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          ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM   

 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, konajúceho dňa 17. februára 2015 v 

Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava – Nové 

Mesto, ul. Vajnorská č. 21. 
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O B S A H 

 

druhého zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 17. februára 2015: 

 

(Čísla jednotlivých bodov sú uvádzané podľa zaslaného 

návrhu programu na 2. zasadnutie MZ MČ B-NM.) 

 

 

BOD 1:                                              str. 10 

Otvorenie 

 

BOD 2:                                              str. 10 

Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 3:                                              str. 13 

Schválenie programu rokovania 

 

BOD 4:                                              str. 12 

Voľba členov návrhovej a volebnej komisie 

 

BOD 5:                                              str. 12 

Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

 

BOD 6:                                              str. 26 

Voľba miestneho kontrolóra 

     (Stiahnutý z rokovania MZ.) 

 

BOD 7:                                              str. 26 

Návrh na voľbu podpredsedu Komisie územného plánu, 

urbanizmu a výstavby 

     (Stiahnutý z rokovania MZ.) 
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BOD 8:                                              str. 28 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

BOD 9:                                              str. 32 

Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2014 

 (Stiahnutý z rokovania MZ.) 

 

BOD 10:                                             str. 32  

Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb Miestneho 

úradu Bratislava – Nové Mesto – Sociálna výdajňa potravín a 

spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 (Stiahnutý z rokovania MZ.) 

 

BOD 11:                                            str. 32 

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, 

vyplývajúcich zo Správy z kontroly oddelenia vnútornej 

správy, schválených miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto dňa 15. 10. 2013 

 (Stiahnutý z rokovania MZ.) 

 

BOD 12:                                            str. 33 

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, 

vyplývajúcich zo Správy z kontroly útvaru komunikácie, 

kultúry, športu, mládeže a voľného času Miestneho úradu 

Bratislava – Nové Mesto – referát kultúry a športu, 

schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto dňa 11. 06. 2013 

 (Stiahnutý z rokovania MZ.) 

 

BOD 13:                                            str. 33  

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou, Jeséniova č. 54 

 Stiahnutý z rokovania MZ.) 
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BOD 14:                                             str. 33 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 

2015 

 (Stiahnutý z rokovania MZ.) 

 

BOD 15:                                             str. 33 

Návrh investičných akcií mestskej častí Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2015 

 (Stiahnutý z rokovania MZ.) 

 

BOD 16:                                             str. 33 

Návrh rozpočtu a participatívneho rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto na roky 2015 – 2017 

 Stiahnutý z rokovania MZ.) 

 

BOD  17:                                            str. 34  

Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu, informovanie 

o realizácii projektov participatívneho rozpočtu pre rok 

2014 a o procese participatívneho rozpočtu pre rok 2014 a o 

procese particiatívneho rozpočtu pre rok 2015 

 

BOD 18:                                             str. 37  

Návrh gescií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto za jednotlivé volebné okrsky 

pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 

 

BOD 19:                                             str. 40 

Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, 

Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015 

 

BOD 20:                                             str. 41 

Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015 
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BOD 21:                                             str. 42 

Návrh doplnenia zástupcov zriaďovateľa do školských rád 

     (Stiahnutý v priebehu rokovania MZ.) 

 

BOD 22:                                             str. 47 

Návrh na voľbu šéfredaktora, podpredsedu a členov Redakčnej 

rady novín Hlas Nového Mesta 

 

BOD 23:                                             str. 54 

Návrh na voľbu poslancov do Programovej rady TV 

 

BOD 24:                                             str. 56 

Návrh členov Komisie pre činnosť EKO-podniku VPS 

 

BOD 25:                                             str. 60 

Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského 

domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s.r.o.   

 

BOD 26:                                             str. 80 

Návrh na prevod vlastníckeho práva k stavbe garáže súpis. 

č. 4015 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 12781/227, k. ú. Nové Mesto pre mestskú časť Bratislava 

– Nové Mesto  

 

BOD 27:                                             str. 82 

Návrh na schválenie prenájmu časti pozemkov registra „E“ UO 

v k. ú. Nové Mesto v lokalitách ul. Sibírska č. 28-34, ul. 

Teplická, ul. Pionierska/Šuňavcová a lokalite ul. 

Pionierska/Kyjevská/ Legerského, pre verejno-prospešné 

účely, od prenajímateľa Slovenský pozemkový fond, Búdkova 

č. 36, 817 15 Bratislava  

 

BOD 28:                                             str. 87 
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Návrh na zmenu časti B. Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

MČ B-NM č. 22/07 zo dňa 20. 4. 2010 vo vzťahu k 

zapracovaniu finančnej zábezpeky do Zmluvy o dielo 

súvisiacich s investičnou činnosťou mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto      

 

BOD 29:                                             str. 90 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 

priestorov na Račianskej ul. č. 87, Bratislava  

 

BOD 30:                                             str. 92  

Návrh na uplatnenie predkupného práva – Dôvera zdravotná 

poisťovňa, a.s. 

 

BOD 31:                                             str. 96  

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti Spoločenského 

domu „Vernosť“ a parc. č.  13528 

 

BOD 32:                                            str. 112 

Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a 

pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto a zverených jej do správy hlavným mestom SR 

Bratislavou 

 

BOD 33:                                            str. 117 

Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č.11360/4 

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parc. č. 

11360/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, k. ú. 

Nové Mesto, pre manželov JUDr. Ľudomíra Volocha a Jany 

Volochovej 

 

BOD 34:                                            str. 119 
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Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania 

pohľadávky vedenej voči spoločnosti KORION, spol. s.r.o., 

so sídlom Hybešovej č. 37, 831 06 Bratislava 3, IČO: 

35694777 

 

BOD 35:                                            str. 120 

Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov zverených 

ZŠ s MŠ Sibírska  

 

BOD 36:                                            str. 121 

Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov zverených 

ZŠ s MŠ Odborárska  

 

BOD 37:                                            str. 121 

Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov zverených 

ZŠ s MČ Cádrova 

 

BOD 38:                                            str. 121 

Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu o zverení nehnuteľného 

majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy č. 

195/2013 MČ B-NM zo dňa 4. 9. 2013 v znení Dodatku č. 1 zo 

dňa 28. 10. 2013 o technickom zhodnotení objektu Materskej 

školy Pionierska č. 12/A, Bratislava 

 

BOD 39:                                            str. 121 

Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného 

majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy 

organizácie EKO-podnik VPS č. 2508/2014 MČ B-NM 

 

BOD 40:                                            str. 124 

Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III a IV 

kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na 

zimné obdobie 2014/2015 

 

BOD 41:                                            str. 129 
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Návrh pristavovania veľkoobjemových kontajnerov na rok 2015 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 42:                                            str. 131 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zmeny nájomcu – Futbalového klubu BCT 

Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova č. 22, 

821 08 Bratislava, IČO: 30 791, prostredníctvom dohody o 

postúpení práv a povinností 

 

BOD 43:                                            str. 134 

Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky za nájom 

nebytového priestoru na Škultétyho č. 16, Bratislava, 

nájomca CZ & CZ EXCLUSIVE, spol. s r.o.  

 

BOD 44:                                            str. 136        

Návrh na pridelenie obecného bytu mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto p. Alene Begányiovej, trvale bytom ul. 

Riazanská č. 56, Bratislava  

 (S t i a h n u t ý  v priebehu rokovania.) 

 

MATERIÁL R/1:                                      str. 150 

Návrh na vyradenie majetku EKO-podniku VPS v súvislosti s 

„Revitalizáciou verejného priestranstva Rešetkova – Osadná“ 

(O materiáli nebolo rokované.) 

 

BOD 45:                                            str. 152  

Interpelácie  

- poslanec JUDr. T. Korček 

- poslanec Ing. L. Gašpierik 

- poslanec P. Ágoston 

 

BOD 46:                                            str. 156 

Rôzne  
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MATERIÁL R/4:                                     str. 156 

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  

 

VYSTÚPENIE OBČANOV: 

JUDr. Dušan Jahelka                               str. 170 

Ing. Karol Šlesár                                 str. 174 

Ing. Natália Mařáková                             str. 177 

 

Vystúpenie poslancov: 

JUDr. T. Korček (interpelácia)                    str. 180 

Mgr. D. Sládek – Predloženie návrhu uznesenia     str. 183 

Ing. S. Winkler – Informácia k agende             str. 184   

MUDr. P. Dubček – Poliklinika Tehelná             str. 183 

Mgr. D. Sládek – Tajomník MR.                     str. 186 

Ing. L. Gašpierik:                                str. 187  

Konská železnica, Lanovka, Byty na Bojnickej 

Ing. K. Šebejová – Stretnutie k Hálkovej.         str. 181 

                   Hlasovanie o projektoch. 

Ing. P. Galamboš – Participácia.                  str. 193 

 

Prijatie návrhu uznesenia  

poslanca Mgr. D. Sládka                           str. 197 

 

UKONČENIE MZ                                      str. 199 

 

 

                                                   x                x 
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Začiatok: 9.00 hod. 

    

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1:  

OTVORENIE 

 

 

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

    Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

pracovníci úradu, našich organizácií, drahí hostia, 

vítajte.  

     Slávnostne otváram 2. zasadnutie nášho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.    

      

Dovoľte, aby som dal slovo pani Červenkovej, vedúcej 

oddelenia a pristúpili sme k druhému bodu programu.  

 

 

 

BOD 2:  

Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca odd. organizačného a 

evidencie obyvateľov: 

     Vážené dámy a páni, dobrý deň prajem, 

     Vzhľadom na to, že medzi nami sa nachádza zatiaľ občan 

našej mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorý sa 

nezúčastnil 1. zasadnutia slávnostného, kde sa skladal 

sľub, poprosím pána Ing. arch. Otta Novitzkého aby prišiel 

zložiť sľub do rúk starostu.  
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     Prosím o založenie insígnií pána starostu.  

 /Založenie insígnií./ 

     Poprosím Hymnu Slovenskej republiky. 

     (HYMNA SR) 

     Poprosím pána inžiniera, aby prečítal sľub. 

 

 

Ing. Otto  N o v i t z k ý : 

 SĽUB POSLANCA: 

     Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej 

republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem 

pri výkone svojej funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.  

 

 

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

a evidencie obyvateľov: 

     Podaním ruky a vyslovením slovíčka „sľubujem“ a 

podpisom do sľubu sa stávate platným poslancom. Nech sa 

páči.  

    Poprosím pána Petreka, predsedu Miestnej volebnej 

komisie, aby odovzdal Osvedčenie o zvolení za poslanca.  

     (Odovzdanie Osvedčenia poslanca.) 

 

     Poprosím vás, podpíšte sľub a zápis do Kroniky.  

     (Podpísanie sľubu a zápis do Kroniky.) 

     Gratulujem.  

Ďakujem pánovi starostovi.  

     Ďakujem aj vám.   

 

     Nech sa páči, zaujmite svoje miesto za poslaneckým 

stolom.  

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

     Dámy a páni, pokračujeme v dnešnom programe.  

 

 

BOD 4: 

Voľba členov návrhovej a volebnej komisie 

 

 

BOD 5: 

Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Predkladám následný návrh na členov komisií na dnešné 

rokovanie.   

 

     Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec Mgr. Vladimír Mikuš 

pán poslanec Mgr. Dušan Rafaj. 

 

 

     Do volebnej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec Ing. Jozef Bielik  

pán poslanec Ing. Libor Gašpierik 

pán poslanec Ing. Stanislav Winkler. 

 

 

     Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec Ing. Andrej Árva 

pán poslanec Andrej Balga, MBA. 

   

     Má niekto iné návrhy? 

     V prípade že nie, dávam hlasovať o týchto návrhoch.  

     Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

komisií poslanci: 
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Za návrhovú komisiu pán Mikuš a pán Rafaj. 

Za volebnú komisiu pán Bielik, pán Gašpierik a pán Winkler. 

A ako overovatelia záznamu a uznesení pán poslanec Árva a 

pán poslanec Balga.  

     Prosím, pripravíme sa. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

     (Poznámka z pléna k prihláseniu poslancov.) 

 

     Prosím u pána poslanca Líšku a u pána poslanca 

Vaškoviča asi nie je karta zasunutá, asi je tam nejaký 

problém. Nič sa nedeje, stáva sa to.  

 

     Dáme hlasovanie ešte raz, dobre? Môžeme? Áno.  

     Prosím, pripravíme sa.  

     Prosím, ideme ešte raz hlasovať o členoch komisií tak 

ako boli predkladaní. 

        

     (HLASOVANIE:  

     Za:              23 poslancov. 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        0 

     Ďakujem pekne.  

 

 

 Skrutátorkami na dnešnom rokovaní ak by náhodou 

zlyhalo hlasovacie zariadenie sú ako obyčajne pani Riegl a 

pani Tomeček Ghata. 

     Tlačivá máte u návrhovej komisie.  

 

 

BOD 3: 

Schválenie programu rokovania. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   
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 Pokiaľ ide o program dnešného rokovania, 

poprehadzujeme trošičku poradie. 

 

 Body 1 až 5 zostávajú s tým, že voľba miestneho 

kontrolóra sa ruší. Vysvetlíme.  

     Pred ňou bude teda ešte vyhodnotenie plnenia uznesení 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto. To bude ako bod 6. 

 

     Nasledovať bude bod 7, teda návrh na voľbu podpredsedu 

Komisie územného plánu, urbanizmu a výstavby.  

 

    A potom budeme už pokračovať už Správou o činnosti 

miestneho kontrolóra. Áno? V poriadku.  

 

     Zároveň  s ť a h u j e m  v zmysle našej dohody body 

15. a 16. 

 

    A toto sú všetky zmeny oproti programu, ktorý ste 

dostali e-mailom: 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Miestneho  

   zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Voľba členov návrhovej a volebnej komisie  

5. Voľba overovateľov záznamu a uznesení    

6. Voľba miestneho kontrolóra  

7. Návrh na voľbu podpredsedu Komisie územného plánu,  

   urbanizmu a výstavby 

8. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva  

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

9. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2014 

10. Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb  
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   Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto – Sociálna     

   výdajňa potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto  

11. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení,  

   vyplývajúcich zo Správy z kontroly oddelenia vnútornej  

   správy, správy bytov a nebytových priestorov Miestneho  

   úradu Bratislava – Nové Mesto – referát vnútornej 

   správy, schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej  

   časti Bratislava – Nové Mesto dňa 15. 10. 2013 

12. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení,  

   vyplývajúcich zo Správy z kontroly útvaru komunikácie,  

   kultúry, športu, mládeže a voľného času Miestneho úradu  

   Bratislava – Nové Mesto – referát kultúry a športu,  

   schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto dňa 11. 06. 2013 

13. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie  

    Základná škola s materskou školou, Jeséniova č. 54 

14. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I.  

    polrok 2015 

15. Návrh investičných akcií mestskej časti Bratislava –  

    Nové Mesto na rok 2015 

16. Návrh rozpočtu a participatívneho rozpočtu mestskej  

    časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2015-2017 

17. Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu,  

    informovanie o realizácii projektov participatívneho  

    rozpočtu pre rok 2014 a o procese participatívneho  

    rozpočtu pre rok 2015 

18. Návrh gescií poslancov Miestneho zastupiteľstva  

    mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za jednotlivé  

    volebné okrsky pre volebné obdobie rokov 2014-2018 

19. Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady,  

    Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho  

    zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

    na rok 2015 

20. Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej  
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    časti Bratislava – Nové Mesto a Miestneho  

    zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

    na rok 2015 

21. Návrh doplnenia zástupcov zriaďovateľa do školských rád 

22. Návrh na voľbu šéfredaktora, podpredsedu a členov  

    Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesta 

23. Návrh na voľbu poslancov do Programovej rady TV 

24. Návrh členov Komisie pre činnosť EKO-podniku VPS 

25. Návrh na zníženie nájomného za prenájom častí  

    spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť,  

    s.r.o. 

26. Návrh na prevod vlastníckeho práva k stavbe garáže  

    súpis. č. 4015 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“  

    KN parc. č. 12781/227, k. ú. Nové Mesto pre mestskú  

    časť  

    Bratislava  - Nové Mesto 

27. Návrh na schválenie prenájmu častí pozemkov registra  

    „E“ UO v k. ú. Nové Mesto v lokalitách ul. Sibírska č.  

    28-34, ul. Teplická, ul. Pionierska / Šuňavcová  

    a lokalite ul. Pionierska / Kyjevská / Legerského; pre  

    verejnoprospešné účely, od prenajímateľa Slovenský  

    pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava   

28. Návrh na zmenu časti B. uznesenia Miestneho  

    zastupiteľstva MČ B-NM č. 22/07 zo dňa 20. 4. 2010 vo  

    vzťahu k zapracovaniu finančnej zábezpeky do Zmlúv  

    o dielo súvisiacich s investičnou činnosťou mestskej  

    časti Bratislava – Nové Mesto  

29. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na  

    uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových  

    priestorov na Račianskej ul. Č. 87, Bratislava  

30. Návrh na uplatnenie predkupného práva – Dôvera  

    zdravotná poisťovňa, a.s.  

31. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na  

    uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti  

    Spoločenského domu „VERNOSŤ“ a parc. č. 13528 
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32. Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov  

    a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava –  

    Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR  

    Bratislavou 

33. Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č.  

    11360/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2  

    a parc. č. 11360/5 – zastavané plochy a nádvoria  

    o výmere 26 m2, k. ú. Nové Mesto, pre manželov MUDr.  

    Ľudomíra Volocha a Jany Volochovej 

34. Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania  

    pohľadávky vedenej voči spoločnosti KORION, s.r.o., so  

    sídlom Hybešova č. 37, 831 06 Bratislava 3, IČO:  

    35694777 

35. Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov  

    zverených ZŠ s MŠ Sibírska  

36. Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov  

    zverených ZŠ s MŠ Odborárska  

37. Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov  

    zverených ZŠ s MŠ Cádrova  

38. Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu o zverení nehnuteľného  

    majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy  

    č. 195/2013 MČ B-NM zo dňa 4. 9. 2013 v znení Dodatku  

    č. 1 zo dňa 28. 10. 2013 o technickom zhodnotení  

    objektu Materskej školy Pionierska č. 12/A, Bratislava   

39. Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného 

    majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy     

    organizácie EKO-podnik VPS č. 2508/2014 MČ B-NM 

40. Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III.  

    a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných  

    priestranstiev na zimné obdobie 2014/2015 

41. Návrh pristavovania veľkoobjemových kontajnerov na rok  

    2015 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

42. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa  

    týkajúceho sa zmeny nájomcu – Futbalového klubu BCT  

    Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova č.  
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    22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341, prostredníctvom  

    dohody o postúpení práv a povinností 

43. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky za nájom  

    nebytového priestoru na Škultétyho č. 16, Bratislava,  

    nájomca CZ & CZ EXCLUSIVE, s.r.o. 

44. Návrh na pridelenie obecného bytu mestskej časti  

    Bratislava – Nové Mesto p. Alene Begányiovej, trvale  

    bytom ul. Riazanská č. 56, Bratislava 

45. Interpelácie 

46. Rôzne  

 

Informácie mimo programu rokovania:  

- Informácia o činnosti MsP za obdobie od 01.07.2014 – 

24. 10.2014   

- Informácia o mailovej interpelácii poslanca MZ MČ B-NM 

Ing. Libora Gašpierika 

- Informácia o činnosti sekcie Štátneho fondu rozvoja 

bývania 

- Informácia o vecnom plnení harmonogramu výstavby 

a údržby miestnych komunikácií a ostatných činností 

v oblasti dopravy v roku 2014 

- Informácia o kultúrnych a športových podujatiach 

organizovaných mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto 

pre rok 2015 

- Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014. 

 

 

  Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie dnešného 

programu? Nie.  

 

Ideme hlasovať o programe tak ako bol navrhnutý.  

     Prosím zapojte pána poslanca Gašpierika; pán poslanec, 

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

     Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja by som sa chcel 

dovoliť opýtať na začiatku dnešného pracovného rokovania 

zastupiteľstva, či budeme schvaľovať zasadací poriadok?  

 

 Myslím si, že to patrí ku kultúre každého  

zastupiteľstva, aj každého samosprávneho orgánu, pokiaľ by 

si poslanci vedeli, keď už dneska máme dovolených všetkých 

25 prerokovať zasadací poriadok; či by takéto niečo mohol 

pripraviť miestny úrad? To je prvá otázka.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

    Ak dovolíte, dnes nie, nebudeme narúšať zastupiteľstvo, 

máme toho dosť pred sebou  pred sebou, ale môžeme to 

spraviť na budúce rokovanie.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

    Ďakujem pekne.   

    Súčasne, pán starosta,  by som sa chcel spýtať, na 

základe informácie, materiál ktorý bol dneska stiahnutý z 

rokovania, miestny kontrolór ukončil svoje pôsobenie ku dňu 

6. januára 2015. Myslím, že v marci 2014 sme prvýkrát  sa 

začali zapodievať voľbou kontrolóra, nepodarilo sa to počas 

celého minulého roku; myslím si že sa tomu nepodarí ani 

dnes. Predpokladám, že budeme mať vypísané nové podmienky 

voľby kontrolóra; takže predpokladám že to bude v 

avizovanom termíne apríl 2015.  

V súčasnosti mestská časť nemá regulérne zvoleného, 

resp. nemá miestneho kontrolóra. 

 

 Ja sa chcem opýtať na základe toho, že neboli 

stiahnuté ďalšie body z programu rokovania dnešného  

zastupiteľstva; a to je bod č. 9, bod č. 10, bod č. 11, bod 
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č. 12. Tieto materiály sme obdržali písomne aj elektronicky 

s tým, že predkladateľ, spracovateľ týchto materiálov je 

hlavný kontrolór.  

 

    Mestská časť nemá hlavného kontrolóra; ja sa chcem 

opýtať, že či je vôbec možné aby sme o týchto bodoch 

rokovali? Respektíve predkladám návrh na stiahnutie týchto 

bodov,  nakoľko si myslím, že tieto body môže naozaj 

predkladať hlavný kontrolór, ktorý dneska nie je. 

 

     Rovnako si myslím, že plán práce kontrolóra na prvý 

polrok nemôžeme schvaľovať, nakoľko ak prípadne bude voľba 

v apríli, tak kontrolná činnosť sa nebude môcť diať v 

priebehu prvého polroka tohto roku. A  samozrejme, nie je 

isté, že či prípadne bude zvolený kontrolór v apríli, lebo 

tak ako dnes môže to byť aj na budúce, môže to byť 

stiahnuté a môže to byť odložené na ďalší mesiac.    

 

     Takže si dovolím si predložiť návrh na stiahnutie 

bodov.  

   Ešte raz; teda predkladám návrh na stiahnutie bodov č. 

9, 10, 11, 12, 13, 14. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán prednosta, prosím vás, povedzte k tomu pár slov; 

teraz čo ste povedali mne.  

 

 

Ing. Ľ. K o l á r i k, poradca starostu: 

 Páni kolegovia, ja tiež už nie som prednosta, ale 

spravím len výklad:  

Pán Dubravec bol do 6. januára a on tieto materiály 

spracoval v období keď bol ešte kontrolórom. Čiže preto sú 

tu v tejto technike tu založené a predložené, aj keď on už 
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dneska v tej funkcii nie je. On ich spracoval a vyhodnotil 

a ukončil v období, keď ešte tento inštitút jestvoval pod 

jeho menom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Čiže v zásade správy prerokovať nie je problém.  

Otázka je ako to bude s plánom kontrolnej činnosti 

miestneho kontrolóra, pretože kontrolné oddelenie predsa je 

a môže fungovať naďalej.  

