčnej poruchy 

minimálne 50 %.  

 

 A bod g) vo výške 90 % dane podľa § 6 ods. 6 

daňovníkovi fyzickej osoby držiteľovi preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľovi 

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodcom s mierou funkčnej poruchy minimálne 80 %. 
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 V súčasnom období správca dane môže poskytnúť v zmysle 

tohto všeobecne záväzného nariadenia číslo 6 tri úľavy, 

a to vo výške 50 %. To je daňovník fyzická osoba, ktorá 

využíva parkovací box iba pre svoje potreby a 

potreby svojej rodiny. Vo výške 65 % keď je s časovým 

obmedzením parkovanie. A vo výške 50 % daňovníkovi ale nie 

už fyzickej osobe, ktorá má vyhradené parkovacie miesto 

s časovým obmedzením takisto. 

 

 

 Parkovacia politika v Bratislave v súčasnom období je 

taká, že vlastne úľavy dostávali obyvatelia iba v tom 

prípade ak im boli vydané preukazy zdravotne ťažko 

postihnutých, parkovacie preukazy, a mali posudky z úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny. Vzhľadom k tomu, že je tam 

množstvo invalidných osôb, ktorým neboli parkovacie 

preukazy vydané, tak prišiel tento podnet nášho občana.  

 

     A vlastne, ak by ste mali záujem, tak v peňažnom 

vyjadrení tie jeho návrhy predstavujú; 80 %-ná úľava by 

platil ten invalidný občan 224,84 Eur. A keď by mu bola 

poskytnutá 90 %-ná úľava, to je ten posledný bod ktorý bol 

navrhovaný od občana, tak by platil za parkovacie miesto 

112,42 Eur.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže návrh je zjemniť,  zmierniť ceny, tvrdosť zákona 

alebo teda ceny pre obyvateľov, občanov našej mestskej 

časti, ktorí majú preukaz ZŤP, ale nemajú parkovací preukaz 

zo sociálnej poisťovne. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  
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 Sociálna poisťovňa to vydáva v tom prípade, keď ste 

slepý alebo nemáte nohy. Principiálne len vtedy. Vy ho 

dostávate v nejakej miere, ste obmedzený a so všetkým aj 

ten ktorý dostal infarkt, takisto má ZŤP, ale ešte nemá 

nárok na ten parkovací preukaz. Môže na to parkovacie 

miesto. Pritom sú ľudia, ktorí prekračujú niektorí ten 

rámec, a on vo svojom zastúpení na svoju chorobu požiadal 

o čosi takého. Čiže to je celé.  

     Čiže to je zmiernenie tvrdosti toho zákona.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Galamboš.  

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Nemali by tam byť slovíčka „minimálne, môže“? ... 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  

     Pán kolega, dovolím si zareagovať takýmto spôsobom:  

     Možno že máte pravdu, nedržíme pred sebou. Na 

najbližšie zastupiteľstvo, poprosím vás, cez finančnú 

komisiu prejdeme a nájdeme toho.  

 

     Teraz je len tento návrh, lebo my predkladáme návrh 

VZN, ktoré v tom prípade keď by nebolo prijaté, máme  

niektoré problémy od nového roku. Je pripomienka občana.  

      

     Prosím, keby ste to rešpektovali a prijali to, aby sme 

mohli od nového roku začať. A návrhová komisia ktorá bude, 

prídem za vami spolu s pani Ondrovou a prejdeme si cez to  

čo ste teraz hovorili, aby sme tieto veci zjednotili alebo 

upravili. 
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     (Otázka pána poslanca Galamboša: Budeme sa tým 

zaoberať?) 

     Áno, áno. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

     Ešte nikto? Nie.  

 

 Dámy a páni, ideme hlasovať o návrhu zmeny  VZN, ktorý 

bol predložený vrátane rešpektovania pripomienky občana. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za hlasovalo     21 poslancov.  

 Ďakujem pekne. 

 Kto je proti?     1 

 Zdržal sa hlasovania?   1. 

 Ďakujem pekne. 

 

 

 

R/l: 

Návrh na voľbu tajomníka miestnej rady Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Za tajomníka miestnej rady Miestneho zastupiteľstva 

Bratislava – Nové Mesto je navrhnutý pán poslanec JUDr. 

Richard Michalec.  

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 
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 Dávam hlasovať o tom, aby za tajomníka miestnej rady 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto zvolený pán poslanec JUDr. Richard Michalec. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za hlasovalo         21 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0. 

 Ďakujem pekne.  

 

 

BOD 18: 

Záver 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, program dnešného rokovania sme vyčerpali. 

 Ďakujem za aktívnu účasť. 

     A zároveň želám vám príjemné prežitie vianočných 

sviatkov, všetko dobré, veľa zdravia, úspechov a pohody 

v Novom roku 2015. 

 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia 

a evidencie obyvateľov: 

 Pán starosta, prepáčte. Ešte než sa rozídeme, chcem 

upozorniť nových poslancov, že musia podať majetkové 

priznanie u pána Dubravca zalepené v obálke.  

 

ZNELKA MČ. 

 

(Ukončenie o 12,30 hod.) 

 

                       x              x 



 

 

 

                                                                          1. zasad. MZ MČ B-Nové Mesto 12.12.2014 

48 

 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA:  

poslanec Peter Ágoston           .......................... 

poslanec Ing. Andrej Árva        .......................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

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