Môžem poprosiť vaše vyjadrenie, pán inžinier? 

     Prosím, zapojte pána vicestarostu Winklera. 

 

 

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

     Takisto plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015 

bol spracovaný ešte v čase mojej funkčnej činnosti. Bol 

prerokovaný na miestnej rade v novembri, bol pripravený na 

rokovanie zastupiteľstva, len v novembri zastupiteľstvo 

nebolo. Takže z toho dôvodu ten plán bol prerokovaný v 

komisiách a všetky komisie súhlasili s tým plánom 

kontrolnej činnosti.  

 

   Tým pádom beriem za to, že je to oficiálne schválené, 

len neprebehol akt v zastupiteľstve. Takže preto je to dnes 

v zastupiteľstve ako bod, ktorý bol predtým prerokovaný 

všetkými poslancami miestneho zastupiteľstva pôvodného v  

minulom roku 2014. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

Áno, veď bolo povedané to, čo som myslím povedal v 

úvodnej reči svojej. Samozrejme, tu sedia noví poslanci, 

takže teraz materiály budú prerokovávať poslanci, ktorí tu 

sedíme, nemôžeme dôvodiť že to prerokovali poslanci, ktorí 

tu už dnes nie sú, resp. že to prerokovali poslanci v 

minulom volebnom období. Nemôžem rovnako za to, že 

niekoľkokrát sme rokovali so starostom mestskej časti, 

niekoľkokrát sme rokovali na komisiách, na miestnej rade. 

Ešte raz opakujem, v marci 2014 sme sa prvýkrát začali 

zapodievať voľbou kontrolóra.  

 

    Dneska je február 2015 a nemôžem za to, že neboli 

zabezpečené také podmienky, že kontinuálne sme nemali 

zvoleného kontrolóra, poťažne od ukončenia súčasného 

volebného obdobia, to znamená od 7. januára 2015. 

 

     Materiály predkladá kontrolór, ktorého nemáme 

a samozrejme nemôže predpokladám pracovník úradu predkladať 

materiál ako kontrolór, ktorý dneska už nie je kontrolór 

mestskej časti. A myslím si, že právne nie je teda v 

poriadku, aby bývalý kontrolór predkladal materiál ako by 

bol súčasný. Potom tento materiál mal byť predložený v 

novembri 2014, resp. V decembri 2014 a potom by sme mohli o 

ňom rokovať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Škoda, pán poslanec, že teda nemáte chuť pracovať, ale 

budem to rešpektovať, samozrejme.  

Sťahujem teda tieto materiály z dnešného rokovania.  

Čiže hovoríme o bodoch 9, 10, 11, 12, 13 a 14.  

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

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Taktiež ja by som sa 

chcel vyjadriť k tejto problematike. Som rád, že ste 

stiahli tieto body a poprosil by som pána Ing. Dubravca, 

aby si stiahol aj tú ceduľku „miestny kontrolór“. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpierik znova?  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Už nič.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.  

Má ešte niekto niečo k rokovaniu?  

Mám tu pána poslanca Gašpierika, pána poslanca 

Korčeka. Pán poslanec Gašpierik, hlásite sa? (Nie.) 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Ja som chcel ešte jednu poznámku, pán starosta. Keď 

som prišiel na toto dnešné rokovanie ako člen mandátovej 

komisie som sedel pri pánovi JUDr. Mikulcovi, pri pánovi 

Ing. Árvovi a mal som tam tú ceduľku. Nakoľko som zistil, 

že vyčlenená pracovná plocha pre moje pôsobenie v tomto 

zastupiteľstva mala zhruba 20 cm, tak som poprosil, aby som 

mohol sedieť pri pánovi poslancovi Ágostonovi, kde budem 

mať pracovnú plochu tak ako ostatní poslanci.  

 

     Takže, keď sa bude robiť zasadací poriadok, tak by som 

poprosil, aby som mohol sedieť tu a mať také isté podmienky 

na prácu ako ďalší poslanci.  

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

   Ďakujem pekne. Ja tiež dúfam, že teda nebudeme sa 

znižovať na úroveň zasadnutia mestského zastupiteľstva a 

prejdeme naozaj k našej práci. Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja si myslím, že 

by sme mali o tom ale hlasovať, že či sa stiahnu tieto 

materiály. Lebo tie materiály boli riadne prejednané, takže 

nech sa vyjadria aj ostatní kolegovia; nie iba jeden 

poslanec. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý :  

 Pozrite sa, vzhľadom na to ako je atmosféra u 

niektorých našich kolegov, zbytočne, ak to nie je na 100 %, 

budeme v ohrození toho že to bude napadnuté, atď., atď. Na 

čo? Keď niekto chce robiť zlé, hľadať problémy, nedáme 

zámienky.  

     Čiže ja to radšej sťahujem, mám na to tú možnosť. 

 

    A zároveň by som poprosil zvolených poslancov, aby 

zaujali svoje miesto v komisiách; návrhová, mandátová 

komisia. Ďakujem pekne. 

     Znova je prihlásený pán poslanec Gašpierik; prosím, 

dajte mu slovo. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Ďakujem. Pán starosta, samozrejme, že chcem pracovať. 

Nemyslím si že je dôvodné, aby ste označovali                 

vystúpenie poslanca, že chce robiť zlé, že chce napadať 

materiály, že nechce pracovať. Ja si myslím, že chcem 
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pracovať zákonne, aby nám prokurátor nevracal materiály ako 

zmätočné. Ja som bol s tým, že dneska prebehne voľba 

kontrolóra; samozrejme, tieto materiály by boli regulérne.  

 

     Myslím si, že z vašich úst bolo stiahnutie tohto bodu 

materiálu kontrolóra, kde som myslel, že možno už by nový 

kontrolór si to potom osvojil, respektíve by to predkladal 

nový kontrolór mestskej časti. Ale nemyslím si naozaj za 

dôvodné, aby neexistujúci kontrolór mestskej časti 

predkladal materiál ako kontrolór. Takto boli predložené do 

zastupiteľstva. 

 

     Pokiaľ od 6. 1. nemáme kontrolóra, ja si myslím, že 

miestny úrad to mohol pripraviť ináč, že predkladateľom ste 

možno mohol byť Vy, ako starosta. A potom by bol 

predkladateľom správy poverený pracovník miestneho úradu, 

respektíve prednosta miestneho úradu. Ale nemôže byť 

samozrejme predkladateľom materiálu kontrolór, ktorý dneska 

nie je. Takže chcem, aby to bolo zákonné, aby neboli 

problémy, a nie že nechcem pracovať, ako ste ma označili. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Pán poslanec, vašu iniciatívu si veľmi 

vážim, tak ako každú s ktorou prídete.  

 

     Ak dovolíte, prejdeme k schváleniu programu dnešného 

rokovania.  

     Uzatváram v tejto veci diskusiu. 

 Prosím, ideme hlasovať.  

Prosím, pripravíme sa.  

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (HLASOVANIE) 
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     Za:             21 poslancov. 

     Proti:           0 

     Zdržal sa:       2. 

     Máme pred sebou návrh na voľbu podpredsedu Komisie 

územného plánu, urbanizmu a výstavby. 

  

 

 

BOD 6: 

Voľba miestneho kontrolóra 

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

 

 

 

BOD 7: 

Návrh na voľbu podpredsedu Komisie územného plánu, 

urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Predkladateľom je pán poslanec, tajomník Miestnej rady 

JUDr. Mikulec.  

Myslím, že môžeme ísť bez úvodného slova.  

 

 Za podpredsedu komisie je navrhnutý pán poslanec 

Novitzký, ktorý je architekt, skúsenosť v tejto oblasti má. 

 

     Myslím, že môžeme ísť aj bez diskusie.  

 

     Poprosím návrh uznesenia.   

 Je prihlásený pán poslanec Vaškovič; máte niečo k 

tejto veci, pán poslanec? Nech sa páči, hovorte. 
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Poslanec Ing. arch. P.  V a š k o v i č : 

 Ja by som chcel len upresniť, že jedná sa o Komisiu  

územného plánovania, urbanizmu a výstavby; nie Komisiu 

územného plánu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Takže poprosím, prejdeme k hlasovaniu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

     Návrh uznesenia: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     v o l í  

- Ing. arch. Otta Novitzkého za podpredsedu Komisie 

územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

- Ing. Stanislava Winklera za člena Komisie územného 

plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.  

Prosím, nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (HLASOVANIE.) 

     Ďakujem pekne. 

     Za:              23 poslancov. 

     Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 
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     Ideme ďalej. 

 

 

BOD 8:  

Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Poprosím Vás, pán Kollárik. 

 

 

Ing. Ľ. K o l l á r i k, poradca starostu:  

     Dobrý deň. Materiál máte predložený v predchádzajúcom 

spracovaní. Je rozšírený o dodatok, ktorý hovorí o tom, že 

sa ruší uznesenie ktorým sa dopĺňa uznesenie číslo, časť 3 

o tom, že sa ruší uznesenie 01/13 o vypísaní voľby 

kontrolóra.  

     K ostatným uzneseniam ktoré sú nie je potrebné povedať 

alebo nenastali zmeny medzi predložením a dnešným dňom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Taktiež pri tomto 

materiáli je uvedený ako predkladateľ prednosta Miestneho 

úradu Ing. Ľ. Kollárik. Podľa informácií, ktoré som dostal    

e-mailom pán Ing. Ľ. Kollárik už nie je prednosta. Takže by 

som poprosil, aby predkladal buď súčasný prednosta tento 

materiál, pretože v zmysle rokovacieho poriadku môžete 

predkladať materiál Vy, poslanci, prednosta alebo hlavný 

kontrolór.  
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Takže taktiež, aby to bolo legislatívne všetko    v 

poriadku a nebolo toto uznesenie napadnuté. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Ešte niekto?  

Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám dve 

pripomienky, a to sú ako uznesenia ktoré rušíme: je to 

uznesenie 22/33 a 22/34, ktoré sme prijali na júnovom 

zastupiteľstve.  

 

 Tam to zdôvodnenie; ja s tým nemôžem súhlasiť a 

navrhujem, aby tieto uznesenia boli zaradené ako uznesenia 

ktoré sú v konaní.  

 

 Prvé uznesenie bolo uznesenie o stavebnej uzávere v 

lokalite Biely kríž a Mierová kolónia, kde je to zdôvodnené 

tým, že stavebná uzávera sa môže vyhlásiť iba v tých 

lokalitách, kde prebieha územný plán zón, čo podľa mňa nemá 

oporu v stavebnom zákone.   

 

 A ďalšie uznesenie, kde sme žiadali spracovanie a 

prerokovanie dopravno-urbanistickej štúdie Račianska-

Vajnorská. 

 

 Ja si tiež myslím, že je to dokument ktorý môžeme 

spracovať, môže to byť podkladom pre vypracovanie zmien a 

doplnkov územného plánu, prípadne pri tvorbe nového 

územného plánu. Tu sa hráme o slovíčka, že či to je v 

stavebnom zákone, takisto ako územný generel dopravy tam 

nie je, takže chcel by som vysvetlenie k týmto dvom bodom.       



30 

 

.                                                                              2. zas. MZ MČ B-NM 17.02. 2015 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja si osvojujem pripomienku pána poslanca Korčeka; 

ďakujem za ňu. 

 Takže predkladateľom materiálu, ak dovolíte, som ja. 

 

 A pán poslanec, pán vicestarosta, rozumiem tomu čo je 

v materiáli, ale zároveň rozumiem tomu čo hovoríš Ty. 

Uvedomujem si, že niekedy niečo chceme, ale vonkajšie 

podmienky nám to znemožňujú alebo sťažujú. Ale to 

neznamená, že by sme sa o to nemali pokúšať, i keď to 

niekedy možno vyznie tak Don Quijotsky. 

 

 Takže, ak dovolíte, ja si osvojujem to čo hovoríte a  

presúvam v zmysle vašej pripomienky tieto dva body medzi 

uznesenia, ktoré sú v plnení.  

A stretneme sa k tomu, aby sme nejakým spôsobom našli 

legislatívne čistú možnosť, ako tieto obidve uznesenia 

naplniť.  

Čiže dve uznesenia:  

uznesenie 22/33 a uznesenie 22/34 sa premiestnia z 

ruší, do „trvá“. Ďakujem pekne.  

 Prihlásený je pán poslanec, Ing. arch. Vaškovič.         

 

 

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

 Je síce pravdou, že pôvodným predkladateľom tohto 

materiálu bol pán Kollárik, ale v materiáli ktorý som si ja 

našiel na stole k bodu č. 8 je už napísaný predkladateľ pán 

Baník. Takže neviem, či je problém v personálnom obsadení; 

to je ako jedna poznámka. 

 

 A druhá poznámka, chcel som podporiť pripomienku pána 

Winklera v tom presunutí tých dvoch uznesení; to nastalo. 

Takže ďakujem.   
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Nikto už nie je prihlásený. 

 Takže poprosím návrh uznesenia.      

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k 

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     k o n š t a t u j e, že: 

 

1. Trvá termín plnenia uznesení – podľa pretlače 

19/04/C, 19/09/B 

20/12, 20/14 

21/08c 

22/14, 22/16/1, 22/30, 22/31, 

7MMZ/10, 7MMZ/16, 7MMZ/17, 7MMZ/18 

23/05/b, 23/06, 23/12, 23/13. 23/16, 23/17, 23/18, 23/19 

01/12/B, 01/13 

 

2. Splnené sú uznesenia – podľa pretlače 

22/20 

19/28,/B,C,D/1-2 

20/13, 20/17/3, 20/18, 20/20 

21/08a-b, 21/22, 21/23 

22/16/2, 23/17, 22/20, 22/26, 22/27, 22/35, 

7MMZ/04, 7MMZ/05, 7MMZ/06, 7MMZ/08, 7MMZ/13 

23/03, 23/04, 23/05/a, 23/07, 23/08, 23/09, 23/10, 23/11, 

23/14, 23/15 

01/06, 01/07, 01/08, 01/09, 01/10, 01/11, 01/12/A, 01/14, 

01/15, 01/16 

 

3. ruší uznesenia – podľa pretlače 



32 

 

.                                                                              2. zas. MZ MČ B-NM 17.02. 2015 

11/18, 22/23, 22/34, 23/2 - s upresnením ako uviedol pán 

Kollárik a pán starosta.  

Čiže z bodu 3 sa presúvajú body 22/33 a 22/34 do bodu 

1.  

     A do bodu 3 sa pridáva 01/13.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (HLASOVANIE.) 

     Ďakujem pekne.  

 Za:              24 poslancov. 

     Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Ideme až na bod 17.  

 

 

 

S t i a h n u t é  body z rokovania:  

 

Bod 9:  

Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2014 

 

Bod 10:  

Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb Miestneho 

úradu Bratislava – Nové Mesto – Sociálna výdajňa potravín a 

spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

Bod 11:  

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, 

vyplývajúcich zo Správy z kontroly oddelenia vnútornej 

správy, správy bytov a nebytových priestorov Miestneho 
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úradu Bratislava – Nové Mesto – referát vnútornej správy, 

schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava – Nové mesto dňa 15. 10. 2013 

 

Bod 12:  

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, 

vyplývajúcich zo Správy z kontroly útvaru komunikácie, 

kultúry, športu, mládeže a voľného času Miestneho úradu 

Bratislava – Nové Mesto – referát kultúry a športu, 

schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto dňa 11. 06. 2013    

 

Bod 13:  

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou, Jeséniova č. 54 

 

Bod 14:  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na prvý 

polrok 2015 

 

Bod 15:  

Návrh investičných akcií mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2015 

 

Bod 16:  

Návrh rozpočtu a participatívneho rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto na roky 2015-2017.     

 

 

BOD 17: 

Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu,  

informovanie o realizácii projektov participatívneho 

rozpočtu pre rok 2014 a o procese participatívneho rozpočtu 

pre rok 2015 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak dovolíte, myslím si, že môžeme ísť bez úvodného 

slova. Ako viete, snažíme sa, aby ľudia mohli spolu 

rozhodovať, aby mohli participovať na fungovaní, na vízii, 

na cieľoch tejto mestskej časti. A práve táto kancelária je 

takým motorom všetkých týchto prác. Jednou z nich je aj 

samotný rozpočet. Vieme, že jeho súčasťou a našou snahou 

je, aby časť peňazí v každom roku sa riešila 

participatívne, čiže aby o ňom rozhodli priamo obyvatelia 

mestskej časti. Pričom deklarovaná snaha je, že táto suma 

bude každý rok o čosi vyššia.  

 

 Dámy a páni, viem, že väčšina z vás, ak nie každý z 

vás, sa zúčastňuje týchto stretnutí a v zásade je to naša 

spoločná línia.  

 

Takže, ak dovolíte bez úvodného slova otváram rovno 

diskusiu; ak teda niekto chce niečo povedať k tomuto 

materiálu. 

Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

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

iba k jednému projektu; to sú tie schody na Sibírska, 

Rauchova, teda Cígera Hronského. Pýtal som sa telefonicky  

na kancelárii participatívneho rozpočtu, kedy sa má 

realizovať, to bolo z tých sponzorských peňazí z Penty. Ich 

odpoveď bola „neviem“.  

 

 Takže rád by som upresnil, lebo neviem, nemôžem 

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

 Pán poslanec, toto sa pýtate tretíkrát za mojej 

účasti. Čiže myslím, že to nie je potrebné sa pýtať.  

 

 A úloha kancelárie v tejto chvíli v zásade skončila 

alebo je prerušená. Teraz tento projekt pôjde na investičné 

oddelenie, ktoré dostane úlohy a spracuje si harmonogram v 

rámci ktorého projekty ktoré boli v rámci participácie 

schválené, bude realizovať. Samozrejme, prioritou je 

zrealizovať tie projekty, u ktorých skončilo verejné 

obstarávanie a ktoré sú v procese schválené v rámci ISRMO. 

To neznamená, že sú niekde na tretej, štvrtej pozícii, ale 

prioritou je schváliť, vyriešiť to čo v tejto chvíli beží.  

 

 Radi by sme tieto projekty v rámci rozpočtu 

participoatívneho, kde sme získali sponzora v podobe 

spoločnosti ktorá stavia na Račianskej ulici, zrealizovali 

do konca tohto roka. V prípade že nie, nič sa nestane, tie 

peniaze sú zazmluvnené, respektíve sú na našom účte, čiže 

neprepadnú.   

 Nech sa páči, pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. My sme v 

predchádzajúcom volebnom období, keď sme sa rozprávali o  

kancelárii pre participáciu, hovorili aj o jej personálnom 

obsadení. Ja som v tejto správe nenašiel, že koľko 

momentálne pracuje ľudí v tejto kancelárii.  

 

Takže som sa chcel opýtať, že koľko momentálne pracuje 

ľudí v kancelárii a podieľa sa na tomto projekte? Ďakujem.      

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 V kancelárii pre participáciu pracujú 4 ľudia na 

polovičný úväzok, respektíve dvaja na dohodu a dvaja na 

pracovný pomer polovičný.  

 

 Nikto už nie je prihlásený, takže poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 

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

   1. Správu o činnosti Kancelárie pre participáciu, 

informovanie o realizácii projektu participatívneho 

rozpočtu pre rok 2014. 

   2. Proces participatívneho rozpočtu pre rok 2015; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

Prosím, pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               19 poslancov. 

     Proti:             0 

 Zdržal sa:         5. 

 Ďalší materiál je bod č. 18. 
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BOD 18:  

Návrh gescií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto za jednotlivé volebné okrsky 

pre volebné obdobie rokov 2014-2018 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom je pán poslanec Mikulec, tajomník 

Miestnej rady, ktorému chcem poďakovať za trpezlivosť a 

opätovné komunikovanie s poslancami. Verím, že nemusíme 

riešiť žiadnu diskusiu a rovno môžeme tento materiál 

schváliť a ísť ďalej. Nie.  

 Pani poslankyňa Pfundtner sa hlási.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Ja som si 

pozrela materiál, ktorý sme dostali na CD a žiaľ, 

nevykonala sa tam oprava ktorá mala vzniknúť na základe 

dohody medzi mnou a pánom poslancom Vlačiky ohľadne výmeny 

gesčného obvodu.  

 

 Takže teraz dávam návrh, aby sa hlasovalo o materiáli 

tak, že pán poslanec Vlačiky bude mať môj pôvodný obvod. Je 

to volebný obvod č. 3, okrsok 13. A ja budem mať jeho 

pôvodný okrsok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Vlačiky, Vy s tým súhlasíte? Takto ste 

dohodnutí? Áno? 

 

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

 Áno.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Výborne.   

 Čiže, ak dovolíte, pani poslankyňa aby to bolo 

rýchlejšie, poprosím pána poslanca Mikulca nech si to rovno 

osvojí; čiže nemusíme hlasovať o vašom návrhu. Môže byť?   

 

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

 Áno.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tým pádom došlo v materiáli k zmene. Pán Mikulec ako 

predkladateľ materiálu urobil zmenu v tom, že sa vymenili 

gescie pána poslanca Vlačikyho za pani poslankyňu 

Pfundtner. 

 Prihlásený je pán poslanec Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Podobne ja 

žiadam výmenu gesčných okrskov 20 a 21. Hovorili sme to na 

komisii finančnej, aj na rade, čiže vymeniť sa s pani 

poslankyňou Šebejovou. Čiže ja budem mať gesčný okrsok 20 a 

ona gesčný okrsok 21. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, súhlasíte s týmto? 

     Kývete hlavou že áno. Ďakujem. 

Pán tajomník si tento návrh osvojuje, takže nemusíme 

hlasovať. Vymieňajú sa ešte gesčné okrsky pána Winklera s 

gesčným okrskom pani poslankyne Šebejovej.  
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 Predpokladám, že všetci ostatní sme už spokojní a 

súhlasíme s týmto prerozdelením. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia s 

tými zmenami, ktoré boli po dohode zapracované. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

gescie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto za jednotlivé volebné okrsky na 

volebné obdobie rokov 2014 – 2018 tak ako je uvedené v 

pretlači s dvoma zmenami.  

Vymenia sa gesčné okrsky medzi poslancami pán Vlačiky 

a pani Pfundtner a pani poslankyňa Šebejová a pán poslanec 

Winkler.  

 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

Pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

     Ďakujem pekne.  

 Za:              24 poslancov. 

     Proti:            0 

 Zdržal sa:        0. 

 Máme pred sebou ďalší materiál. 
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BOD 19:  

Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, 

Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Verím, že môžeme ísť bez nejakých úvodných slov a bez 

nejakých diskusií.  

 Poprosím o návrh uznesenia.   

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho 

zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               22 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0. 

 Ďalším materiálom je bod 20. 

 

 



41 

 

.                                                                              2. zas. MZ MČ B-NM 17.02. 2015 

BOD 20: 

Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, bez úvodného slova.  

 

Ing. Ľ. K o l l á r i k, poradca starostu: 

 Kolegovia, jednu malú poznámku vo väzbe na to čo tu 

hovoril pán Korček a pán Gašpierik.  

Prosím, aby ste rešpektovali, že keď ho adjustujeme, 

tak sa zamení pán Kollárik za pán Baník. A pán Baník za pán 

Majtán, pretože jednoducho medzi tým keď bol tento materiál 

spracovávaný tak bola ešte iná konštelácia fungovania 

úradu.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Prosím návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Vecný plán zasadnutí Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015; 

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

 Dobre. Pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               22 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0. 

 Pán poslanec Novitzký Vy ste nehlasovali; len aby ste 

vedeli. Ďakujem pekne.  

Ideme ďalej. 

 

 

BOD 21:  

Návrh doplnenia zástupcov zriaďovateľa do školských rád.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Materiál bol tiež diskutovaný. Došlo pri ňom k 

viacerým zmenám. Posledná mi bola oznámená teraz. V rámci 

Základnej školy Česká je návrh na zmenu. Namiesto pána 

poslanca Dubčeka by bol členom Rady školy pán poslanec 

Balga a naopak v Základnej škole Za kasárňou namiesto pána 

poslanca Balgu by bol pán poslanec Dubček.  

 Pán poslanec Dubček, pán poslanec Balga, súhlasíte s 

týmito zmenami?  

 (Áno.) 

 Dobre, súhlasíte.  

 Má ešte niekto nejaký návrh na zmeny?  

 Pani poslankyňa Rattajová. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcela iba  

k tomu krátky komentár.  
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Ja som niekoľkokrát apelovala na to, poslala som na 

základe výzvy od pani Vítkovej pánovi Novákovi informáciu o 

tom, že by som bola rada zaradená  do školskej rady na 

Sibírsku. Napriek tomu ma zaradili na Kalinčiakovu. A 

niekoľkokrát som apelovala na to, že nemám záujem, resp. 

chcela by som pôsobiť a pracovať v mojom volebnom obvode a 

byť na Sibírskej.  

 

 A keďže to nebolo nejakým spôsobom zapracované, ja by 

som chcela len informovať o tom, že nebudem v školskej rade  

na Kalinčiakovej.  

 

A keďže pani Vítková je v každej školskej rade a nie 

je tam priestor na to, aby tam boli poslanci, respektíve 

neviem sa do tej Sibírskej zapojiť, tak som vás chcela o 

tom informovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže žiadate, aby ste teda neboli v Základnej škole 

Kalinčiakova?  

 

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

 Áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Ďakujem pekne.     

     Pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

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

poprosiť, či by bola možná zámena? Vymeniť mňa zo Základnej 

školy Kalinčiakova na Základnú školu Sibírska. Mám na to 

jednoduchý dôvod. V tomto obvode som kandidoval, základnú 
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školu som navštevoval ako dieťa. Neviem, či je s tým 

problém. Pani poslankyňa Vítková je v 7 radách, pán 

poslanec Ágoston je v 5 radách. Neviem, či je to nejaký 

problém? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Vítková je historicky vo viacerých 

radách škôl, pretože v uplynulom volebnom období sme mali 

problém na začiatku s ich funkčnosťou. Preto som ju 

poprosil, aby bola taká láskavá a v tých radách bola. Tým, 

že je zároveň i predsedníčkou komisie školstva, tak 

nakoniec sa to ukázalo ako zmysluplné. To, že je v 5, 6, 7 

radách škôl neznamená nejaký príjem. Je to len práca, 

práca, práca. Ja som rád, že do toho išla a je v každej 

rade školy a má prehľad, ktorý sa od nej očakáva. Čiže to 

nie je nejaký jej výmysel, ale po prvé to vzniklo 

historicky.  

A po druhé považujeme to za zmysluplné.  

 

 Ja by som poprosil schváľme materiál tak ako je s tým, 

že   sa k tomu môžeme vrátiť, sadnúť si, prediskutovať a 

nájsť riešenie, ktoré bude dobré aj pre vás, aj pani 

poslankyňu Rattajovú, aby ste sa mohli zapojiť a riešiť aj 

školské problémy; minimálne byť o nich informovaní. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Pán starosta, Vy ste 

predkladateľ tohto materiálu a zjavne z diskusie ktorá 

prebieha na tomto zastupiteľstve vychádza, že tento 

materiál by pravdepodobne bolo vhodné stiahnuť. A tak ako 

ste potom povedali dodiskutovať, aby boli všetci poslanci 

spokojní.  
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Myslím si, že keď poslanci, či je to pán kolega Mikuš 

alebo pani kolegyňa Rattajová chcú pracovať v základnej 

škole, v rade školy kde boli zvolení ako miestni poslanci a 

pani Ing. Vítková je v 7 školských radách, je predsedníčka 

komisie a ešte je aj členka miestnej rady. Myslím si, že 

ide o základnú disproporcionalitu, ktorá by sa mala riešiť. 

 

 Takže ja vás poprosím v rámci dobrých vzťahov a v 

rámci určitej kolegiality medzi poslancami, aby sa tento 

materiál ešte prediskutoval a Vy ako starosta a štatutár 

prevzali nad tým záštitu. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Ja nemám problém tento materiál 

stiahnuť a dať ho ešte raz v rámci diskusie, aspoň sa o to 

pokúsiť. Ale ja opätovne chcem povedať, chcem  a považujem 

za správne, a teším sa, že pani poslankyňa Vítková je 

ochotná byť v 7, či koľkých radách škôl. A bola aj v 

minulom období a nikto s tým nemal problém. Skôr sme si 

mnohí vydýchli že tam niekto je a vďaka tomu sú tie školské 

rady akcieschopné.      

 

  V minulom období bola dokonca splnomocnenkyňou pre 

školstvo. Je to človek, ktorý sa v tých školách vyzná, 

rozumie im. A ja som rád, že venuje tomuto účelu, tejto 

problematike toľko času.  

 

 Na Sibírskej máme momentálne nejaké problémy. A my 

potrebujeme, aby sme tam mali človeka, ktorý  je kvázi 

priamo prepojený s úradom, aby sme ich vyriešili ku 

prospechu základnej školy, učiteľov i detí.  

 Takže tento materiál sťahujem.    
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     A tým pádom verím, že nemusíme už o ňom ďalej 

diskutovať. 

 

 Tu mi hovorí pán Kollárik, že máme trošičku problém aj 

s tým, že v niektorých radách škôl máme pretlak, v 

niektorých zase máme  naopak relatívne málo poslancov, nie 

sme schopní dokonca naplniť dostatočný počet. Čiže nie je 

to ľahké zostaviť tak, aby bol každý spokojný.      

  Takže, ak dovolíte, materiál sťahujem.  

 Máte pripomienku, pán poslanec? Prosím, zapojte pána 

poslanca. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja len jednu pripomienku, pán 

starosta k tomuto bodu. Tie rady školy budú mať za chvíľku 

zasadnutia a ono by bolo fajn, keby tí poslanci už začali 

aj pracovať v tých radách školy. 

 

 Čiže ja by som ten materiál nesťahoval. Skôr by som 

poprosil Andreu (p. Vítkovú), či by sa dalo konkrétne  na 

Sibírskej, kde je taký obrovský pretlak s tými poslancami, 

ktorí tam chcú pracovať to nejako vyriešiť. Lebo ja si to 

aj tak neviem predstaviť keď odtiaľ pôjde preč, že tam 

ostane stále ešte len jedno voľné miesto, dvaja ľudia sa 

tam hlásia, takže asi si budú musieť hodiť mincu kto tam 

bude pracovať.  

 

Čiže ja by som určite tento materiál nesťahoval, lebo 

tie rady školy budú zasadať momentálne v krátkom období a 

treba, aby tí poslanci pracovali v tých radách školy. 

Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  
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 Pán poslanec, rozumiem, ale pri všetkej úcte naozaj 

zastupiteľstvo nie je fórum, aby sme sa tu dohadovali, kto 

kde áno, a túto vec riešili ďalších 30 – 40 minút. To sa na 

mňa nehnevajte.  

 

 Materiál som stiahol.  

Snažím sa, aby sme sa aspoň pokúsili o tú dohodu, s 

tým, že chcem oznámiť, že plánujem zvolať mimoriadne 

zastupiteľstvo o nejakých 16 dní, pričom témy budú 

minimálne dve. Prvá je rozpočet mestskej časti a druhá je 

doplnenie zástupcov zriaďovateľa do školských rád. Čiže 

verím, že to tých 16 dní počká.  

 Prechádzame na ďalší bod.                   

 

 

 

BOD 22:  

Návrh na voľbu šéfredaktora, podpredsedu a členov Redakčnej 

rady novín Hlas Nového Mesta 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Otváram diskusiu.  

Nikto nie je prihlásený, poprosím návrh uznesenia.  

 Pán poslanec Korček je prihlásený. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. V prvom 

rade sa vám chcem poďakovať ako predkladateľovi tohto 

materiálu za dôveru, nakoľko som navrhnutý ako člen 

Redakčnej rady. V Redakčnej rade pôsobím už dlhodobo a 

myslím  si, že tá atmosféra ktorá bola aj minulé volebné 

obdobia na Redakčnej rade a práci Redakčnej rady, bola 

veľmi dobrá.  
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Pozrel som si ďalších navrhnutých kolegov, ktorí by 

mali pracovať v Redakčnej rade. Vidím, že z členov 

Redakčnej rady a šéfredaktora sú traja poslanci navrhnutí 

za Klub nezávislých poslancov. 

 

 Ja by som chcel Vás poprosiť, a v prípade že by ste si 

môj návrh neosvojili, dám taký návrh, nakoľko tu máme 

nielen Klub nezávislých poslancov a poslancov ktorí sú 

nezaradení v jednotlivých kluboch, ale máme tu aj kolegov z 

Pravicovej koalície, ktorí nemajú zástupcu v týchto 

orgánoch.  

 

 Tak ja by som vás poprosil, aby ste buď Vy alebo ja 

teda navrhnem doplniť za člena Redakčnej rady pána Ing. 

Gašpierika, pretože myslím si, že zmyslom tejto Redakčnej 

rady je hlavne dohliadanie na objektivitu a pluralitu 

jednotlivých príspevkov, a každá poslanecká skupina, každý 

jednotlivý poslanecký klub by tam mal mať zástupcu. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, s tým čo hovoríte ja sa 

nestotožňujem, poviem na rovinu. O nomináciách sa dlho 

rokovalo, toto je nejaký výsledok. Maximálne som ochotný 

materiál stiahnuť, aby sa o ňom ešte raz rokovalo, ale 

nevidím dôvod na to čo hovoríte Vy.  

 Prihlásená je pani poslankyňa Rattajová.  

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja ďakujem kolegovi 

pánovi Korčekovi za tento vstup a takisto by som 

navrhovala, že za našu Pravicovú koalíciu by bolo korektné, 

keby sme mali v Redakčnej rade svojho člena.  

 A ak si dobre pamätám, tak uznesenie Miestnej rady, 

ktoré dalo ustanovenie že, kde boli 4 mená a  bolo tam aj 
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meno poslanca Gašpierika. Takže nerozumiem, prečo pešiel 

tento materiál Miestnou radou, v podstate nerozumiem, prečo 

pán Gašpierik z týchto členov vypadol? Takže možno taká 

otázka.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nepamätám si, že by tam bol vyslovene zvolený. Pamätám 

si, že boli nejaké návrhy, ktoré predniesol aj pán 

poslanec. Ja som si ich neosvojil, lebo netúžim po tom, aby 

tam pán poslanec bol, i keď si ho veľmi vážim za jeho 

všetku prácu ktorú robí v prospech hlavného mesta aj v 

našej mestskej časti. Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. R. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo. Možno taký príklad z hlavného mesta; 

v hlavnom meste pri zastupiteľstve funguje tzv. Mediálna 

rada, kde má každý klub jedného zástupcu, a je jedno či ten 

klub má 14 poslancov alebo 4 poslancov. Ja iba zopakujem 

svoje argumenty, nie je to o tom, kto tam konkrétne bude. 

Ide o to, aby každá poslanecká skupina, každý poslanecký 

klub tam mali svojho zástupcu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Hlavné mesto má dlhy 25 miliónov Eur a 

je pred nútenou správou už nejaký čas. Čiže ja sa snažím 

nebrať si ani z fungovania magistrátu, ani z fungovania 

hlavného mesta, ani z fungovania poslancov nejaký príklad, 

pán poslanec. Ale rozumiem tomu čo hovoríte.  

 

     V podstate sú dve možností:  

Buď to stiahnem a bude ešte raz možnosť to 

prediskutovať.  
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Alebo budeme hlasovať o vašom návrhu ktorý máte a v 

takom prípade budem odporúčať kolegom hlasovať určite 

proti.   

 Pán poslanec Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Keď sme sa bavili na rade, ja si tiež 

nepamätám, že by tam boli tieto konkrétne mená. Jedna moja 

otázka je, kto teda navrhol pána kolegu Korčeka, to je 

druhá vec.  

 

A ja dávam teda návrh na rozšírenie tejto rady o pána 

Tettingera, ktorý si myslím že by tam mal byť a fungoval 

tam aj v predchádzajúom období. Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte niekto? Nie.  

 Pán poslanec Korček, takže dáme hlasovať alebo to 

stiahneme?  

Dáme hlasovať. Dobre.  

 Čiže máme tu prvý návrh pána poslanca Korčeka o 

doplnení členov Redakčnej rady Hlasu Nového Mesta.  

Nech sa páči, pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Prepáčte, pán starosta, ale ja som sa hlásil, ste si 

nevšimli. Možno kompromisné riešenie by bolo, keby naše 

návrhy; je tam môj návrh a návrh pána vicestarostu sme dali 

ako jeden návrh a bol by dovolený aj pán Tettinger, aj pán 

Gašpierik. 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 To nevidím. Pán poslanec, je to dobrý pokus ale prosím 

vás, to že máme poslancov neskúsených neznamená, že sú aj 

hlúpi; pri všetkej úcte. Je mi jasné, že v ďalšom príspevku 

poviete, že takto tak ste to nemysleli, atď., veď to už 

poznáme. Ale nehnevajte sa, to nie.  

Pán poslanec Winkler, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Sú tu dva návrhy, takže budeme hlasovať 

o každom návrhu samostatne; teda navrhujem hlasovať 

samostatne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme, samozrejme to spájať určite nie.  

 Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu. Budeme najprv 

hlasovať o návrhu pána poslanca Korčeka o tom, že má záujem 

aby členom Redakčnej rady bol aj pán poslanec Gašpierik; 

takže chce byť. Nech sa páči.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k   

 Ide o pozmeňujúci návrh. 

Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Korčeka, ako 

člena Redakčnej rady doplniť Ing. Libor Gašpierik.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Prosím, pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               7 poslancov. 

 Proti:           11 
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 Zdržal sa:        5  

     Návrh nebol neprijatý, samozrejme.  

 

 Máme tu ešte ďalší návrh pána vicestarostu Winklera na 

doplnenie členov Redakčnej rady o pána Tettingera.  

 

 Ak dovolíte, opýtame sa, či s tým súhlasí? By sme si 

nemali bez jeho súhlasu o tom hlasovať. Pán Tettinger, 

budete súhlasiť? 

 

Mgr. M. T e t t i n g e r, hovorca: 

 Áno.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V poriadku. Ďakujem pekne.  

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Hlasujeme o návrhu pána poslanca Winklera, doplniť ako 

člena Redakčnej rady pána Mareka Tettinera. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               14 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         9 

 Návrh bol prijatý, samozrejme.   

 Ideme ďalej, k bodu 23. 
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 (Poznámka z pléna, že sa má hlasovať o celom 

uznesení.) 

 Prepáčte, je to moja chyba; máte pravdu.  

 

     Dávam teraz hlasovať o celom návrhu v zmysle dvoch už 

schválených pripomienok.   

 

 To znamená, že budeme hlasovať o návrhu na voľbu 

šéfredaktora a členov Redakčnej rady mesačníka Hlas Nového 

Mesta s dvoma vecami: 

 

Po prvé, nebol schválený tam pán poslanec Gašpierik 

ako ďalší člen a bol tam schválený ako ďalší člen pán Marek 

Tettinger.  

 Prosím, pripravíme sa.   

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 Nehnevajte sa, pán poslanec Dubček sa ešte hlási.  

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Mám ešte otázku, či by nebolo dobré prečítať tých 

členov. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme. Prečítam to; áno, nech sa páči.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k :  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  
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voľbu šéfredaktora a členov Redakčnej rady mesačníka Hlas 

Nové Mesta, ktorá bude pracovať v zložení: 

Predseda Redakčnej rady: Mgr. Rudolf Kusý 

Podpredseda Redakčnej rady: Ing. Jana Škutková 

Šéfredaktor Hlasu Nového Mesta: Ing. Marek Líška 

 

Členovia Redakčnej rady: 

Ing. arch. Peter Vaškovič 

JUDr. Tomáš Korček 

MUDr. Jozef Dubravický  

Mgr. Marek Tettinger.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Prosím, pripravíme sa. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               16 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         6 

 Materiál bol schválený.  

 Máme pred sebou ďalší bod 23. 

 

 

 

BOD 23:  

Návrh na voľbu členov Programovej rady mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Otváram diskusiu. 

Nikto nie je prihlásený.  
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Ing. Ľ. K o l l á r i k, poradca starostu: 

 Kolegovia, tí ktorí ste navrhnutí za členov aby ste 

vedeli, tajomníkom tejto rady je pán Janko Borčín. Čiže on 

potom organizuje, keď náhodou budete zvolení. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán tajomník nehlasuje. Jeho úlohou je, tieto veci 

organizačne zabezpečovať. 

Pán poslanec Korček je ešte prihlásený.   

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Programová rada 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne 

vysielane vznikla na spoločný návrh pána poslanca Winklera 

a môj. Ja podporujem tento materiál. 

 

A ja by som vás chcel iba poprosiť, pretože keď som si 

pozeral Štatút mestskej časti, tam je určitá diskrepancia a 

je tam ešte pozostatok z predchádzajúcich volebných období 

keď sme tu mali Televíziu Nové Mesto, takže aby sa to 

názvoslovie zjednotilo, aby do Štatútu bol vnesený tento 

názov „Programová rada mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto pre televízne vysielanie“.  

Myslím si, že pán nový prednosta určite bude schopný 

to pripraviť na ďalšie riadne zastupiteľstvo. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem za poznámku. 

Nikto už nie je prihlásený.  

 Takže poprosím návrhovú komisiu. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh na uznesenie: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -  

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e      

voľbu členov Programovej rady mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto pre televízne vysielanie v zložení:  

Ing. Andrej Árva 

Mgr. Zuzana Kriglerová 

Mgr. Dán Sládek.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               19 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Ďakujem.  

 Ďalší bod. 

 

 

 

BOD 24:  

Návrh na voľbu členov Komisie pre činnosť EKO-podniku VPS  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Navrhujem, poďme bez nejakej diskusie. Takže poprosím; 

a nie, pán poslanec Korček. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Taktiež táto komisia 

fungovala aj predchádzajúce volebné obdobie. Taktiež bude 

pracovať aj toto volebné obdobie. Preto by som poprosil, 

myslím si že nie je uvedená v Štatúte a mala by tam byť 

uvedená. Taktiež by som poprosil pána prednostu, aby právny 

stav zosúladil s faktickým stavom. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nakoľko som uvedený ako predkladateľ v 

tejto dôvodovej správe, ja by som si, vážený pán starosta,  

ešte dovolil doplniť uznesenie, nakoľko takto to bolo aj v 

minulom volebnom období, keď sa takáto činnosť komisie 

zahájila, aby predkladala zastupiteľstvu správu o činnosti 

v lehote možno polročnej; myslím že, neviem či bola ročná 

alebo polročná. Myslím si, že by to nebolo toľko veľa, keby 

nás informovali, zastupiteľstvo, o svojej činnosti. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, ja mám otázku: Ak dovolíte, ostatné komisie 

tiež dávajú každého polroka správu? 

 

 

Ing. Ľ. K o l l á r i k, poradca starostu: 

 Nedávajú;, ani televízna, ani programová, ani žiaden, 

veď to nie je tam uložená úloha. Ale záznamy z komisií by 

sa mali aspoň zverejňovať, keď je záznam z komisie. Takže 

doporučujem, aby sa uložilo, aby sa táto úloha dopísala do 

tých zverejňovaných komisií ktoré máme na webovej stránke. 
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A záznamy z toho zasadnutia, samozrejme. Čiže, nie podávať, 

ale zverejňovať záznamy. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Jasné. Pán poslanec, je toto dostatočné pre nás alebo 

chcete nejakú špecifickú správu tejto komisie? 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja som ešte nedohovoril, už ma vypli, 

takže neviem, či to je už nejaký pokyn alebo ako 

pristupujú?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 V minulom volebnom období táto komisia predkladala 

správy. Tak som chcel nadviazať, pokiaľ to bolo aj v 

minulom. Veď ste vraveli o historickej úlohe pani Vítkovej, 

tak historicky som chcel rovnako aby teda sa v tomto 

pokračovalo. Samozrejme, je to vecou rozhodnutia. Ja nemám 

nič proti, pokiaľ o svojej činnosti budeme informovaní 

prostredníctvom internetovej stránky. Je to plne 

postačujúce, nemusí byť predkladaná dôvodová správa do 

zastupiteľstva. Ale pokiaľ možno, potom by sa to mohlo 

doplniť minimálne do, či už to bude cez záznam do dôvodovej 

správy alebo to bude do uznesenia, že zápisy z činnosti 

komisie budú pravidelne uverejňované na internetovej 

stránke mestskej časti, alebo na stránke EKO-podniku. 

Absolútne je tlo, samozrejme, postačujúce. Ďakujem.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V minulosti táto komisia v podstate vznikla ad hoc.  

 

V tomto období ju berieme ako štandardnú komisiu, čiže 

budeme to riešiť zápismi, s čím súhlasíte. Ďakujem pekne.  

 

 Čiže prosím, zabezpečte, pán prednosta, aby táto 

komisia bola v Štatúte ako jedna z riadnych komisií 

miestneho zastupiteľstva.    

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len poopraviť pána 

Ing. Kollárika čo sa týka Programovej rady pre televízne 

vysielanie v zmysle prijatého platného uznesenia, ktoré 

bolo schválené ešte predchádzajúce volebné obdobie. Táto 

Programová rada si má zvoliť predsedu, ten má predkladať 

písomnú správu o činnosti. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 v o l í  

Andreja Balgu, MBA,  

Ing. arch. Otta Novitského a  
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Ing. Katarínu Šebejovú, PhD., za členov Komisie pre činnosť 

EKO-podniku VPS. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:              24 poslancov. 

     Proti:            0 

 Zdržal sa:        0. 

 Pán vicestarosta. Musím si odskočiť, môžete, prosím,  

viesť zastupiteľstvo?  

 Máme pred sebou ďalší bod. Nech sa páči. 

 

 

 

BOD 25:  

Návrh na zníženie nájomného za prenájom častí spoločenského 

domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť VERNOSŤ, spol., s r.o. 

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím spracovateľa pani Mgr. Moravcovú, 

aby uviedla tento materiál. Mali sme ho tu viackrát.  

Ešte poprosím, pán prednosta Baník. 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Len technicky, keby ste vedeli prísť k tomuto 

mikrofónu; je to požiadavka pána Ágostona. 
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Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, súpisných čísiel a 

správy pozemkov: 

 Dobrý deň. Takže jedná sa o spoločenský dom VERNOSŤ, 

ktorý je od roku 2002 prenajatý spoločnosti Vernosť. Stav 

spoločnosti Vernosť je taký, že priestory prevažne nie sú 

prenajaté. Dotyčný nájomca sa stará dokonca o budovu 

Vernosti komplexne vrátane zabezpečenia akýchkoľvek opráv, 

údržby a podobne.  

 

 Súčasťou tohto dodatku je aj zúženie predmetu nájmu 

ako takého, lebo už dlhodobo je tento predmet nájmu 

využívaný aj ako denné centrum pre seniorov pre mestskú 

časť. Minulý rok sa tam takisto zriadila knižnica.  

 

Zároveň nájom je znížený z dôvodu, že teda nájomca nie 

je schopný platiť nájomné vo výške, ktorá bola dohodnutá v 

pôvodnej nájomnej zmluve a v jej dodatkoch. Toto zníženie; 

je už v podstate po tretíkrát znižované nájomné. 

 

 Využitie tejto budovy pre mestskú časť momentálne nie 

je asi žiadne.  

 

Skúšali sme už vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž 

niekoľkokrát, neprihlásil sa do nej nikto. Zároveň 

parkovisko, ktoré sa nachádza pri budove, nie je vo 

vlastníctve mestskej časti, je vo vlastníctve spoločnosti 

Istrochem, ktorá ho začala plnohodnotne využívať, čiže 

budova nedisponuje ani parkoviskom. 

 

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

 Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu k predkladanému materiálu.  

Prosím, pán kolega Korček. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem pán vicestarosta za slovo. Ja by som sa chcel 

opýtať, keby ste mi mohli povedať, aká  je výška nájomného 

v prepočte na m2, aby som si mohol spraviť nejaký obraz 

a mohol si to porovnať prípadne s komerčnými nájmami, ktoré 

sú ponúkané v rámci hlavného mesta. Taktiež ja, či už 

samostatne alebo  člen niektorých právnických osôb si 

prenajíma alebo prenajímame viaceré nehnuteľností, takže, 

aby som mal nejakú predstavu, za koľko prenajíma mestská 

časť, za koľko prenajímajú komerčné subjekty? Ďakujem.  

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Výšku nájomného za m2 skutočne neviem. Ale ročné 

nájomné za celú budovu bolo dohodnuté dodatkom č. 6  vo 

výške 86 304 Eur pôvodne. Momentálne je navrhnuté znížené 

nájomné tak ako je uvedené v materiáli. Ale záujem o tieto 

konkrétne priestory, žiaľ, žiaden nie je. Mestská časť má 

vyvesené na internetovej stránke ponuku týchto priestorov, 

napriek tomu nikto. Ale na m2 skutočne vám neviem povedať, 

neviem aký je rozsah m2. Teda rozsah viem, ale nemám to 

vypočítané.  

(Poznámka.)  

    Do toho nájomného ako takého sú zahrnuté aj spoločné 

priestory v tejto sume; toalety, schodiská kompletne v 

rámci budovy. Čiže neviem aká je rozloha konkrétne 

kancelárii, ktoré sú v prenájme. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Dubček. 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 
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 Ja sa vzdávam, ja už som to našiel v tej zmluve čo som 

sa chcel opýtať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem. Takže nevieme presne povedať za tých 2 000 

Eur mesačne koľko m2 prenajímame? 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 m2 vieme, len neviem presne koľko z toho je výmera 

kancelárií. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ešte raz, my prenajímame nehnuteľnosť za 2 000 Eur 

mesačne, čiže koľko je to m2? Keď viete, ja si to potom 

vypočítam, len potrebujem to vedieť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán prednosta, máte slovo.    

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Takže je to 4 624 m2. Keď rátame, že 2 000 Eur 

mesačne, takže to je krát 2, to je 24 000. A keď som to 

rátal, tak je to 5,2 Eur na m2. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som k tomu len doplnil, že ako to už spomínala 

pani právnička, tento materiál sme rokovali o ňom už v 

predchádzajúcich zastupiteľstvách. A teda ja som veľmi rád, 

že vtedy poslanci podporili to aby tam zostal tento 

nájomca, lebo keby tam nebol tak dneska máme tú budovu už 

rok vstave, že tam nie je úplne nikto; a budova chátra, a 

možno že sú tam nasťahovaní bezdomovci. A každého kto sa 

prihlási, aby si prenajal túto budovu za peniaze adekvátne 

tomu čo tá budova vyžaduje, uvítam.  

 

Boli tam nejaké záujemcovia, a pokiaľ viem každý sa 

otočil a nikto nemal záujem. Takže to je asi všetko, čo som 

chcel povedať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Povedal by som, že pri prenájme tejto budovy 

postupujeme tiež maximálne transparentne. To znamená, vždy 

keď schvaľujeme tento prenájom nájomcovi ktorý tam je, tak 

je to myslím že o znížení na obdobie jedného roka; ak sa 

nemýlim. A zároveň vyhlasujeme vždy súťaž, aby sme mali 

možnosť aspoň teoretickú získať tam nejakého nájomcu, ktorý 

nám bude platiť viac. Lepšie riešenie zatiaľ nájsť nevieme.  

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Prečo sa potom nezamyslíme nad 

myšlienkou, keď nikto to nechce od nás prenajať, aby sme to 

predali?  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tento návrh zatiaľ nevyšiel od nikoho. A poviem tak: 

Nie som osobne priaznivec myšlienky, aby mestská časť sa 

majetku zbavovala, pretože jedného dňa mestská časť kvázi 

nič nebude mať. A vidíme, že naozaj toho majetku máme veľmi 

málo. Nebránim sa tomu, doteraz taký návrh nebol, ale mali 

by sme si to poriadne, poriadne, poriadne prediskutovať, 

aby sme nespravili chybný krok.  

 Pán Kollárik, nech sa páči, poďte. 

 

 

Ing. Ľ. K o l l á r i k, poradca starostu: 

 Kolegovia, sú tu viacerí mladší poslanci, ktorí o 

tomto objekte nevedia. Tento objekt mestská časť získala za 

to, že Istrochem v určitom období nevedel platiť dane a 

urobila sa tam zámena. Relatívne trošku komplikovaná, ale 

zákonná. Stali sme sa vlastníkom tohto objektu za smiešne 

sumy, zaplatenie daní.  

 

Súbežne sa predpísalo nájomné a v prvých 10 rokoch sme 

získali 25 miliónov do rozpočtu mestskej časti cez nájomné, 

čo bolo 1,6 násobok oproti tomu za čo sme budovu získali už 

v prvých desiatich. Teraz sme už tam asi 17. Rok, a to 

nájomné je stále v pluse v tom celkovom narábaní. V tomto 

objekte je prevádzkovaný Klub dôchodcov, teraz sa  tam 

otvára Knižnica a plnia sa tam niektoré veci ktoré sú 

vhodné aby pre obec aby zostali.  

 

 Tento objekt je zálohou pre akékoľvek narábanie v 

budúcnosti daného územia. Uvedený objekt bol predtým 

socialisticky vybudovaný objekt pre Revolučné odborové 

hnutie v organizácii Istrochem, kde boli naplnené obrovské 

knižnice, zasadačke pre 800 ľudí a takéto megalomanské 
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veci. V súčasnosti tam bežia nejaké športové veci a 

užívanie.  

 

 Prevádzkovateľ, nie že ho treba chrániť alebo čosi, 

alebo vkladať, ale má problém s prevádzkou tej samotnej 

budovy, aby aj on získal za to nájomné ktoré to užíva, lebo 

ju nemôže prevádzkovať celú. Nie je tam, tento návrh 

nespeje k tomu aby sa na ňom zarobilo, ale aby sa ešte 

nejaké obdobie pokým sa nájde vhodné riešenie, aby to 

nepadlo na zem. Celá filozofia predkladaného materiálu je 

udržať to do chvíle, pokým sa nebude vedieť jasne 

rozhodnúť. 

 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

Pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja si pamätám, že na tento objekt 

bolo vyhlásených viacero súťaží, ale nepamätám si jednu 

jed, či sme vždycky súťažili ako celok, alebo  či sme to 

súťažili aj parciálne. To znamená, že možno by to bola 

cesta to súťažiť po jednotlivých priestoroch v tej budove a 

nie celú budovu ako takú. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Priznám sa, že vzhľadom na to, že trošičku poznám túto 

budovu, nie som istý, ale naozaj sadnime si k tomu, lebo je 

to problém ktorý tlačíme pred sebou a poďme nájsť nejaké 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom na to, že nevieme 

dlhodobo nájsť nájomcu pre tento objekt a súhlasím s tým, 

čo ste povedal, pán starosta, že nie ste zástancom toho aby 

sa mestská časť zbavovala majetku, tak by som ako predseda 

sociálnej komisie chcel dať návrh, aby sa úrad zaoberal 

myšlienkou, že by sme v tomto objekte spravili sociálne 

byty. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Mikuš. 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel spýtať, či 

nám viete povedať, koľko je tam v súčasnosti subjektov v 

prenájme? Teda ten nájomca, čo to má od nás, koľkatým to 

ďalej prenajíma? Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani doktorka, prosím. Koľko nájomcov alebo 

podnájomcov, ak dobre chápem, má tam súčasný nájomca? 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Myslím, že okolo 8. Moment. Desať; máte to v poslednej 

prílohe, sú tam uvedení tí nájomcovia konkrétne. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ja si myslím, že keďže s týmto objektom musíme nejako 

pohnúť, zmysluplne pohnúť, a máme tu nových poslancov, 

ktorí môžu priniesť nový uhol pohľadu, mohli by sme spraviť 

stretnutie špeciálne k tomuto objektu s tým, že by sme išli 
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na tvár miesta, videli by ste ako ten objekt vyzerá. 

Požiadame príslušné oddelenie, aby spracovalo územno-

plánovaciu informáciu ako odpoveď na to čo hovorí pán 

poslanec, či teda vôbec sú tam možné tie nájomné byty, 

alebo sociálne byty. A budeme vedieť snáď trošku viac alebo 

prídeme na niečo zmysluplné. 

 

 By sme mohli, pán prednosta toto zvolať niekedy 

začiatkom marca; čo poviete? Myslím si, že viacerí budete 

mať záujem zoznámiť sa s takýmito stavbami, ktoré mestská 

časť má.  

Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som vlastne sa prikláňala k 

tomuto vášmu návrhu a určite s ohľadom na to že na stránke 

je oveľa viac priestorov na prenájom, na komerčný. Ja by 

som chcela navrhnúť, aby sme sa takto zaoberali všetkými 

týmito priestormi, aby sme vlastne vyhodnotili to, ako môže 

slúžiť na to čo má plniť mestská časť, aké má povinností 

voči občanom. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Máme záujem aby sa poslanci čo 

najrýchlejšie oboznámili s tým, čo mestská časť má, vrátane 

majetku, vrátane stavu škôl, atď., atď.  

Čiže, keďže tento objekt je veľký, navrhujem, začnime 

ním. A potom môžeme pokračovať ďalšími: Makovického, Konská 

železnica, Hálková, pomaličky končíme, potom stav škôl a 

škôlok a jaslí.  

Pán poslanec Korček. 

 

 



69 

 

.                                                                              2. zas. MZ MČ B-NM 17.02. 2015 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Ja keď som si teraz pozeral zmluvu o 

nájme, tak v článku VI. je, že prenajímateľ umožní 

nájomcovi aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

prenajímateľa prenajať priestory tretím osobám. Myslím si, 

že toto nie je štandardné ustanovenie.  

 

A keďže teraz som sa dopočul že predmetný nájomca 

podnajíma tieto priestory ďalším desiatim subjektom, chcem 

sa opýtať, či máme aspoň predstavu a vieme, za koľko 

podnajíma tieto priestory? Aby sa nestalo, že v konečnom 

dôsledku inkasuje viac ako nám platí nájom. 

 

 A taktiež by som poprosil, aby ste sa zaoberali týmto 

predmetným článkom a negociovali s nájomcom zmenu.  

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: .  

 Prepáčte, ten prepočet výnosu nákladov máte uvedený 

v prílohách, ku každému nájomcovi. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ja myslím, že Vernosťou sa nezaoberáme 

ani prvý raz, ani druhý raz, ani tretí raz, Je to 

evergreen. A všetci máme záujem na tom, aby mala čo 

najzmysluplnejšie využitie pre mestskú časť. Ak sa ukáže, a 

zhodneme sa na tom, že je to nejaký výhodný predaj, naozaj 

výhodný a zmysluplný, tak to bude predaj.  

Ak nájdeme tam nájomcu, ktorý nám bude platiť veľké 

peniaze, alebo zmysluplné, tak to bude toto. A ak tam 

nájdeme nejaký iný zmysel, hypoteticky sociálne byty, alebo 

nejaký obrovský dom mládeže, alebo čokoľvek iné, čo naozaj 

je zmysluplné, nízkoprahové zariadenie napríklad, tak to 
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urobme. Len nehnevajme sa, netvárme sa, že sa s tým 

stretávame prvý raz. S tým sa stretávajú noví poslanci. My 

vieme, že je to jeden z problémov, ktorý táto mestská časť 

má.        

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo. Iba technickú otázku na pani 

magistru: 2 000 Eur je, kopíruje minuloročnú sumu nájmu, 

áno?  

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Áno. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Tú zníženiu? (Áno.) Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Len príliš skoro sme ako ukončili tam diskusiu. Ja som 

tam  chcela, aby sme sa nezaoberali tými budovami úplne 

jednotlivo, ale aspoň skupinami, ktoré by teda mohli slúžiť 

na niečo. Ako skupinami tých budov, alebo potom ako celkom, 

aby sme mali, aby sme neposudzovali raz niečo na nájomné 

byty, druhý raz zase niečo na nájomné byty, ale aby sme 

proste mali nejakú predstavu že čo, čo potrebujeme a čo by 

sme mohli. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 To nie je vôbec problém, Vy hovoríte vlastne o 

koncepcii mestskej časti, nie je toho tak veľa. Čiže áno, 

súhlasím s Vami. 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á : 

 Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som mala takú technickú otázku na pani 

vedúcu. My toto nájomné opätovne upravujeme od 1. 1. 2015 

do 31. 12. 2015. Chcem sa spýtať, či máme v doterajších 

dodatkoch alebo v zmluve ustanovenie o tom, že ak by súťaž 

ktorú zrejme budeme opätovne vypisovať by bola úspešná, tak  

v takomto prípade táto nájomná zmluva zaniká?  

 

Či máme takúto možnosť odstúpiť od zmluvy a uzatvoriť 

v takomto prípade a uzaatvoriť s tým záujemcom možno pre 

nás ekonomicky výhodnejším tú zmluvu skôr než 1. 1. 2016? 

Ak nie, tak ja takýto návrh skúsim dať.  

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, povedená vedením oddelenia 

právneho: 

 V jednom z predchádzajúcich dodatkov je vyslovene 

veľmi krátka výpovedná doba z tohto dôvodu, bez udania 

dôvodu z našej strany.  

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

 Mesačná? 

 

Ing. Ľ. K o l l á r i k, poradca starostu: 

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

 14-dňová. Dobre. Ďakujem. Ja som sa chcela iba uistiť. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Je tam uvedená veľmi krátka doba. Je s tým uzrozumený 

aj nájomca že kedykoľvek. A má tak uzatvorené aj svoje 

podnájomné zmluvy, aby bolo možné teda ukončiť tieto nájmy  

automaticky hneď. 

 

 

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

 Iba som sa chcela uistiť, že pre takýto prípad máme 

riešenie. Dobre. Ďakujem pekne. 

   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, pri všetkej úcte, toto ste navrhli 

pred rokom a my sme toto implementovali. (Poznámka pani 

poslankyne Pfundtner.)  

To je v poriadku, to nie je výčitka, to je skôr 

pochvala že myslíte kontinuálne v týchto veciach. 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som len chcel k tomuto bodu už povedať, ako 

niekoľkokrát, že táto zmluva bola uzatvorená na dobu kedy 

sa nájde nový nájomca a tento nájomca, ktorý tam je teraz 

je okamžite schopný opustiť tú budovu a prenechať novému 

nájomcovi. Keďže sa tam nestalo za rok, alebo koľko to 

máme?  
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Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

     Myslím že rok a pol. 

 

 

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

 A bolo tam viac viacero záujemcov. Čiže to nájomné 

bolo uzatvorené preto, lebo sme čakali že niekto tam príde 

do tej budovy. Boli sa tam pozrieť, nikomu sa to nepáčilo. 

Doba je momentálne zlá, takže ja by som poprosil, keby sme 

už ukončili tento bod a začali hlasovať o tom, lebo sa tu 

budeme rozprávať o tom ešte dve hodiny. Ďakujem pekne. 

  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať do diskusie, 

nakoľko teda sme sa tu rozprávali, že táto spoločnosť 

Vernosť, s.r.o., má zmluvu na platbu 2 000 Eur mesačne. 

Boli sme upozornení, že na poslednej strane je prepočet, že 

podnájomci, je ich desať, platia tejto spoločnosti 3 980 

Eur. To znamená, že my prenajmeme za 2 000 Eur; či je teda 

správny prepočet, to som sa chcel opýtať predkladateľky 

alebo predkladateľa? A táto firma to ďalej prenajíma a 

vlastne 2 000 Eur na tom získava.  

 

 Že či prípadne nie je možné vynegociovať taký stav, že 

tieto zmluvy by boli priamo s nami uzatvorené? 

Vieme, že takýto súčasný stav prebieha na Kuchajde, 

kde rádovo teda podnájomníci platia nájomcovi a ten stav sa 

mi zdá že je taký istý aj v rámci tejto spoločnosti alebo 

tohto materiálu. Že mestská časť prenajíma za 2 000 Eur a 
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nájomca to ďalej podnajíma na 3 980 Eur. To znamená, 

rozdiel tých 1980 Eur by mohla získavať mestská časť pokiaľ 

by tieto právne vzťahy boli uzatvorené na priamo medzi 

podnájomcami a mestskou časťou a spoločnosť Vernosť, 

s.r.o., by mala právny vzťah len pre tie priestory ktoré 

užíva ona priamo.  Ale nie tie, čo ďalej podnajíma. Či by 

som k tomu mohol dostať informáciu? Ďakujem. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho:  

 Prepáčte, môžem sa vyjadriť? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Nakoľko Vernosť, s.r.o., sa stará o stav budovy 

komplexne aj vrátane energií, tak je prirodzené, že tá cena 

je trochu vyššia. Spoločnosť Vernosť, s.r.o., platí opravy, 

údržbu akúkoľvek danej budovy. My momentálne do tejto 

budovy neinvestujeme vôbec nič.  

 

     V prípade, ak by sme priamo my prevádzkovali budovu a 

prenajímali tieto priestory tým jednotlivým podnájomníkom, 

museli by sme sa o budovu starať. Vyžaduje to opravy, 

údržbu, a podobne, takže myslím si, že by to vyšlo asi 

viacej peňazí. A sú do toho zahrnuté spoločné priestory, a 

podobne. A sú tam dole aj také skladové priestory a 

neobsadené priestory, kde je aj vykurovanie, a podobne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   
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 Kolegyne, kolegovia, netvárme sa, že sa s týmto 

stretávame prvý raz. To je prvá vec. 

 Druhá vec, zabudli sme, nie že opravy, ktovie ako to 

robí a rieši, bez urážky, správca. Tam by musel byť niekto 

fyzicky prítomný a to by sme museli platiť.  

 

 A posledná vec: Skúsme si neštudovať materiál na 

zastupiteľstve ale predtým a pozrieť si aj tie prepočty. 

Lebo toto všetko sme už raz riešili, pýtali sa, vyžadovali, 

získali.  

 

     Ako nevidím dôvod  o tom diskutovať znova a znova tu 

na zastupiteľstve. Ak sme zabudli, čo je úplne v poriadku, 

nie je problém sa o 3 týždne stretnúť a povedať si: Takto 

to je, tu sú zmluvy, toto sú príjmy, tu vidíme problém, 

toto umožňuje „up-čka“. Ak chceme, máme akýkoľvek problém, 

tak môžeme skrátiť a nebude to na rok ale na polroka; ak 

myslíme si, že niečo tým vyriešime. Ale ako neopakujme tie  

veci, ktoré sme premývali dva, tri, štyri krát. My vieme, 

na čom sme.  

 Pán poslanec Dubček.  

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Ja, vlastne mi číta myšlienky pani doktorka, lebo toto 

som chcel dať túto otázku. My vlastne môžeme byť radi, že 

sa nám niekto stará o tú budovu, a že my nemáme úsilie. 

Alebo chcete radšej, aby tá budova bola prázdna a 

vynakladalo úsilie? Zatiaľ slúži občanom. Pokiaľ nájdete 

páni poslanci niečo lepšie, navrhnete nášmu zastupiteľstvu, 

a to zváži. Myslím, že už sa dosť dlho bavíme o tomto. A ja 

si myslím, že vlastne ten kto je tam doteraz, respektíve 

nenašiel sa nikto významnejší a vhodnejší, tak si myslím že 

nemáme tu hľadať žiadnych chrobákov.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som sa len pani 

doktorky chcel spýtať, či tu nie je nejaká chyba v tých 

materiáloch, lebo na konci tej prílohy sú uvedené, teda 

zosumarizované tie náklady, výnosy, a mne z toho vychádza, 

že ten nájomca je každý mesiac v strate 3 660 Eur. 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Nie je to chyba, on je naozaj v strate. On by sa v 

podstate veľmi rád zbavil toho nájmu ako celku. Daný 

nájomca má v podstate prenajaté sám voči sebe priestory, 

kde sa nachádza squash a tá reštaurácia. Tie by rád 

prevádzkoval, ale o ostatné nemá záujem. Je to dohoda 

zatiaľ s mestskou časťou.  

Počas toho obdobia zníženého nájmu je ochotný nejakým 

spôsobom sa starať o túto budovu, robí to dlhodobo. A 

taktiež hľadá ďalší spôsob ako ukončiť tento nájom, lebo to 

ani pre neho nie je flexibilné. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tak ako povedal pán poslanec Dubček veľmi presne a 

trefne, tu nie sú žiadne chrobáky alebo že by niečo mestská 

časť nechcela. My chceme. Chceme, aby tá budova zarábala, 

aby prinášala niečo mestskej časti. Len nevieme nájsť niečo 

zmysluplné, čiže tlačíme to stále pred sebou. Takáto je 

situácia.  

 Faktickú poznámku má pán poslanec Korček. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Neviem, ako fungujú tu 

faktické poznámky,  ja som sa hlásil s faktickou poznámkou 

k vystúpeniu pána poslanca Gašpierika. A chcel som povedať, 

že ja už som tu niekoľké volebné obdobie poslanec, pamätám 

si, že sme do tohto objektu venovali niekoľko miliónov. 

Takže nie je pravda, že investuje ich iba nájomca.  

 

 A taktiež chcem opätovne zdôrazniť v rámci posilnenia 

právnej pozície nás ako nájomcu, myslím si, a je to úplne 

normálne že sa to dáva do zmlúv, že prenájom tretím osobám 

až po súhlase mestskej časti. Myslím si, že s týmto nemôže 

byť žiadny problém. Vy ako štatutár to budete mať plne pod 

kontrolou; a plne budete vedieť to pozrieť a odsúhlasiť a 

podpísať veci, ktoré sú pre mestskú časť výhodné. Ďakujem.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak dovolíte, ja si dovolím Vás opraviť i keď nie som 

právnik. V prípade, že v zmluve nie je jednoznačne uvedené, 

tak nájomca nemá právo mať tam podnájomcov. Ale práve že   

v zmluve to uvedené je ešte za môjho predchodcu. Ak toto 

bude a vyjde to z toho rokovania v rámci marca, čo si 

k tomu sadneme a povieme si toto, toto, toto, ako vôbec nie 

je problém. A predpokladám, že ani ten prenajímateľ sa 

nebude takému niečomu brániť. Ja nebudem vyberať že tento 

podnájomca áno, tento podnájomca nie. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  
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 Ja už neviem, na koho reagujem, pretože prihlásil som 

sa s faktickou poznámkou na niekoho. A v tomtom momente si 

nedokážem spomenúť na koho.  

 

 V každom prípade ide o to že, alebo čo som chcel 

povedať, tým keď pani doktorka nás upozornila na tú 

poslednú stranu, tak mi vychádza, že Vernosť, s.r.o., si 

voči sebe účtuje ten veľký priestor za 520 Eur alebo 530 

Eur, čo je trochu  zvláštne, ale nedbám.  

 

 V každom prípade chcem upozorniť a ešte raz zdôrazniť 

to čo som povedal, aby sme sa naozaj zaoberali tým, aby sme 

ten priestor zmysluplne využili v prospech mestskej časti. 

Lebo tento spôsob, ktorý sa tu deje, keď pán Kollárik ešte 

je konateľ tejto spoločnosti, vo finančnej komisii som na 

toto upozorňoval, že to budeme mať každým rokom a do 

nekonečna. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Dámy a páni, má ešte niekto niečo čo by chcel povedať 

k bodu 25 - VERNOSŤ?  

 V takom prípade uzatváram diskusiu a prosím o návrh 

uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e       

zníženie mesačného nájomného za prenájom častí 

spoločenského domu „VERNOSŤ“ - so s. č. 1300, nachádzajúcom 

sa na ul. Nobelova č. 30 v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, 
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na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísanom na LV 

č. 3749, ktorý je, na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 zo 

dňa 29. 07. 2002 v znení jej dodatkov č. 1 až 7, prenajatý 

nájomcovi – spoločnosti Vernosť, s.r.o., so sídlom: 

Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 

číslo: 16540/B 

 na sumu vo výške 2.000,- Eur mesačne  

 

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

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

neskorších predpisov,  

 

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

2002, do predmetu nájmu investoval vlastné finančné 

prostriedky, sám na vlastné náklady predmet nájmu udržiava 

počas celej existencie nájomného vzťahu, predmet nájmu 

užíva aj za účelom prevádzkovania telovýchovného  

zariadenia, určeného pre širokú verejnosť a z predložených 

podkladov je zrejmé, že  nie je schopný platiť plnú výšku 

dohodnutého nájomného 

 

; ako aj z dôvodu, že nájomcovi bol zúžený rozsah predmetu 

nájmu v súvislosti s využitím priestorov na prízemí 

spoločenského domu pri hlavnom vchode, na vybudovanie 

knižnice Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

; a to počnúc od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015. 

 

S podmienkami; ako sú uvedené v predtlači; 

   a) dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 128/02 obsahujúci – 

zníženie nájomného, zníženie rozsahu predmetu nájmu, 

vypustenie druhého odseku čl. III. Nájomnej zmluvy č. 

128/02, ako aj obsahujúci doplnenie štandardných povinností 

nájomcu v súvislosti s údržbou nebytových priestorov, bude 
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nájomcom podpísaný v lehote do 30 dní od schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca 

predmetný dodatok nepodpíše v lehote do 30 dní od 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto 

uznesenie stratí platnosť; 

 

   b) počas doby zníženého nájomného, t.j. Od 01.01.2015 do 

31.12.2015, nie je nájomca oprávnený uplatniť ust. čl. V. 

bod 3. Zmluvy o nájme č. 128/02. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:              17 poslancov. 

 Proti:            3 

 Zdržal sa:        4 

 Ďakujem pekne.   

 Ďalší bod je č. 26. 

 

 

 

BOD 26:  

Návrh na prevod vlastníckeho práva k stavbe garáže súpisné 

číslo 4015 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 12781/227, katastrálne územie Nové Mesto pre 

Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Myslím, že bez úvodného slova.  

Otváram diskusiu. Ide o objekt pod garážou. 

     Nikto nie je prihlásený. 
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 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k   

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e – podľa predtlače 

nadobudnutie stavby garáže so súpisným číslom 4015 

nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 

12781/227, v katastrálnom území Nové Mesto od jej výlučného 

vlastníka – JUDr. Gabriel Debnár (ďalej v texte len 

„Darca“) do vlastníctva Mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, a to na základe Darovacej zmluvy a v súlade s 

ustanovením § 16 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 

Bratislavou  

 

; za podmienky, že Darovacia zmluva bude Darcom podpísaná v 

lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že Darovacia zmluva nebude 

Darcom v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca 

platnosť.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:                22 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0. 
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 Máme pred sebou bod č. 27. 

 

 

 

BOD 27: 

Návrh na schválenie prenájmu časti pozemkov registra „E“ UO  

v katastrálnom území Nové Mesto v lokalitách ul. Sibírska     

28-34, ul. Teplická, ul. Pionierska / Šuňavcová a lokalite 

ul.Pionierska / Kyjevská / Legerského; pre verejnoprospešné 

účely; od prenajímateľa – Slovenský pozemkový fond, Búdková 

č. 36, 817 15 Bratislava  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, poviem k tomu pár slov: 

 V Novom Meste máme viacero verejných priestorov u 

ktorých obyvatelia celkom prirodzene očakávajú, že mestská 

časť sa bude o ne starať, alebo na ne dohliadať. Realita je 

taká, že veľmi veľa, dovolím si povedať že väčšina týchto 

na pohľad verejných priestorov reálne nepatrí ani mestskej 

časti, ani nám nie je zverená.  

 

V týchto konkrétnych lokalitách pravidelne máme 

požiadavky na, prosby, už sú to prosby, nie sú požiadavky, 

na orezy stromov, na vytvorenie malého výbehu, respektíve 

výbehu pre psov. Myslím že niekde je aj nejaké detské 

ihrisko.  

 

 Preto komunikujeme rok a pol ak nie dva roky s 

Pozemkovým fondom o tom, či by nám nemohol tie pozemky 

previesť, dať, prenajať. Posledná komunikácia bola taká, že 

nám chcel prenajať tie pozemky za 0,66 Eur/m2.  My sme 

povedali že sme ochotní, nie že to chceme, sme ochotní to 

zobrať za 1 Eur za rok, lebo viac-menej sa o to aj tak 
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staráme, ale chceme si normálne upraviť k tým pozemkom 

vzťah, aby sme tam mohli aj niečo robiť.  

 

 Čiže ja chcem poďakovať všetkým z Miestneho úradu, 

ktorí vydržali, vytrvali a tú komunikáciu s Pozemkovým 

fondom sa nám nakoniec podarilo dostať do tohto štádia.  

 

 A chcem vás požiadať o to, aby sme teda odhlasovali, 

že sme ochotní ten pozemok si prenajať a pokračovať v 

starostlivosti oň tak ako to robíme v podstate bez mandátu 

aj v súčasnosti.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Prihlásený je pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n  :  

 Ďakujem pekne za slovo. Nemám problém s materiálom, 

len sa chcem spýtať, že tu máme návrh uznesenia v ktorom je 

množstvo viníc. Čo budeme s tým robiť? Lebo to budeme  

preklasifikovávať na niečo iné alebo pestovať víno? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, Vy ste tu už nejaký čas a mnohým veciam 

rozumiete. Viete aj to, kde sa tieto lokality orientačne 

nachádzajú. Viete, že  

po a) reálne žiadna z nich nie je vinica, dovolím si tvrdiť 

tak 50 rokov minimálne.     

 

 Po druhé, to že sú zapísané v katastri ako vinice, z 

hľadiska nášho účelu nič neznamená.  

  V súčasnosti sú tam stromy, kríky, jednoducho verejná 

zeleň. V časti niekde môžu byť aj nejaké chodníky, prípadne 

kúsok cesty. Ale predovšetkým, ak sa nemýlim, opravte ma ak 

hovorím nezmysel, zeleň, zeleň a zeleň. Chceme tam spraviť 
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výbehy pre psov, chceme sa o to starať, ostrihať to. A 

hovorím, niekde tam máme ešte aj to ihrisko detské; ak sa 

nemýlim.      

 Má ešte niekto niečo k tomu materiálu?  

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Ďakujem. Ja mám ešte ten návrh, doplniť do tohto 

uznesenia ulice Neronetovú a Urbinetovú; to sú ulice na 

Áhoji. Viem, že pani Biháryová intenzívne rokuje a EKO-

podnik sa o tieto ulice zrejme stará. Ale nevie ich 

vyúčtovať. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, pri všetkej úcte k nám, po roku a pol 

možno dvoch rokoch sme sa konečne dohodli na týchto veciach 

so Slovenským pozemkovým fondom. Čiže tu nám povedal toto 

áno, a za takých a takých podmienok. Ja som za Neronetovú a 

ďalšie ulice, ale jednoducho k dohode zatiaľ z nejakého 

dôvodu nedošlo.  

 

 Vieme, že v prípade Neronetovej žiadame, aby sme 

dostali pozemok pod cestou. Nevyhýbame sa starostlivosti o 

túto cestu, radi by sme sa o to starali, radi by sme k tomu 

mali aj nejaký podklad, doklad.  

 

 Čiže prepáčte, poďme schváliť to čo máme a úrad sa 

ďalej snaží a hľadá pozemky, o ktoré je ochotný sa starať. 

Pretože väčšina z nás ako sme tu chápeme, že sú to výdavky, 

ale sme ochotní pre našich obyvateľov také niečo robiť.  

 Prosím, poďme ďalej.  

Chce ešte niekto k tomuto návrhu niečo povedať?  

 Pán poslanec Galamboš ešte raz, faktickú poznámku. 
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Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Pán starosta, ja vás nechcem zaviazať, ja Vám chcem 

dať mandát na rokovanie. Oficiálny, legitímny mandát. Nie 

záväzok, nie termín, mandát. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pokojne mi dávajte mandát, ale my tieto veci robíme 

tak či tak. Ja mám za to, že ten mandát mám z titulu 

funkcie. Ale pokojne, ak dáte písomný návrh na to, aby som 

bol poverený, alebo čímkoľvek, ja nebudem sa tomu brániť. A 

pokojne skloním hlavu a poviem „áno“, budem sa tým zaoberať 

tak ako doteraz.  

 Ešte niekto?  

 Pán poslanec, dávate písomný návrh? Nedávate. Ďakujem 

pekne.  

 Prosím návrh uznesenia. 

 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e – podľa predtlače 

prenájom častí pozemkov registra „E“ UO v katastrálnom 

území Nové Mesto:  

- parc. č. 12048/1        vinice           LV č. 5672 

- parc. č. 12029/2        vinice           LV č. 5664 

- parc. č. 12030/2        vinice           LV č. 5664 

- parc. č. 12032/2        vinice           LV č. 5664 

- parc. č. 11827/301      záhrady          LV č. 5646 

- parc. č. 12148          vinice           LV č. 5677 

- parc. č. 12153/1        vinice           LV č. 5678 

- parc. č. 12154          vinice           LV č. 5678 
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- parc. č. 12152/1        vinice           LV č. 5675 

- parc. č. 12149/1        záhrady          LV č. 5678 

- parc. č. 12031/2        vinice           LV č. 5665   

- parc. č. 12045/1        vinice           LV č. 5665 

- parc. č. 12045/3        vinice           LV č. 5665 

- parc. č. 12042/1        orná pôda        LV č. 5668 

- parc. č. 12042/2        orná pôda        LV č. 5668 

- parc. č. 12041/1        vinice           LV č. 5670 

- parc. č. 12038          vinice           LV č. 5669 

- parc. č. 12039/1        vinice           LV č. 5669 

- parc. č. 11885/2        vinice           LV č. 5651 

v celkovom rozsahu 9 436 m2,  

a to podľa priložených snímok z katastrálnej mapy.  

 

; ktorých správu na základe ustanovenia § 16 ods. 1 písm. 

b) zákona č. 180/1995 Z. z. O niektorých opatreniach na 

usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších 

predpisov, vykonáva Slovenský pozemkový fond so sídlom 

Búdkova 36, 817 15 Bratislava  

 

; s výškou nájomného za celkový rozsah nájmu, t.j. 9 436 m2 

predstavuje 10,00 Eur/rok (slovom: desať Eur). 

 

; za účelom nájmu: verejnoprospešné účely, a to         

najmä starostlivosť o zeleň nachádzajúcu sa v lokalitách 

Sibírska 28-34, ul. Teplická, ul. Pionierska / Šuňavcová a 

v lokalite ul. Pionierska / Kyjevská / Legerského a 

vytvorenie priestoru pre venčenie/cvičisko psov. 

 

; doba nájmu na neurčito. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Pripravíme sa. 
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 Prosím, hlasujeme.  

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               22 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0. 

 Ďalší materiál. 

 

 

 

BOD 28: 

Návrh na zmenu časti B. Uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 22/07 zo dňa 20. 

04. 2010 vo vzťahu k zapracovaniu finančnej zábezpeky do 

Zmlúv o dielo súvisiacich s investičnou činnosťou mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca, predpokladám že väčšina poslancov si 

materiál prečítala, väčšina rozumie o čo ide, ale aj tak 

povedzte prosím pár slov, prečo sa týmto zaoberáme a o čo 

nám ide.  

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy pozemkov:    

 Do zmlúv o dielo bola daná zábezpeka, ktorá je 

potrebná počas obdobia trvania zodpovednosti za vady daných 

diel. Bola tam daná prevažne banková záruka, ktorá je teraz 

neflexibilná pre zároveň miestny úrad ako aj pre 

zhotoviteľov daných stavieb. Prichádzalo tam v aplikačnej 

praxi k problémom že sa stavalo, že nestíhali v danej 

lehote zložiť zábezpeku, a podobne. 
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U niektorých sa stalo, že zábezpeku nepochopili, 

previedli ju na účet mestskej časti, potom sa tie peniaze 

museli vracať, a podobne.  

 

 Čiže z dôvodu aplikačnej praxe je navrhnuté, aby sa 

táto finančná zábezpeka vkladala na účet mestskej časti 

osobitne zriadeným s tým, že po uplynutí danej doby 

zodpovednosť za vec diela, na základe písomnej výzvy zo 

strany zhotoviteľov sa tieto finančné prostriedky uvoľnia a 

vrátia sa naspäť zhotoviteľovi; samozrejme, potom čo sa tam 

zohľadnia prípadné vady, nároky na náhradu škody, úroky z 

omeškania, a podobne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže zhrnutie: Zábezpeka zostáva, mení sa jej forma. 

Namiesto toho aby bola banková záruka tak nám zhotoviteľ 

pošle peniaze na účet.  

 Otváram diskusiu.  

Nikto nie je prihlásený.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

zmenu Uznesenia č. 22/07 zo dňa 20. 04. 2010 v časti B v 

nasledovnom znení – podľa predtlače: 

 

Do všetkých zmlúv o dielo súvisiacich s investičnou 

činnosťou Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na 
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realizáciu stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou 

existujúcich objektov, respektíve na výstavbu nových 

objektov, je nutné zapracovať ustanovenia týkajúce sa: 

 

a) zloženia finančnej zábezpeky zo strany zhotoviteľa na 

osobitne zriadený účet Mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto (ďalej v texte ako „MČ“) bezúročne, v 

lehote maximálne do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy o 

dielo, vo výške minimálne 5 % z celkovej ceny za 

zhotovenie diela vrátane DPH za účelom zabezpečenia 

prípadných akýchkoľvek vád, chýb, prípadne 

nedorobkov diela, a to najmenej po celú dobu trvania 

zmluvy o dielo ako aj po dobu trvania zodpovednosti 

zhotoviteľa (záruky / záručnej doby) za vady diela, 

pričom záruka / záručná doba za prípadné vady diela 

ako celku nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov.  

 

V prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v 

stanovenej lehote na účet MČ, MČ neodovzdá stavenisko 

zhotoviteľovi v dohodnutej lehote a MČ vznikne zároveň 

právo /možnosť/ na odstúpenie od zmluvy o dielo, ako aj 

právo /možnosť/ na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške v 

akej mala byť finančná zábezpeka zložená. MČ uvoľní 

zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku zhotoviteľovi 

po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak až na 

základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie 

doručenej MČ v súlade so zmluvou o dielo a zároveň až po 

uplatnení všetkých prípadných platných nárokov MČ 

vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela 

počas plynutia záručnej doby.  

 

   b) možnosti odstránenia prípadných vád diela počas 

trvania záručnej doby priamo MČ prostredníctvom tretích 

osôb, a to v prípade, ak v stanovenej lehote oprávnené vady 

nebudú zo strany zhotoviteľa odstránené, pričom vzniknuté 
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náklady na odstránenie vád si bude môcť MČ uplatniť priamo 

zo zhotoviteľom poskytnutej finančnej zábezpeky, v plnom 

rozsahu.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               22 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Ďakujem pekne. 

 Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 29:  

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 

priestorov na Račianskej ulici v Bratislave č. 87 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Rád by som vysvetlil: 

V minulosti sme raz alebo dvakrát súťaž robili, nebola 

úspešná. Požiadal som naše príslušné oddelenie správy 

bytov, nebytových priestorov, aby jednoducho ako to robí 

komerčný subjekt, intenzívne hľadali nejakého nájomníka, 

lebo veď vidíme že v okolí sú priestory, ktorú sú 

prenajaté. Nakoniec nájomníka našli.  

 

 Považujem za slušné, transparentné a normálne vyhlásiť 

tú súťaž s tým, že ak sa prihlási a vyhrá ju iba tento 

nádejný nájomník, dobre, lepšie ako v súčasnosti. Ak sa 
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však prihlásia, dvaja, traja, štyria, tým pádom máme väčší 

výber a môžeme získať ešte viac peňazí ako chcel ponúknuť 

tento konkrétny nájomník.  

 

 Chcem poďakovať pani Kudláčovej za to, že hľadala, a v 

podstate správala sa ako realitná kancelária keď našla pre 

nás naozaj nejakého nájomncu do týchto priestorov a nebudú 

prázdne. 

 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

   a) vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na 

prenájom nebytového priestoru č. 12-902 nachádzajúceho sa 

na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1528 na 

Račianskej ulici č. 87 v Bratislave, postavenom na pozemku 

registra „C“ KN parcele č. 12160, 12163 a 12168, 

nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto, evidovanom na LV č. 

2902, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 

   b) priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej 

súťaže; 

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

 Ďakujem pekne.  

Prosím, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE:)  

 Za:               19 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         2. 

 

 

 

BOD 30: 

Návrh na uplatnenie predkupného práva – Dôvera zdravotná 

poisťovňa, a.s.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani doktorka, poviete pár slov?   

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy pozemku: 

 Spoločnosť Dôvera, a.s., je spoluvlastníkom 

administratívnej budovy vedľa kultúrneho domu na Vajnorskej 

ulici. Má záujem odpredať časť svojho spoluvlastníckeho 

podielu ktorý nám teda v zmysle zákona je povinná predložiť 

na uplatnenie predkupného práva.  

      

     Čiže je na vašom zvážení, či je tu záujem o odkúpenie 

časti toho spoluvlastníckeho podielu alebo nie. Sú tam teda 

dve varianty, či to schválite alebo neschválite.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dobre. Ja by som povedal trošičku konkrétne: 

 Nechádzame sa v Stredisku kultúry, Vajnorská 21.  Ak 

ste si niekedy všimli tak vedľa je veľká, relatívne vysoká 

administratívna budova, na priečelí ktorej je veľký plagát 

“na predaj“. Ten sa netýka nás, týka sa podielu ktorý má 

spoločnosť Dôvera. A v zásade ide o podiel s tým, že je 

vlastníkom tej budovy. A je zároveň vlastníkom Potravín,  

ktoré sa nachádzajú za týmto Kultúrnym strediskom.  

 

 Situácia je taká, že Dôvera a my sme v podstate 

spoluvlastníkom celého komplexu, len každý kvázi z nás 

využívame svoju časť. V minulosti tento komplex bol 

prepojený aj z hľadiska sietí, z hľadiska kúrenia, atď., 

atď. V súčasnosti to už neplatí, všetko je poodpájané.       

 

 Spoločnosť Dôvera v zmysle zákona nás musí informovať  

tom, že chce predať ten priestor Potravín za účelom  znova 

tam otvorenia alebo vybudovania nových Potravín. Je na nás, 

či máme teda záujem tieto Potraviny kúpiť alebo o to záujem 

nemáme. V podstate sme sa museli s tým zaoberať, lebo čo s 

tým? Máme dosť vlastných priestorov, ktoré máme riešiť, ale 

považoval som to za zmysluplné, keďže to prišlo pred dvoma 

týždňami, dať na zastupiteľstvo a o tejto veci vás 

informovať. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Korček. 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Keďže máme uznesenie 

pripravené alternatívne, ja by som teda chcel počuť váš 

názor.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Akurát som k tomu chcel prejsť. 
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 Pán poslanec Bielik, chceli ste k tomu niečo povedať? 

 (Poznámka pána poslanca Bielika.) 

 Dobre. Ja som chcel v takom prípade navrhnúť, že máme  

tu dve uznesenia.  

 

 Navrhujem, budeme hlasovať o bode „B“, ak teda nemá 

nikto iný názor, lebo čo s tým. 

 

 Teda miestne zastupiteľstvo neschvaľuje kúpu Potravín 

za 400 000 Eur.  

 Ak niekto má iný názor alebo chce k tomu diskutovať, 

nech sa páči, je na to priestor.  

 

 Keďže niekto nie je prihlásený, poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

 Ideme hlasovať o bode B.  

 

 Čiže neschvaľujeme kúpu priestoru.  

 A nie, prihlásil sa pán poslanec Gašpierik; nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať, pokiaľ ste 

rokovali s Pentou ohľadne využitia týchto priestorov, že či 

prípadne pokiaľ mestská časť nevyužije predkupné právo, 

nehrozí vlastne zatvorenie týchto Potravín a teda ohrozenie 

služieb pre obyvateľov tejto zóny, lebo viem že vlastne v 

minulosti boli na Hlučínskej takisto Potraviny, kde došlo k 

ich uzatvoreniu a bola to veľká predajňa; či takéto niečo 

potom nehrozí aj v tejto zóne pre obyvateľov? Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  
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 Spoločnosť Penta je vlastníkom Dôvery. Čiže s Pentou 

sme nerokovali, rokovali sme s Dôverou asi pred zhruba 

rokom, kde sme ich informovali, že pre nás ako pre mestskú 

časť je dôležité aby sa funkcia Potravín zachovala. Už 

vtedy chceli robiť nejaké predaje a sme im povedali, že 

chceme aby sme mali vzájomne dobré susedské vzťahy, chceme 

si vzájomne neškodiť. 

 

 A preto prosíme, odporúčame, aby v prípade predaja sa 

zachovala funkcia Potravín.      

 Dôvera to rešpektovala a preto ten proces trval celý 

rok, kým prikročila opätovne k tomuto predaju. 

 Ešte niekto chce vystúpiť? Nikto nie je prihlásený.  

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 n e s c h v a ľ u j e   

prijatie ponuky predkupného práva na časť spoluvlastníckeho 

podielu spoločnosti Dôvera  zdravotná poisťovňa, a.s., vo 

výške 76/1000 na stavbe administratívnej budovy 

nachádzajúcej sa na ul. Vajnorská 21 v Bratislave, súpisné 

číslo 1308, ktorá je postavená na pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 11355/2 a ktorá je  zapísaná v katastri 

nehnuteľností na LV č. 1949 vedenom Okresným úradom 

Bratislava, Odbor katastrálny, obec Bratislava – mestská 

časť Nové Mesto, okres Bratislava III;  

bez pripomienok. 

 

 

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

Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE:) 

 Za:               20 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

 Pred nami je ďalší bod č. 31. 

 

 

 

BOD 31:  

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom častí spoločenského 

domu „VERNOSŤ“ a parc. č. 13528 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Čiže vraciame sa opätovne  k Vernosti s tým, že ideme 

vyhlasovať obchodnú verejnú súťaž tak ako sme povedali. 

Čiže, ak sa niekto prihlási, uspeje, dá slušnú rozumnú 

cenu, tak v zásade okamžite ukončíme nájomnú zmluvu so 

súčasným nájomcom a budeme mať niekoho, kto bude platiť 

viac; ak nám to vyjde. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán starosta, ja nechcem byť dneska, 

ako som teda počul predkladateľ návrhu na stiahnutie bodu 

rokovania z dnešného zastupiteľstva, preto opätovne 

predkladám tento návrh, či by ste si nezvážili a nestiahli 

tento bod rokovania, nakoľko v rámci, teraz neviem asi 4, 5 

sme rokovali o tomto bode, kde ste avizovali, že bude v 

priebehu marca poslanecký prieskum, alebo ako to nazvať, 
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návšteva tohto  priestoru, kde by teda zbor mohol rokovať o 

prípadnom využití takýchto priestorov.  

 

 Musím sa pripojiť aj k návrhu pána predsedu sociálnej 

komisie pána Ágostona, kde práve že na komisii sme 

navrhovali, či by skutočne sa nedal využiť tento priestor 

na výstavbu nových sociálnych bytov.  

 

Myslím si, že takéto niečo by možné bolo, pokiaľ by 

sme v prípadne pristúpili k využitiu nejakých zdrojov zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania, respektíve nejakých 

európskych zdrojov, respektíve pokiaľ by sme zmenili aj 

„up-čku“, teda zmenu využitia týchto priestorov, kde takéto 

potreby máme. Myslím, že  sa takto postupuje aj v rámci 

iných mestských častí, že sa snažia pre svojich obyvateľov 

zabezpečiť takéto priestory.     

 

 Mestská časť výhľadovo takéto niečo nepripravuje. 

 A možno by pomohol takýto priestor, ktorý by takéto 

niečo dovolil.  

 

Avizovali ste aj o 16 dní mimoriadne zastupiteľstvo; 

možno pokiaľ by takýto prieskum bol do tohto času, tak by 

sa to mohlo predložiť na toto zastupiteľstvo, pokiaľ by sa 

zastupiteľstvo uznieslo že nie je možné iné využitie a 

tento materiál verejnej obchodnej súťaže je ten najlepší. 

 

 Takže si Vás dovolím požiadať či to prípadne nevieme 

odložiť o tých 16 dní do konania poslaneckého prieskumu v 

rámci športovej haly Vernosť? Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, je to v podstate taká naša povinnosť tú 

obchodnú súťaž vyhlásiť, pretože keď boli by také dohody, a 
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bolo to na Miestnej rade, že teda ak opätovne ideme na rok 

znižovať to nájomné, mali by sme hneď dať šancu ďalším 

subjektom zapojiť sa do transparentnej súťaže. Čiže ja v 

tomto nevidím problém, skôr mi ide o ten čas. Tým, že to 

vyhlásime teraz, tak my sa môžeme o tie dva mesiace 

rozhodnúť, ako s tým naložíme. To, že niekto tú súťaž 

vyhrá, to neznamená automaticky že s ním uzatvoríme zmluvu. 

To bude predmetom rokovania zastupiteľstva a zastupiteľstvo 

povie áno, nie.  

 

 Mne ide iba o to, ak je tu šanca získať lepšieho 

nájomcu a finál našich rokovaní bude, ideme to ďalej 

prenajímať, nech nestrácame čas. A nikto nemôže povedať, že  

tomuto prenajímateľovi dávame jednoducho len tak také 

nejaké nadštandardné podmienky. Toho sa chcem určite 

vyvarovať.  

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Mňa taktiež zaujala 

myšlienka, pokiaľ by to bolo možné technicky, vybudovať v 

tomto objekte sociálne nájomné bývanie. Taktiež sa 

prikláňam k tomu, aby až po tom poslaneckom prieskume, keď 

si poslanci spravia jasný názor čo ďalej s touto budovou z 

hľadiska jej budúceho využitia, aby sme opätovne pristúpili 

a rokovali o tejto nehnuteľnosti a schválili konkrétnu 

verejnú súťaž.  

 

 V prípade, že teda by ste sa rozhodli, že dáte 

hlasovať o tomto materiáli, a teda že nebude materiál 

stiahnutý, ja by som Vás len chcel upriamiť na stranu 10 

obchodných podmienok, kde vlastne to čo som ja hovoril a 

namietal, kde pod písm. o) je, že nájomca sa oprávnený 

prenechať budovu Vernosti do podnájmu, alebo výpožičky 
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tretím osobám, atď., s tým, že musí mestskú časť 

informovať. 

 

Tak ja by som Vás chcel len požiadať, aby toto bolo 

zmenené „až po predchádzajúcom súhlase mestskej časti“, aby 

naša právna pozícia bola silnejšia. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Poviem tak: Ono vyzerá dobré na prvý 

pohľad hovoriť pri budovách o sociálnych bytoch, ale naša 

skúsenosť so sociálnymi bytmi nie je najšťastnejšia. 

Povedal by som, že miestni obyvatelia budú zúrivo proti ak 

by tam mali byť sociálne byty. 

 

 Takže, ak dovolíte, hovorme o štartovacích bytoch vo 

všeobecnosti. To je prvá vec, teda ak sa s tým stotožní pán 

predseda komisie. To je ad 1. 

 

 Ad 2, v lokalite máme v súčasnosti obrovský problém so 

záujmom z nejakého dôvodu práve tu stavať obrovské množstvo 

bytov. Takže opätovne obávam sa, že by to narazilo na odpor 

miestnych obyvateľov. My sa snažíme s ľuďmi komunikovať  a 

rešpektovať vždy ak sa dá ich názor.  

 

 Po tretie, budovu som si prešiel, nie raz som si ju 

prešiel, vždy to skončilo s takým povzdychnutím si, v akom 

je stave, ako vyzerá a ako je skonštruovaná. Osobne sa 

obávam, že aj keby to územný plán umožnil, tak to bude 

veľmi drahý špás.  

 

Osobne sa skôr prikláňam k tomu, aby sme začali 

uvažovať  a týmto spôsobom riešiť priestory o ktorých sme 

diskutovali s pani poslankyňou Vítkovou, ak sa nemýlim, 

teda nechať do niečoho navliesť čo nie je pravda, ako 
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urobiť takéto niečo na Hálkovej. Tam by neboli ani potrebné 

takéto obrovské zásahy.  

 

Ale hovorím, toto je tiež otázka diskusie, kde chceme 

spracovať materiál, zistiť, aké sú možností, aké nie sú 

možností, atď., atď. Ničomu sa nebránime. Berieme to ako 

našu spoločnú snahu túto situáciu       vyriešiť. 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som len na tému sociálnych bytov v Dimitrovke 

povedal pár slov. Po prvé, zastupujem občanov Dimitrovky a 

tieto sociálne byty si tam určite neprajú, ale ako ja 

vyzývam obidvoch pánov poslancov, že by som spravil 

stretnutie s ľuďmi a že by im vysvetlili ten zámer tých 

sociálnych bytov. Pokiaľ ja viem, tak tých bytov sa tam v 

poslednej dobe plánuje stavať veľmi veľa a tí ľudia tam 

nepotrebujú ešte žiadne sociálne byty, a vlastne už ani 

žiadne iné byty. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  :  

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová; nech sa páči. 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á : 

 Ja sa budem opakovať, ale to čo som zabudla povedať 

je, že tak či tak by sme sa na tie budovy mali pozrieť aby 

sme aj vedeli, že aké možností aj z externých zdrojov 

finančných sa tam dajú využiť aj pri oprave, aj pri 

prerábke. 

 

A tiež by som sa prikláňala k tomu, že štartovacie 

byty, lebo nie každý kto má proste horšiu sociálnu situáciu 

zostane na tej úrovni celý svoj život. Takže proste téma aj 
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štartovacích bytov je teraz akože aktuálna; povedala by tom 

že sú veľmi žiadané. 

 

 A na druhej strane naša mestská časť má najviac 

kancelárskych priestorov, priestorov neprenajatých zo 

všetkých mestských častí, ktoré sú. Nemyslím to teraz ale 

vo vlastníctve ale komerčných priestorov, ktoré sa na území 

mestskej časti nachádzajú.  

 

 Takže tak či tak tú otázku tých komerčných nájmov 

budeme musieť nejakým spôsobom prehodnotenia. Ale naozaj by 

som sa prikláňala k tomu, aby sme to zobrali komplexne 

nielen z pohľadu toho že čo by tam mohlo byť, ale aj ako by 

sa to dalo financovať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Máme tu dve faktické poznámky; poprosím 

pána poslanca Gašpierika a potom pána poslanca Ágostona.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán starosta, chcem požiadať, ja som 

mal faktickú poznámku vlastne k predchádzajúcemu 

vystúpeniu, že keby to naozaj vždycky nasledovalo k tej 

poznámke, lebo potom sa dostaneme do stavu ako kolega, že 

už si to nepamätá že ku komu to vlastne bolo. Takže v 

prípade pokiaľ by boli faktické, tak k príslušnému 

príspevku. Samozrejme, pán starosta ja rešpektujem, že či 

štartovacie byty respektíve byty sociálne. Pán JUDr. 

Mikulec vlastne, tá informácia bola dneska na 

zastupiteľstve už vie ihneď odpoveď že tí ľudia to nebudú 

chcieť. Ale neviem, či už to vie takto povedať, lebo 

predpokladám ešte nemal možnosť sa s týmito občanmi 

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

 Ja sa s ľuďmi stále stretávam. 

 

 

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

 Ale určite predpokladám by sa nejednalo o celý objekt, 

možno niekoľko bytov. Viem, že sme riešili určité problémy 

s bytmi pre školníkov, čo je škola na Odborárskej, na 

Nobelovej. Takže naozaj si myslím, že pokiaľ sme tu mali 

tému Vernosti v predchádzajúcom bode a sme o tom 

diskutovali pol hodinou, že je to evergreen, že sa to už 

niekoľko riešilo a nenašiel sa žiadny nájomca.  

 

 Že pokiaľ by sme počkali 16 dní, respektíve do toho 

poslaneckého prieskumu nič už by sa nestalo, lebo 

predpokladám, že keď sme za dva, tri roky nenašli nájomcu, 

že nájdeme teraz za dva týždne.  

A naozaj by sa to tam dalo myslím že dôsledne 

prerokovať, ako možno aj, ako to navrhol pán tajomník 

Miestnej rady, možno tam budú prizvaní aj občania, 

zástupcovia občianskych združení tejto zóny by sa mohli 

vyjadriť potom na tom stretnutí. A možno sa povie, že to 

nie je dobré a že sa prikloníme naozaj na tú Hálkovu, alebo 

na nejakú inú zónu. 

   Ale nemyslím si, že je dobré to hnať, že to musí byť 

za každú cenu teraz a nevieme počkať tých 16 dní na to 

mimoriadne zastupiteľstvo. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som naozaj poprosil, 

keby sme s týmto zariadením skúsili niečo spraviť, lebo ja 

sa naozaj strácam na koho dávam potom faktickú, ale v 

každom prípade súhlasím s názvom štartovacie byty. 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 ešte raz k tomuto bodu povedal jednu vec:  

Ja sa teda Libor (p. Gašpierik) stretávam s týmito 

občanmi z Dimitrovky veľmi často, skoro každodenne. A 

poviem vám, že má sa tam stavať niekoľko stoviek bytov. 

Myslím si, že tá štvrť je teraz momentálne na hrane s 

bytmi, aj s parkovaním.  

 

A neviem si predstaviť, že tí ľudia keď sa im tam 

postaví niekoľko stoviek bytov budú nadšení a plesať. Keď 

tu budete chcieť nejaké ďalšie štartovacie alebo sociálne, 

alebo iné byty.  

Proste bytov je už tam naplánovaných proste toľko, že 

myslím, že to bude neúnosné a do toho netreba prilievať 

ešte ďalšie. Ďakujem pekne.  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Faktická poznámka pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Mám faktickú poznámku 

na pána JUDr. Mikulca. Ja, samozrejme, poznám tú situáciu, 
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lebo bol som ten ktorý pripravil pripomienku k 

pripravovanej výstavbe 141 bytov na Podnikovej, ktorú teda 

podpísali ďalší poslanci vrátane pána JUDr. Mikulca, a 

ďalší. Na základe tejto pripomienky investor odstúpil od 

tohto zámeru.  

 

Čiže ja by som to chcel vysvetliť, keď ja som povedal, 

že začnime o tom diskutovať, nemyslel som že by to bolo 

kompletne prestavané na nejakú bytovku, ale možno že 4, 5 

bytov. Viem že kedysi sme mali byty napríklad pre 

invalidov, ktoré sa potom odpredali. Potom je tu takýto 

problém, že títo zdravotne ťažko postihnutí ľudia žiadajú o 

možnosť bývania a nemáme im čo poskytnúť. Takže chcem to 

dať na pravú mieru. 

 

 Samozrejme, uvedomujem si túto situáciu. Nebolo to 

myslené, že tam vznikne niekoľko desiatok alebo nebodaj 

stoviek bytov, pretože tie zámery vieme, že firma Invest 

pripravuje tam okolo 300 bytov, boli podpísané aj rôzne 

územné rozhodnutia, stavebné povolenia cez ulicu kde sa 

robí ďalších 140 bytov taktiež. Čiže už tie zámery, ktoré 

sú tam a ktoré sú už v realizácii; čiže ako vidíte jamy a  

bagre sú tam dosť značné. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja by som skromne povedal, 

že teda nebolo to len na základe vašej pripomienky, ten 

tlak bol spoločný a mesto si ho nakoniec osvojilo. Ale ten 

projekt stále nie je pochovaný.  

 

 A pokiaľ viem, povolenia ktoré tam sú, sú zatiaľ iba 

pokračovaním minulostí. Žiadne nové projekty i keď sú tam 

živé a investori búchajú a tlačia sa, a neboli povolené ani 

odsúhlasené. Určite v takom stave nie sú. Tých 141 bytov, s 

tými stále nesúhlasíme.  
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 Ak dovolíte, faktická poznámka pán poslanec Mikulec a 

potom pán poslanec Líška.  

 

 

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

 Ja ďakujem pánovi poslancovi Korčekovi za našu štvrť 

že sa angažoval vo veciach, ktoré pomohli. Ale tým aj táto 

myšlienka sa mi páči, že by to bolo pre nejakých telesne 

postihnutých ľudí, len neviem si to predstaviť v tej 

Vernosti ako by sa to tam vybudovalo, lebo ja tú budovu 

poznám. Tiež a myslím, že tie byty sa dajú realizovať na 

tom vrchnom poschodí. Len neviem, koľko by to stálo aby sa 

to sprístupnilo aj týmto zdravotne postihnutým ľuďom. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Líška. 

 

 

Poslanec Ing. M. L í š k a :  

 Ďakujem za slovo. Ja iba jednu poznámku:  

Ďakujem za tú plodnú diskusiu k tomuto bodu, aj 

predchádzajúcemu. Myslím si, že nemajme naivnú predstavu, 

že o 16 dní na nejakom jednom stretnutí sa rozhodneme čo 

s týmto priestorom  budeme robiť, s touto budovou. Nebude 

to tak, je tu viacero názorov. Tá diskusia bude určite 

dlhšia. Takže chcem iba navrhnúť, aby sme tento bod teda o 

ňom hlasovali, aby sme v podstate tú verejnú súťaž 

vyhlásili, aby sme ten proces nezdržiavali. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Rozumiem. Ďakujem pekne.  

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Keďže pravdepodobne 

budeme o tomto bode hlasovať, ja sa chcem len opýtať, že či 

ste si osvojili moju poznámku, že v rámci obchodných 

podmienok by bolo špecifikované, že nie je bez súhlasu, bez 

predchádzajúceho súhlasu mestskej časti možné prenajať 

tieto priestory. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ja som si to samozrejme osvojil a okamžite začneme 

komunikáciu s nájomcom. Verím, že s tým nebude problém. 

Keby bol, budem Vás informovať. A jednoducho budeme ďalej 

reagovať čo s tým. Čiže, áno, ideme do toho.  

 Ešte pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja si myslím že, pán starosta, vyvstanú 

nové podmienky teraz verejnej obchodnej súťaže, že to 

nesúvisí so súčasným nájomcom. Lebo dneska nie je známe, že 

ten súčasný nájomca bude aj ďalší nájomca, že či s tým 

súhlasí, s týmito podmienkami? Lebo tak ste sa teraz 

vyjadrili, že budete komunikovať s nájomcom, ale veď 

vzniknú nové podmienky a tam sa môže prihlásiť akýkoľvek 

nájomca, ktorého dneska nevieme ktorý by sa prihlásil. Lebo 

som nerozumel tej podmienke, čo ste teraz povedali na 

základe pripomienky pána Korčeka, že budete s nájomcom 

diskutovať.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja som bol v tom, že to ideme zapracovať do súčasne 

platnej zmluvy medzi nájomcom a mestskou časťou, že ho 
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vyzveme aby toto rešpektoval. A samozrejme, ak je to inak 

nastavené v súčasných podmienkach obchodnej verejnej 

súťaže, tak autoremedúrou si to osvojujem.  

 

 

Ing. Ľ. K o l l á r i k, poradca starostu: 

 Bod 6 písm. „o“ sa rozširuje o to, že ten nájom bude 

až po predchádzajúcom súhlase.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Bolo by možno dobré povedať tam úplne 

presnú definíciu, teda ako sa zmenia súčasne nastavené 

podmienky. Vieme tam, prosím, povedať tú vetičku? 

 

 

Ing. Ľ. K o l l á r i k, poradca starostu: 

 Kolegovia, skúsim prečítať ten bod „o“, ktorý znie: 

Nájomca je oprávnený; 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, prepáčte.  

Možno bude jednoduchšie, jednoducho tento bod celý 

zrušiť. A tým pádom v zmysle Obchodného zákonníka nemá 

právo podnajímať priestory. Sekundičku, sekundičku. Pani 

doktorka, prosím, tak to prečítajte, dobré? Takže máme tu 

už konkrétny návrh ako to vyriešiť.    

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Písmeno „o“ sa zmení tak, že nájomca nie je oprávnený 

prenechať budovu Vernosti do podnájmu alebo výpožičky 

tretím osobám. (bodka.) 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu mestskej časti.  

 Čiže prosím, ešte raz to prečítajte, aby návrhová 

komisia vedela ten text. Dobre?  

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Nájomca nie je oprávnený prenechať budovu Vernosti  do 

podnájmu alebo výpožičky tretím osobám bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu prenajímateľa. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, iba kývnite, súhlasíte s 

týmto? Iba kývnite. Fajn. 

 Pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel iba poprosiť, či by 

potom bolo možné, keď tam bude tento bod, zistiť že koľko 

je tam tej prenajímateľnej plochy, aby sme vedeli ako to 

je.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne.  

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Môžem ešte jednu vec? 

 



109 

 

.                                                                              2. zas. MZ MČ B-NM 17.02. 2015 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho:  

 Ešte jednu vec; ešte tá posledná veta: Porušenie tohto 

ustanovenia sa bude považovať za podstatné porušenie 

nájomnej zmluvy; to by som tam ponechala.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V poriadku. Samozrejme.  

Pán poslanec Gašpierik, faktická poznámka. 

 

 

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

 Faktická poznámka. Ja by som si zasa dovolil tú 

predposlednú vetu vypustiť, nakoľko sme vlastne zmenili tú 

prvú vetu tohto odseku, o). tak si myslím, že tá veta: 

Nájomca je povinný v každom podnájme, respektíve výpožičke 

písomne informovať prenajímateľa, a to najneskôr do 3 dní 

odo dňa platnosti tej ktorej podnájomnej zmluvy, respektíve 

zmluvy o výpožičke – že by som to vypustil. 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 To sa vypúšťa. To bolo vypustené.   

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 To nebolo povedané.  

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho:  
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 To je vypustené. Iba tá veta čo som prečítala a potom 

tá posledná. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Takže prvá upravená a posledná by zostala. Ďakujem.  

 

    

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Chcem poprosiť alebo opýtať sa; pán poslanec, 

potrebujete to ešte raz zopakovať, aby to bolo úplne jasné 

že ako si to predstavujeme? Rozumiete?  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Netreba zopakovať.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne.  

 Ak dovolíte, uzatváram diskusiu a prosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Len kvôli poriadku si dovolím požiadať pána prednostu, 

lebo on je predkladateľ materiálu; aby ste vyjadrili  

súhlas že autoremedúrou. 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Súhlasím s autoremedúrou. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

a) vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na 

prenájom: 

 

1) časti spoločenského domu „VERNOSŤ“; tak ako je 

uvedené v predtlači - s. č. 1300, nachádzajúceho sa 

na Nobelovej ulici č. 30 v Bratislave na parc. č. 

13528, s rozlohou 4624 m2, štvorcového pôdorysu s 

tromi nadzemnými podlažiami, s výnimkou: 

. priestoru Denného centra seniorov (so samostatným 

vchodom, samostatnými meračmi a vlastným kotlom) 

nachádzajúcom sa na 1. nadzemnou podlaží o rozlohe 116 m2 a  

. knižnice nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží o 

rozlohe 214 m2 

 

     2) parc. č. 13528 o výmere 3463 m2 so zriadeným vecným 

bremenom, právom umiestnenia a prevádzkovania rozvodne VN a 

trafostanice v prospech spol. Istrochem, a.s. 

; všetko zapísané na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, vo 

výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

b) priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže s 

tým, že tieto podmienky boli autoremedúrou zmenené 

nasledovne; takže prečítam:  

V bode 6. Podmienky prenájmu, písm. „o“ sa mení nasledovne:  

Nájomca nie je oprávnený prenechať budovu Vernosti do 

podnájmu alebo výpožičky tretím osobám bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu prenajímateľa. Porušenie tohto 

ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie nájomnej 

zmluvy. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme.  

 

 (HLASOVANIE.) 

     Za:              23 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Máme pred sebou ďalší materiál. 

 

 

 

BOD 32: 

Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a 

pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR 

Bratislavou  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani doktorka, poviete, prosím, pár slov?   

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy pozemkov: 

 Uvedené zásady boli spracované na základe požiadavky 

miestneho kontrolóra. Tieto zásady reflektujú na majetok 

mestskej časti, spôsob jeho prenajímania. Týka sa to 

stavieb, nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú vo 

vlastníctve respektíve v správe mestskej časti vo vzťahu aj 

k rozpočtovým organizáciám s výnimkou príspevkovej 

organizácie EKO-podniku, nakoľko táto má spracovaný vlastný 

cenový výmer a spôsob prenajímania majetku. 
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 Do daného materiálu sú zapracované všetky zákonné 

spôsoby prenajímania majetku v zmysle zákona o majetku obcí 

s tým, že je tam presne uvedený proces, ako lehoty, ako 

dodržiavať spôsob prenajímania.  

 

 Zároveň do tohto materiálu sú zapracované všetky 

doteraz platné cenové výmery, ku ktorým uznesenia už boli 

zrušené. Tie platné cenové výmery sú preklopené kompletne 

do tohto materiálu. Zároveň sú tam doplnené požiadavky na 

prenájom čo sa týka Strediska kultúry či už na Vajnorskej 

alebo na Kramároch s tým, že tie sú úplne nové, nakoľko 

doteraz stredisko kultúry také nemalo upravené.  

 

A je tu malá obmena, ktorú požadovala pani riaditeľka 

Základnej školy Jeséniova, kde chcela len znížiť cenu za 

umiestnenie reklamného panelu z dôvodu existencie doteraz 

nájomnej zmluvy a dlhotrvajúceho nájomcu s tým, že uviedla, 

že potrebuje tieto finančné prostriedky pre svoju 

existenciu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem len spýtať, či 

tento materiál bol pripomienkovaný zariadeniami, školami a 

ostatnými správcami, alebo teda riaditeľmi, ktorí majú v 

správe tento majetok?  

Či je to v poriadku, či neboli k tomu žiadne 

pripomienky z ich strany? 
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Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Prepáčte, cenové výmery, ktoré sú preklopené vo vzťahu 

ku školám, už boli schválené zastupiteľstvom a navrhovali 

si ich priamo školy s tým, že teda jedinú pripomienku 

k tomu dala pani riaditeľka Základnej školy Jeséniova. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 To je fajn, ale vidím tu tenisový kurt. 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

  Áno, to sú preklopené cenové výmery, ktoré si priamo 

navrhovali školy.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Čiže sú školy s tým? 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Áno, samozrejme.  

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som sa chcela spýtať. Tam je také ustanovenie, 

teraz presne neviem, ale týka sa toho že proste tie 

priestory nemôžu byť prenajaté vlastne takým právnickým 
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subjektom, v ktorých je; a teraz sú tam vymenované. Je to 

pri tých typoch, keď si zoberieme, myslím že je tam aj ten 

prípad hodný osobitného zreteľa, a potom priamy prenájom, 

že komu sa to vlastne nemôže týmto spôsobom prenajať.  

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 To vychádza zo zákona.  

 

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

 To znamená, že tam sú všetky typy právnických osôb, aj 

neziskových, úplne všetky. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Toto je zo zákona tým, ktorým to nemôže byť prenajaté, 

týmto fyzickým osobám, to c). 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á : 

 Ale právnické ma zaujímajú.     

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 To d), áno, to všetko vychádza zo zákona.  

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á : 

 Úplne všetky typy právnických osôb.  

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Áno, to je kompletne preklopené zo zákona.      

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á : 

 Sú vyňaté. Dobre. 



116 

 

.                                                                              2. zas. MZ MČ B-NM 17.02. 2015 

Ing. Ľ. K o l l á r í k, poradca starostu: 

 Pani kolegyňa, asi ste to zle čítali. To je, mestská 

časť nemôže prenajať tým právnickým osobám, ktoré sú 

zakladateľom alebo sú tam vymenované. Čiže to nie sú všetky 

právnické osoby. Tu je jasne napísaný postup. 

 

Mgr. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

právneho: 

 Tam sú konkrétne.  

 

Ing. Ľ. K o l l á r i k, poradca starostu:  

 Je to konkrétne vykonkretizované, lebo sú tam niektoré 

väzby pri vzniku a keď ich zakladá niektorý; 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Myslím, že pani poslankyňa tomu rozumie, len sa chcela 

uistiť,že či to povedzme náš nápad alebo zákon. Dobre.  

 Ešte niekto niečo?  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

   a) schvaľuje Zásady prenajímania stavieb, nebytových 

priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislavou 

   b) ruší uznesenia – uvedené v predtlači: č. 8/14, 10/20, 

6/18, 13/05, 11/16, 10/17, 17/17. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Ďakujem pekne.  

Prosím, pripravíme sa. 

Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               19 poslancov.  

 Proti:             0 

 Zdržal sa:        0 

 Ďalším bodom je bod 33. 

 

 

 

BOD 33: 

Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11360/4 

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parc. č. 

11360/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, 

katastrálne územie Nové Mesto, pre manželov JUDr. Ľudomír 

Voloch a Jana Volochová 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Otváram diskusiu.  

Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 

 s c h v a ľ u j e  

predaj pozemkov registra „C“ KN: 

- parc. č. 11360/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

42 m2 
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- parc. č. 11360/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

26 m2 

 

; pre manželov JUDr. Ľudomíra Volocha a Janu Volochovú, 

trvale bytom Robotnícka 9 v Bratislave 

 

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

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

 

; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných 

nehnuteľností stanovenú Znaleckým posudkom č. 143/2014 zo 

dňa 15. 05. 2014 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom, t.j. za 

kúpnu cenu: 

 celkovo 7 700,00 Eur 

 

za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v 

lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní 

odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými. V 

prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom 

termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               16 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

 Ďalší materiál je č. 34. 
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BOD 34:  

Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania 

pohľadávky  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Materiál ste čítali. Predpokladám, že úvodné slovo 

nepotrebujete. Keby niekto potreboval, stačí kývnuť.  

 Takže otváram diskusiu, nech sa páči.   

 Nikto nie je prihlásený, poprosím návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto po prerokovaní materiálu 

 s c h v a ľ u j e  - podľa predtlače 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej voči 

spoločnosti KORION, s.r.o., IČO: 35694777 so sídlom 

Hybešova 37, 831 06 Bratislava 3, z titulu uloženej pokuty 

Rozhodnutím číslo: PA/pa-114/2011/Rozh. Mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava – Nové 

Mesto zo 20. 7. 2011 vo výške 5 000 Eur s príslušenstvom v 

súlade s § 13 ods. 5 písm. d) Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 

Bratislavou z dôvodu, že zo všetkých okolností tejto veci 

je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by nebolo 

úspešné, nakoľko spoločnosť, ako bolo zistené počas 

exekučného konania nevlastní majetok, ktorý by uspokojil 

pohľadávku veriteľa. 

 

 

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

Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               13 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         2. 

 Návrh bol prijatý.  

  

 Navrhujem teraz trošičku zrýchliť tempo. 

 Máme pred sebou 5 návrhov, ktoré hovoria o technickom 

zhodnotení objektov, čiže tam niet čo diskutovať, niet 

prečo robiť úvodné slová, a podobne. 

 

 Preto ak dovolíte, budeme hlasovať o týchto bodoch 

naraz. Ja ich prečítam, ide o: 

 

 

Bod 35: 

Návrh Protokolu o technickom zhodnotení objektov zverených 

ZŠ s MŠ Sibírska 

 

 

BOD 36: 

Návrh protokolu o technickom zhodnotení objektov zverených 

ZŠ s MŠ Odborárska 

 

 

BOD 37: 

Návrh protokolu  o technickom zhodnotení objektov zverených 

ZŠ s MŠ Cádrova  

 

 

BOD 38:  
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Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu o zverení nehnuteľného 

majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy č. 

195/2013 MČ B-NM zo dňa 4. 9. 2013 v znení Dodatku č. 1 zo 

dňa 28. 10. 2013 o technickom zhodnotení objektu Materskej 

školy Pionierska č. 12/A, Bratislava  

 

 

BOD 39: 

Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného 

majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy 

organizácie EKO-podnik VPS č. 2508/2014 MČ B-NM 

 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  - tak ako je uvedené v predtlači 

 

 

v bode 35: 

návrh nahradenia pôvodného Protokolu č. 255/2005 zo dňa 14. 

06. 2005, Geometrickým plánom 34/2014 zo dňa 05. 05. 2014 a 

Geometrickým plánom č. 35/2014 zo dňa 27. 05. 2014, ako aj 

v súvislosti s vykonanými investičnými akciami; ktorým sa 

zveruje technické zhodnotenie týchto objektov: 

 

− Materskej školy na ul. Šuňavcova 13 v Bratislave vo 

výške 37 793,70 Eur 

− Materskej školy na ul. Legerského 18 v Bratislave vo 

výške 85 847,40 Eur. 
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v bode 36:  

návrh Dodatok č. 1 k Protokolu č. 123/2010 o zverení 

majetku hl. Mesta SR Bratislavy – Mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových práv a 

záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou 

Odborárska 2, Bratislava zo dňa 03. 10. 2010, ktorým sa z 

dôvodu technického zhodnotenia stavieb Základnej školy a 

Materskej školy na ul. Odborárska 2 v Bratislave zvyšuje 

ich účtovná hodnota o sumu 426 414,12 Eur. 

 

 

v bode 37:  

návrh nahradenia pôvodného Protokolu č. 176/2006 zo dňa 12. 

06. 2006 novým Protokolom z dôvodu zosúladenia 

majetkovoprávnych vzťahov založených Protokolom. č. 

176/2006, Geometrickým plánom 28/2014 zo dňa 11. 03. 2014 

ako aj na základe vykonaných investičných akcií, ktorým sa: 

 

   A. odzveruje pozemok registra „C“ KN nachádzajúci sa v 

k. ú. Vinohrady parc. č. 6128/60 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 975 m2, v účtovnej hodnote 73 404,38 Eur. 

 

   B. zveruje technické zhodnotenie objektov Základnej 

školy s materskou školou na ul. Cádrova 23 v Bratislave v 

celkovej hodnote o sumu 154 398,08 Eur. 

 

 

v bode 38: 

návrh Dodatku č. 2 k Protokolu o zverení nehnuteľného 

majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy č. 

195/2013 MČ B-NM zo dňa 04. 09. 2013 v znení Dodatku č. 1 

zo dňa 28. 10. 2013, ktorým sa z dôvodu technického 

zhodnotenia stavby (MŠ na ul. Pionierska 12/A v Bratislave) 

so súpisným číslom 3219, nachádzajúcej sa na pozemku 
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registra „C“ KN parc. č. 11873/1, k. ú. Nové Mesto zvyšuje 

jej účtovná hodnota o sumu 174 733,74 Eur.  

 

 

v bode 39: 

návrh Dodatku č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného 

majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy 

rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných 

služieb č. 208/2014 MČ B-NM, ktorým sa do majetku EKO-

podnik verejnoprospešných služieb zverujú cvičiace prvky:  

Cyklista 

Veslár  

Swingar 

Turista 

 

; ktoré sú osadené na pozemku registra „C“ KN parc. č. 

15123/169, k. ú. Nové Mesto, a ktorých účtovná hodnota je  

9 058,00 Eur.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (HLASOVANIE.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:               23 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

  

 Pred nami je ďalší bod. 
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BOD 40:  

Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. 

kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na 

zimné obdobie 2014/2015 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Ak dovolíte, tak bez úvodného slova.  

 Otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Ágoston.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Môžem vedieť, prečo koncom  

februára schvaľujeme plán zimnej údržby? Keď už asi nebude 

snežiť? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Osobne si myslím že bude snežiť, ale to by som nechal 

naozaj na počasie a Pán Boha ako rozhodne.  

 A pokiaľ ide o to schvaľovanie, predpokladám, že 

nebolo dovtedy zastupiteľstvo ktoré by to mohlo upraviť.  

 

 A pokiaľ sa nemýlim, tak myslím, že sme postupovali v 

zmysle takého istého operačného plánu ako bol v roku 2014, 

2013, možno s minimálnymi rozdielmi. Ja som aspoň 

nepostrehol nejaké problémy, ktoré by sa týkali. 

 

 A skôr by som chcel povedať, že EKO-podnik veľmi 

slušne zvládol kalamitné stavy, ktoré boli počas niekoľkých 

dní na území mestskej časti.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ja tomu všetkému rozumiem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Faktická poznámka pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa takisto pán starosta chcel 

pridať možno k pochvale pána riaditeľa Molnára ako manažéra 

EKO-podniku, že zvládol situáciu ktorá tu bola najmä počas 

tých myslím dvoch kritických  snehových kalamít, ktoré sme 

mali v rámci územia Nové Mesto. 

 

 Ale možno si naozaj dovolím povedať, že pokiaľ by sme 

schvaľovali tento materiál, aby sme ho upravili na aktuálne 

obdobie, teda na obdobie roku 2015. A autoremedúrou pokiaľ 

by pán riaditeľ vypustil obdobie 2014, aby to neznelo tak 

smiešne. Lebo už som čítal niekde na sociálnych sieťach, že 

zastupiteľstvo mestskej časti ide teraz schvaľovať rok 

2014. Takže myslím, aby sme to dostali do aktuálneho stavu. 

A pokiaľ by sa to opravilo minimálne v texte materiálu. 

Ďakujem. 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán riaditeľ, Vy ste predkladateľ materiálu. Takže 

prosím, nech sa páči, poďte a máte slovo. 

 

 

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

 Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Tento materiál vlastne  

mal byť predkladaný v novembrovom zastupiteľstve, to bolo 

zrušené. A tá zima je 2014/2015, čiže koniec roka 2014 a 

začiatok roka 2015. Pre vlastne budúce obdobie zimy bude 

2015/2016, ktorý budeme pripravovať v lete a schvaľovať 

niekedy v jesennom zastupiteľstve. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :      
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 Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, poďte sem k nám, je možné 

že budú viaceré otázky od pánov poslancov. 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja tomu všetkému rozumiem, ale 

formálne mi to príde ako veľký nezmysel, aby sme koncom 

zimy schvaľovali plán zimnej údržby na predchádzajúcu zimu. 

Čiže poprosím, a prikláňam sa k názoru pána Gašpierika, aby 

si autoremedúrou opravil dátum na rok 2015. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 2015 asi celkom nie, pretože tým pádom už riešime aj 

zároveň zimu. Čiže povedzme december, respektíve 

hypoteticky polovica novembra, december.  

Ale snáď vieme nájsť nejaké riešenie, aby boli 

spokojní aj páni poslanci a aj sme urobili zadosť tomu čo 

treba. 

 

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

 Ja len keď môžem, tento materiál prešiel vlastne 

všetkými komisiami, radou, neviem či nie dokonca dvoma, 

takže v podstate aj ten rok 2014, 2015 považujem za; nebol 

zastupiteľstvom schválený ale bol odsúhlasený.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je tu aj iné riešenie. Jednoducho, teda chcem sa 

opýtať: Je možné len materiál zobrať na vedomie a hotovo? 

Nemusíme ho schvaľovať, berieme na vedomie. Veď sme o ňom 

informovaní priebežne od komisií, cez miestne rady. 

 Prosím vás, kývnite rukou, hlavou, že áno, teda 

súhlasíte s týmto riešením. Výborne, chápem že „áno“. 
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 Čiže, prosím, osvojíte si takéto riešenie, že 

jednoducho berieme na vedomie. 

 

 

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

 Áno, osvojujem si. V prípade aj aj ten rok 2014 koniec 

nie je problém čo sa týka účtovných vecí.  

 

 

Starostga Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Čiže dôjde k malej zmene. Budeme hlasovať o 

tom, že berieme materiál na vedomie. 

 

 Prihlásená je pani poslankyňa Šebejová, a po nej 

nasleduje pani poslankyňa Pfundtner.   

 

 

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

 Chcem sa spýtať, že tam sa viackrát spomína ulica 

Záhorského, či to náhodou nemá byť Záborského? 

 

 

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

 Je možné. Ja si to poznačím. 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á : 

 Poprosila by som o opravu.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

  Buď to bude Horská alebo Záborského.  

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á : 

 Je tam Záhorského. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Hovorím, buď tak alebo tak, iné ulice myslím že nemáme 

podobného mena.  

A pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vy ste vlastne už 

vyriešili ten problém keď ste navrhli, aby sme materiál 

brali na vedomie. Ja si však myslím, že vôbec nie je nutné 

pozmeniť názov tohto materiálu na základe, je to návrh 

Operačného plánu zimnej údržby. Podľa tohto návrhu už sa 

plnilo, to znamená že už k tomu plneniu v roku 2014 došlo. 

A keď to schválime teraz, tak to v podstate v tejto časti 

zoberieme iba na vedomie.  

 

 Takže ja by som bez problémov dala hlasovať aj o tom, 

že schvaľujeme tento materiál, aj dodatočne, nakoľko už k 

plneniu na základe tohto materiálu došlo.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ak sa neurazíte dáme tam, že berieme na 

vedomie, nech nie sú tam naozaj potom otázky a ďalšie 

diskusie.  

 Chce ešte niekto niečo k tejto téme? Nie. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 b e r i e   n a   v e d o m i e  
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Operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. 

kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na 

zimné obdobie 2014/2015.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme.  

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               23 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 

 

 

BOD 41: 

Návrh pristavovania veľkoobjemových kontajnerov na rok 2015 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak by som len mohol jednu drobnosť: Všimnite si, tí 

starší poslanci, myslím teda služobne starší, že došlo k 

výraznému nárastu počtu kontajnerov tak aby sa vyhovelo v 

zásade každej vašej požiadavke. A v minulosti bola snaha 

regulovať to na čísle 20 orientačne, pán riaditeľ? 

 

 

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

 Zhruba tak. Čiže oproti minulému roku 10 %-ný nárast 

je v tom zabezpečení kontajnerov. 

 

Ing. Ľ. K o l l á r i k, poradca starostu: 

 35. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Myslím, že aj viac. Dobre.  

Nech sa páči, má niekto nejakú poznámku, pripomienku? 

Dosť sme o tom diskutovali, takže ďakujem že nie sú a 

môžeme ísť ďalej.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto   

 s c h v a ľ u j e 

pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2015. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Kto je za; ideme hlasovať. 

 (HLASOVANIE.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:               22 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0. 

 Ďakujem za pomoc pánovi poslancovi. Pán poslanec, 

cítite potrebu ešte to zopakovať? 

 (Ing. L. Gašpierik: Len do záznamu.) 

 Dobre. Poďme ďalej.  

 

 

BOD 42:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa zmeny nájomcu – Fultbalového klubu BCT 
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Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova č. 22, 

821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341, prostredníctvom dohody 

o postúpení práv a povinností 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Ja som mal pocit že zmenili názov. A je to Novomestský 

športový klub BCT; mýlim sa.  

 (Poznámka.) 

      Ahá, beriem späť. Ďakujem pekne.  

 

 Cíti niekto potrebu k tomuto materiálu povedať pár 

slov zo strany pána riaditeľa, alebo vám stačí tento 

materiál? 

 

 Vieme, že sme vytvorili v minulom roku futbalový  klub  

zameraný najmä na deti, mladých ľudí, je ich tam asi 250 s 

tým, že sme im prenajali za symbolický poplatok myslím že 1 

Eur relatívne veľký priestor, ktorý sa nachádza pri 

Kuchajde. Zároveň v rozpočte na minulý rok dostali od nás 

dotáciu, v tejto dotácii pokračujeme aj v tomto roku. Je to 

spôsob, ako môžeme podporiť šport, deti a mládež, čo myslím 

že je zmysluplná aktivita a sme sa na nej všetci zhodli.    

 Pán poslanec Ágoston.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja len zasa a opätovne, keďže 

nám tento bod ohľadom BCT a Novomestského športového klubu 

prišiel na stôl, chcem pochváliť a vyzdvihnúť všetkých, 

ktorí boli účinní pri vzniku tohto Novomestského športového 

klubu a pri podpore detí v športovaní. Ďakujem pekne.  

 

 

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

Nikto nie je prihlásený. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u je   - podľa predtlače 

prenájom pozemkov:  

  a) parc. č. 15132/1 časť o výmere 8 708 nm2, druh pozemku 

– ostatné plochy, parcela registra „C“,  

  b) parc. č. 15132/63 o výmere 643 m2, druh pozemku – 

zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“,  

  c) parc. č. 15132/64 o výmere 4 950 m2, druh pozemku – 

ostatné plochy, parcela registra „C“, 

  d) parc. č. 15132/65 o výmere 2 302 m2, druh pozemku – 

ostatné plochy, parcela registra „C“, 

  e) parc. č. 15132/7 o výmere 4 702 m2, druh pozemku – 

ostatné plochy, parcela registra „C“, 

  f) parc. č. 15132/56 o výmere 9 794 m2. Druh pozemku –

ostatné plochy, parcela registra „C“,  

  g) parc. č. 15132/57 o výmere 411 m2, druh pozemku – 

ostatné plochy, parcela registra „C“,  

  h) parc. č. 15132/58 o výmere 19 m2, druh pozemku – 

ostatné plochy, parcela registra „C“ 

 

; nachádzajúce sa v k ú. Nové Mesto, obec Bratislava – m. 

č. Nové Mesto, okres Bratislava III, v katastri 

nehnuteľností vedenom Správou katastra pre Hlavné mesto SR 

Bratislava, pracovisko Bratislava III, vo výlučnom 

vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, 

Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR, v 
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správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 

Bratislava, PSČ 832 91, SR, Správu zverenej nehnuteľnosti 

vykonáva prenajímateľ, EKO-podnik verejnoprospešných 

služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, ktorý bol zriadený 

postupom podľa zákona č. 377/1990 Zb., uznesením č. 2/1990 

z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 20. 12. 1990 

 

; nájomcovi Novomestský športový klub 1922 Bratislava, 

občianske združenie, so sídlom Tomášikova 12444, 832 27 

Bratislava, IČO: 42 362 717 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 

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

znení neskorších predpisov  

 

; z dôvodu, že predmetný majetok je nepretržite od roku 

1975 užívaný za účelom podpory a výchovy detí a mládeže 

prostredníctvom športového občianskeho združenia, na 

základe Zmluvy o nájme č. 36/OD/2013 zo dňa 28. 10 2013, 

Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 20. 11. 2013 a Dodatku č. 2 k 

Zmluve zo dňa 20. 12. 2013, uzatvorenými so správcom  

zvereného majetku, z dôvodu zlúčenia združení FK BCT 

Bratislava, ŠK Štart Nepočujúci Bratislava a Základnou 

školou Kalinčiakova 12 Bratislava a z dôvodu možností 

ďalšej realizácie prijatej koncepcie dlhodobého rozvoja 

mládežníckeho futbalu v podmienkach Novomestského 

športového klubu 1922 na roky 2014 až 2026 prostredníctvom 

nástupcu.     

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 
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 Za:              22 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0. 

 Máme pred sebou ďalší bod č. 43. 

 

 

 

BOD 43:  

Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky za nájom 

nebytového priestoru na Škultétyho č. 16, Bratislava, 

nájomca CZ & SZ EXCLUSIVE, s.r.o.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ja, nehnevajte sa, je tu veľmi chladno, ja musím si 

ešte raz odskočiť. Poprosím pána vicestarostu, zaujmite 

moje miesto a na 3-4  minúty ma zastúpte. Dobre? Prepáčte.  

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím spracovateľa o úvodné slovo, alebo 

predkladateľku? Budeš Ty, Ľubo (prednosta Ing. Baník), 

alebo pani Andrášiková? 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Poprosím pani Andrášikovú.  

 

 

Alžbeta  A n d r á š i k o v á, referát odd. VaI,SB,NPaVS: 

 Dobrý deň prajem. Jedná sa o pohľadávku za obdobie 

rokov 2000 a nezaplatené nájomné. A potom je to pohľadávka 

za vyúčtovanie služieb 99 a 2000. Je to prenájom nebytového 

priestoru na Škultétyho, ktorá nám neplatila nájomné. Ale 

nakoľko Okresným súdom Bratislava I bolo ex offo zapísané 
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na registri Okresného súdu Bratislava I, prepáčte vymazané 

ex offo z Obchodného registra v súlade so Zásadami 

hospodárenia o nakladaní s majetkom mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy 

hlavným mestom SR zo dňa 30. 10. 2013, podľa ktorého je 

mestská časť oprávnená trvale upustiť od vymáhania istiny 

nad sumu 3 500 Eur len so súhlasom miestneho zastupiteľstva 

je zrejmé že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné  

a nehospodárne.  

 

 Z toho dôvodu je predkladaný tento materiál na 

upustenie od vymáhania pohľadávky.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu k predkladanému materiálu. 

 Nikto sa nehlási.  

 Prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia:  

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

trvale upustiť od vymáhania pohľadávky vo výške 4 757,15 

Eur vzniknutej nezaplatením nájomného a poskytovaných 

služieb za prenajatý nebytový priestor na Škultétyho 16, 

nájomcom ktorým bola obchodná spoločnosť CZ & CZ EXKLUSIVE  

s.r.o. Björnsonova 10, 811 05 Bratislava. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne.  

 Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Prosím hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               17 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         2 

 Nehlasovali:         4 

 Ďakujem veľmi pekne.   

 Môžeme prejsť k ďalšiemu materiálu.  

 

 

 

BOD 44: 

Návrh na pridelenie obecného bytu mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto p. Alena Begányiovej, trvale bytom ul. 

Riazanská č. 56, Bratislava  

 

 

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

 Opätovne poprosím pani Andrášikovú; poprosím stručne k 

uvedenému materiálu. 

 

 

Alžbeta A n d r á š i k o v á, referát odd. VaI,SB,NPaVS:   

 Pani Alena Begányiová požiadala o pridelenie nájomného 

bytu. Býva s dcérkou v ubytovni Fortuna. Je vydatá ale 

momentálne je v rozvodovom konaní. Aspoň z materiálov, 

ktoré predkladala nám manžel ju psychicky týra. Dieťa sa ho 

veľmi bojí. Keď ide na návštevu k otcovi, tak sa vráti vždy 

ako s psychickými problémami. 

 

Pani Begányiová, nakoľko býva v tej ubytovni Fortuna, 

nemá vlastný byt, tak má veľké obavy že teda súd pridelí 
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alebo teda prisúdi dieťa otcovi a nie jej; napriek tomu, že 

to dieťa sa ho bojí, otca, nechce s ním byť. Z toho dôvodu 

požiadala o riešenie bytovej situácie.    

 

 Bolo to prejednané v Komisii sociálnych vecí a bývania 

ešte v 10. mesiaci. Komisia odporučila riešiť bytovú 

situáciu pani Begányiovej pridelením bytu na Bojníckej. Je 

to garsónka. To je všetko.  

  

 

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

 Ďakujem pekne pani Andrášiková. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Prihlásená je pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som mala jednu otázku; možno bude 

zodpovedaná. V prílohách som si pozrela žiadosť o nájom 

obecného bytu. Túto žiadosť vyplnila žiadateľka pani 

Begányiová. Zaujal ma však bod 6, kde mala doplniť alebo 

vyplniť dátum podania pôvodnej žiadosti o nájom bytu. A tam 

čítam nasledovnú vec: Pán Jahelka trhal moje žiadosti 

minimálne 8 rokov. 

 

 Ja sa chcem spýtať, že či sa komisia zaoberala s touto 

vecou? Tu pani neuviedla že kedy podala pôvodnú žiadosť a 

táto žiadosť bola podpísaná v 11. mesiaci roku 2013. Ale 

priznám sa, táto informácia ma trošku prekvapila. Takže ak 

niekto o to vie viac budem rada ak nás o tom poinformuje.  

 

 

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

 Ďakujem.  

 (Hlásil sa o slovo JUDr. Jahelku.) 
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 Pán Jahelka, chcete sa k tomu vyjadriť? Poďte na 

mikrofón, prosím. 

 

 

OBČAN: JUDr. Dušan  J a h e l k a  

 Je to absolútny nezmysel, a vedel by som to vysvetliť. 

Všetky byty, ktoré sa za mojej éry riešili, riešila 

komisia, takže nie Jahelka, dobre.  

 

 Tak by som chcel poprosiť to čo tam uviedla pani 

kolegynka, je absolútna hlúposť. Musím to tak povedať, lebo 

ja tú dámu ovládam, takže zásadná otázka takáto. 

 (Poznámka pani poslankyne Pfundner.) 

 Pani poslankyňa, ja sa volám Jahelka a rozhodovala 

komisia, dobre? Takže asi tak. Ďakujem.  

 (Poznámka pani poslankyne Pfundtner.) 

 

 Mám právo vysvetliť, keď sa dáva taký fakt a Vy ma 

citujete? 

 

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

 Pán Jahelka, môžete vysvetliť, ale prosím, slušne, 

áno? 

 

JUDr. Dušan  J a h e l k a : 

 Bol som neslušný, prosím? 

 

 

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

 Áno, hovorili ste tu „hlúposti“ a podobné výrazy. Tak 

to si vyprosujem, hej. Ďakujem pekne.  

 Nasleduje pán Mikuš.  

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  
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 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel spýtať 

kolegov z bytovej komisie či pani Begányiovú niekedy videli 

na živo? Ďakujem.  

 

 

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

 Poprosím pána Ágostona, lebo je to k tejto téme? Ja si 

myslím, že Vy robíte aj obhliadku toho, atď., alebo malo by 

byť.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Tento prípad bol schválený 

ešte v minulom volebnom období keď predsedom tejto komisie 

bol pán Bartoš.  

A predpokladám, že tak ako sme prebrali tento stav, 

tak vždycky na obhliadku alebo poslanecký prieskum ide 

dvojica alebo jednotlivec k týmto občanom, na základe 

uznesenia komisie.  

 

 Čiže ja predpokladám, že niekto u pani Begányiovej 

bol, je z toho nejaký záznam a komisia, na základe tejto 

obhliadky alebo tohto poslaneckého prieskumu dala toto 

stanovisko a preto to prišlo do zastupiteľstva. Mne je to 

celkom zvláštne, že tieto prípady chodia do zastupiteľstva 

tým, že starosta z titulu svojej funkcie má možnosť 

podpísať aj bez zastupiteľstva, ale nedbám. Keď sa zvolil 

tento model, tak tento model máme momentálne na stole. 

Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou sa prihlásil pán Gašpierik. 

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

 Ďakujem pekne. Ja som len chcel potvrdiť slová pána 

predsedu komisie, lebo teraz v tomto volebnom období sme 

mali jednu pracovnú komisiu,  kde takisto na základe 

žiadosti sme sa rozdelili vždycky minimálne dvaja poslanci  

na obhliadku týchto žiadateľov.  Myslím, že aj dneska sme 

mali mimoriadnu komisiu, kde napríklad pri pani Monike 

Majerovej bol teraz kolega, predseda komisie Ágoston 

takisto na obhliadke. Predpokladám, že to bolo aj v minulom 

volebnom období.  

 

Ale možno by som požiadal predkladateľku, pokiaľ by 

nám vedela povedať, že ktorí poslanci z minulého volebného 

obdobia, možno teraz tu už nesedia medzi nami, lebo by sa k 

tomu priznali. Respektíve by nás o tom informovali, že 

ktorí dvaja kolegovia boli na obhliadke, aby poslanec Mikuš 

mal teda odpoveď že preverili, že tento stav je relevantný 

tak  ako je uvedené v materiáli. Ďakujem.  

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som sa len chcel spýtať pani Andrášikovej, že 

koľko je táto vec živá, koľko sa to rieši. Keď bol 

spomínaný nejaký čas; vedeli by ste to povedať, koľko toto 

riešime ako mestská časť, tento byt? 

 

 

Alžbeta  A n d r á š i k o v á, ref. Odd. VaI,SB,NP a VS: 

 No, pani Begányiová podala tú žiadosť v roku 2013. 

Niekoľkokrát, ona možno aj štyrikrát ju už urgovala, 

podávala nanovo žiadosť. V roku 2014 v 10. mesiaci bola 

zaradená, predtým bola zaradená do zoznamu žiadateľov a 20. 
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10. 2014 bytová komisia odporučila riešiť pani Begányiovú 

pridelením bytu na základe rozhodnutia komisie a 

preštudovania jej materiálu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Korček, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Ja som bol predchádzajúce volebné 

obdobie člen sociálnej a bytovej komisie, nepamätám si kto 

bol konkrétne na tejto prehliadke, ja som tam nebol.  

A možno by bolo dobré, keby tento materiál bol 

stiahnutý z rokovania, nech súčasná komisia si určí svojich 

členov, ktorí pôjdu priamo na miesto preveriť situáciu. 

Ďakujem  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 (O slovo sa hlásila občianka MČ.) 

 Prepáčte prosím, ale veď skúsme dodržiavať nejaký 

systém. Pekne sa prihláste, my vám určite dáme možnosť 

vystúpiť. Myslím, že treba písomne sa prihlásiť, tu pani 

vedúca oddelenia Vám dá lístoček; že pani vedúca? (Áno.) 

Dobre?  

 (Znovu vstup občianky MČ.) 

 Ak dovolíte, pani Vám dá listoček. 

 Čiže máme tu pána poslanca Ágostona podľa zoznamu. 

Nech sa páči faktická poznámka. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem za slovo. Ja súhlasím s tým čo navrhol pán 

JUDr. Korček. Keďže si momentálne nevieme spomenúť alebo 



142 

 

.                                                                              2. zas. MZ MČ B-NM 17.02. 2015 

nevieme nájsť materiál kto bol u tejto občianky, kto dal 

tento podnet a ako to vyhodnotil, takže súhlasím s tým aby 

sme materiál stiahli pokiaľ nastane taká vôľa na vašej 

strane, pán starosta, a pôjdeme na obhliadku. Ďakujem 

pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á : 

 Mňa podobne ako pána Mikuša len zaujímalo, či náhodou 

nie je nejaký záznam z tej obhliadky, alebo proste či 

niekto nevie kto tam bol.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Nebol som tu, možno budem reagovať nie vhodne. 

Ale ako viete, toto je moja kompetencia a v rámci 

transparentnosti mojou snahou je, aby to všetko prešlo 

takým procesom, že každý z nás bude si stáť za každým 

jedným uchádzačom o byt. A aj keď sú povedzme vypäté 

situácie niekedy, tak snažíme sa ten byt neprideliť a 

naozaj celý ten systém absolvovať. Čiže ak sú nejaké 

námietky, pripomienky, potreba to ešte raz prediskutovať,  

radšej to spravme, nech nie sú žiadne pochybnosti.    

 Pán poslanec Bielik. 

 

 

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

 Ďakujem. Vítam tento návrh, že by sa materiál stiahol 

a znovu prerokoval. A chcel by som ešte upozorniť na jednu 

vec, poprosil by som pri spracovávaní týchto materiálov 
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dbať na to, aby boli veci formulované opatrne, aby to 

neobsahovalo nejaké tvrdenia, ktoré môžu byť potom 

predmetom žalôb o ochranu osobnosti.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Priznávam sa, nepoznám konkrétnosti, 

nechytám sa, ale ak si to preberieme budem veľmi rád. 

 Je tu faktická poznámka pána poslanca Gašperika.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som pochopil, pán starosta 

predpokladám že to budete chcieť stiahnuť, ale myslím si že 

pred tým stiahnutím by sme mali dať hlasovať o vystúpení 

občianky.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ale, pán poslanec, nehnevajte sa, veď ja ju evidujem. 

Len som chcel dať slovo Vám, nech si poviete veci ktoré 

chcete.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Môžem skončiť? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Môžete. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Lebo ste mi skočili do vystúpenia. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Skočil. Ale veď toto ma nemusíte poúčať, že mám dať 

slovo tu pani občianke. Ďakujem pekne ak ide o to všetko. 

Nech sa páči, pokračujte. Prosím, zapojte pána poslanca, 

nech pokračuje. Nech sa páči, máte zapnuté. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Áno, mám zapnuté. Ešte raz:  

Nechcem sa teda opakovať, a pokračujem ďalej. Chcel by 

som, pokiaľ by v takýchto materiáloch, naozaj pán starosta, 

neboli predkladané takéto osobné údaje žiadateľov, nakoľko 

si myslím že tieto materiály, neviem  či ich občianka 

sprístupní aby boli verejné. Pokiaľ sa tým zapodieva 

komisia alebo úrad  je to úplne iné ako keď sú takto 

verejne zverejňované; to možno do ďalšieho zastupiteľstva a 

predkladania takýchto materiálov.  

 

A myslím si, že pokiaľ komisia schválila respektíve 

odporučila pridelenie bytu, že sa zapodievala vtedy 

vyhodnotením poslaneckej návštevy a väčšinou vlastne svojim 

názorom takýto materiál odporučila tak ako je dneska 

predložené; takže ide o to, či chceme dneska spochybňovať 

rozhodnutia komisie sociálnej a bytovej z minulého 

volebného obdobia alebo nie, a ideme to nanovo preveriť.  

 

Ale myslím si, že aj v tomto volebnom období, keď 

budeme mať takéto materiály, pokiaľ komisia, sú tam 

zástupcovia myslím že na rozdiel od Redakčnej rady, 

parceálne zastúpené teda aj koaličných zástupcov,  aj klubu 

nezávislých poslancov, že to prerokuje, vyhodnotí. A 

väčšinou schváli takýto materiál na pridelenie, že už by sa 

tým nemuselo zapodievať, či je to dôvodné, nakoľko to 

odporučila komisia po zvážení všetkých faktov a okolností, 

ktoré si myslím, že nebudú predmetom rokovania 
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zastupiteľstva ale celkom istotne budú, respektíve boli 

predmetom rokovania sociálnej komisie. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Dáme si teda pozor na to, aby na 

rokovaní zastupiteľstva neboli niektoré citlivé údaje. A 

neviem teda presne o ktorých hovoríme, ale to by sme si 

potom mohli prejsť v tichosti, nemusíme to hovoriť.  

 

 A pokiaľ ide o rokovania, ja  vôbec nespochybňujem 

rokovanie bývalej komisie, len prepáčte, keď sme sem 

nastúpili, tak akurát bola kauza s bytmi v rámci ktorej, my 

sme boli jediná mestská časť, ktorá tie byty alebo 

oznámila, vtedajší vedúci sociálneho oddelenia oznámil, že 

veci boli skartované.  

 

Čiže v oblasti bytov chcem mať absolútnu istotu, že 

všetko je v poriadku, chcem aby bola zvládnutá práca aj v 

komisii, aj nová komisia stála za tým komu ten byt dáme. Ja 

hovorím, mal som takú osobnú skúsenosť v decembri, kde pani 

mala evidentne problém, ale jednoducho nechcel som ten byt 

dať. Radšej dať pár Eur aby sa jej zlepšila situácia, nech 

sa na týchto veciach zhodneme všetci. Toto je naozaj 

citlivá vec. Tých bytov nie je veľa, tak nech nás nikto 

nenapadne, že sme niekde v procese neboli tak transparetní 

ako chceme byť.  

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja ešte raz prizvukujem a 

ponúkam tú možnosť, že pôjdeme k tejto občianke na 

poslanecký prieskum len vzhľadom k tomu, že momentálne si 
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nevieme spomenúť alebo nevieme v materiáloch nájsť kto bol 

na prieskume u tohto občana. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ja s tým počítam, že komisia sa k tomu ešte raz 

stretne a bude to riešiť.  

 Ak dovolíte, predpokladám že dáma, ktorá by mala 

záujem vystúpiť, musíme o jej vystúpení hlasovať. Ale u nás 

myslím že nikdy nebol problém, aby sme to odhlasovali.  

 Dostali sme už písomnú požiadavku? Nech dodržíme tú 

formu.  

 (Oznámenie.) 

 Jasné. Dobre. Čiže pani, dáma  sťahuje svoju 

požiadavku vystúpiť.  

 

 Prihlásených máme ešte pani poslankyňu Pfundtner, pána 

poslanca Korčeka a pána poslanca Mikulca. 

 Pani poslankyňa Pfundtner, nech sa páči, máte slovo.  

 

 

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

 Ja by som sa možno ešte chcela spýtať pani 

Andrášikovej, že aby ma uistila v tom, že komisia naozaj  

rozhodla o tom že tento byt sa pridelí. Minulý rok, 2014, 

rokovala o tom. Ja predpokladám, že pán Bartoš naozaj 

starostlivo preskúmal ten daný stav. A vzhľadom na to, že 

pani požiadala o tento byt z vážnych rodinných dôvodov ešte 

v roku 2013, tak ja by som určite neoddiaľovala rozhodnutie 

o tejto žiadosti. 

 

 Neviem, ako sa k tomu postavia kolegovia, ale podľa 

toho čo ona píše, ja som naozaj vychádzala čisto z toho čo 

ona napísala na ten papier, z ničoho iného, nefabulujem. 
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Odcitovala som vlastne to čo tam je. Mňa mrzí, ak sa to 

niekoho dotklo, súhlasím s tým.  

 

Ale potom v budúcnosti aby sa naozaj tieto materiály 

nedávali verejne na web, respektíve sa nesprístupnili na 

CD, ak má pán Bielik takú obavu, ktorú tu  uviedol, mrzí ma 

to. Ale hovorím ešte raz. Ale pozerala som sa na to, kedy v 

podstate pani začala podávať tie žiadostí a podľa toho čo 

ona tvrdí, už 8 rokov. Nemám o tom síce písomný záznam, 

škoda že tu ona nie je v tomto prípade.  

 

  Ale ja by som bola radšej, keby o týchto prideleniach 

naozaj rozhodovala komisia a nie zastupiteľstvo. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpierik má faktickú 

poznámku na pani poslankyňu Pfundtner, ak dobre chápem.  

  

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Nie. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže nie. Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. V prvom rade chcem 

oceniť transparentný systém poskytovania, prideľovania 

bytov ktorý ste zaviedli. Myslím si, že je to krok správnym 

smerom. Možno pár poznámok, jednu pro futuro. Možno by 

stálo za zmienku keby komisia, tí ktorí pôjdu robiť ten 

konkrétny poslanecký prieskum k danej občianke, a teda i k 

tým ďalším ostatným, si vyhotovili zápisnicu, ktorá by bola 
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podpísaná týmito ľuďmi a bola by tu priložená potom k 

materiálu.  

 

 A čo sa týka tých predmetných, pertraktovaných 

výrokov, ktoré tu boli dané na tomto zastupiteľstve a ktoré 

podľa mňa taktiež môžu byť buď predmetom žaloby na ochranu 

osobnosti alebo dokonca podozrenie z trestného činu 

ohovárania, bol by som rád, aby naozaj Miestny úrad citlivo 

k tomuto pristupoval v záujme ochrany nielen toho voči komu 

sú tieto tvrdenia vedené, ale aj v záujme tej konkrétnej 

občianky , pretože títo ľudia nemajú vysoké právne vedomie 

a môžu si naozaj privodiť vysoké nebezpečenstvo trestného 

stíhania. 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 v tomto prípade priklonil k predsedovi 

sociálnej komisie pánovi Ágostonovi a spravil by som 

opätovný prieskum, aby nikto nemal pochybností, že tu 

nejako bol pridelený byt. Lebo ja poviem, osobne si 

nepamätám kto bol na tom prieskume. Keby pani Andrášiková 

povedala, že ktorí ľudia tam boli, tak s tým nemám problém. 

Ale keďže je tu nová komisia, bola tu požiadavka predsedu 

Ágostona, ja nevidím problém, aby sme tento materiál 

posunuli o 16 dní na to ďalšie buď mimoriadne alebo riadne 

zastupiteľstvo a potom sa to, myslím si, schváli bez 

problémov. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  
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Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Hoci rozhodla predošlá komisia, zodpovednosť za to že 

ten byt pridelíme nesieme my, takže ja by som sa tiež 

prikláňala k tomu aby sme sa tam išli pozrieť. Myslím si, 

že sa dokážeme prispôsobiť v rámci komisie a dohodnúť na 

tom, aby sme tam išli čo najrýchlejšie.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Kolegyne, kolegovia, ja mám záujem, lebo chcem ten 

materiál stiahnuť, ale nechcem vám brániť v diskusii. Čiže, 

ak dovolíte, pán poslanec Dubček bude posledný ktorý 

vystúpi. Nech sa páči, pán poslanec. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

 Ja sa takisto prikláňam k posledným dvom poslancom. 

Vzhľadom na to že sa prideľuje byt, sú určité zákonností 

prideľovania. A je tu sťažnosť otvorená pani záujemkyne o 

byt, kde ona uvádza, že už 10 rokov si žiada tento byt. Je 

tu aj dátum narodenia dcérky, atď. Ja si myslím, že bolo  

by to dobré zobjektivizovať. Je tam aj násilie v rodine.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Takže tento bod, tento návrh na pridelenie obecného 

bytu  z rokovania zastupiteľstva  s ť a h u j e m . 

 

 A požiadam sociálnu komisiu, aby ešte raz celú vec 

prebrala a zároveň aby vykonali poslanecký prieskum. Nie je 

to správne slovo, lebo to môžu robiť iba poslanci Národnej 
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rady, ale povedzme aby navštívila pani a zistila všetky 

potrebné údaje či už pre úrad, pre mňa alebo pre ostatných 

poslancov. Možno je to zbytočné, ale hovorím naozaj v 

oblasti bytov radšej trikrát meraj a raz strihaj. Ak má 

nejaký akútny problém ja osobne radšej prispejem, ale 

nechcem tu mať žiadnu pochybnosť od nikoho, ani do 

budúcnosti.  

 Čiže tento bod sťahujem.  

 Dámy a páni, máme pred sebou materiál R/1. 

 

 

 

MATERIÁL R/1:  

Návrh na vyradenie majetku EKO-podniku VPS v súvislosti s 

„Revitalizáciou verejného priestranstva Rešetkova – Osadná“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Myslím, že tam netreba naozaj ani diskutovať, ani to 

uvádzať.  

Verím, že každý z nás vie o čo ide.  

 Takže pán poslanec Ágoston. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja len formálne, ja nemám 

vedomosť, že by sme materiály R/1, R/2, atď., schválili v 

programe.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pozrieme sa na program ktorý bol schválený.  

 Evidentne, pán poslanec, máte pravdu. Takže to je moja 

chyba, ja sa ospravedlňujem. 

 O materiáli R/1 tým pádom rokovať nebudeme.  
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 V takom prípade vám ďakujem za aktívnu účasť v rámci 

tejto časti zastupiteľstva a otváram bod rôzne.  

 (Poznámka z pléna.) 

 Sekundičku, poradíme sa.  

 Dámy a páni, prepáčte. Ďakujem pekne.  

 

 Ak dovolíte v rámci rôzneho dovolíme si predložiť 

materiál R/4 – 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.  

 Mali by ste mať ten materiál návrh na stole.  

 Pani poslankyňa, nepočujem Vás. Príďte sem bližšie. 

     (Vzájomná porada o ďalšom postupe.) 

 

 Dámy a páni, v rámci bodu rôzne predkladám materiál 

R/4, ktorý som tu už vymenoval.  

  

 Teraz by sme mali odhlasovať, či sa ním budeme 

zaoberať.  

O slovo sa hlásil pán poslanec Gašpierik.) 

Poraďte mi, nech sa páči.  

 Pán poslanec Gašpierik.   

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Pán starosta, ja Vám nechcem radiť, 

máte tam dvoch poradcov vedľa seba. Ja som sa len chcel 

spýtať, že keď ideme podľa programu, že či pred bodom rôzne 

nie je bod interpelácie? Lebo teraz už navrhujete 

jednotlivé body  v bode rôzne, ale ešte sme nezahájili bod 

interpelácie, tak ako bol schválený bod dnešného programu 

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

 Nech sa páči, máte pravdu. 

 Bod interpelácie.  

 

 

BOD 45: 

Interpelácie 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Bol som oslovený 

jedným obyvateľom našej mestskej časti prostredníctvom e-

mailu, ktorý sa ma pýtal, aká je aktuálna situácia s 

rekonštrukciou objektu Snežienka? Keďže som nevedel úplne 

presne odpovedať, niektoré veci som si zistil aj na 

stavebnom úrade, ale naozaj neviem, aký je momentálny stav 

vecí, tak by som Vás chcel interpelovať, či by ste nám 

vedeli povedať, pretože vieme že je to problém, ktorý sa tu 

už dlhodobo vlečie.  

 

 Pôvodne bol tento objekt prenajatý, myslím ešte v roku 

2005 alebo 2006 za účelom rekonštrukcie týmto miestnym 

zastupiteľstvom. Odvtedy sa nič nedeje. Boli tam viaceré 

návrhy. Najprv tam chcel investor stavať hotel, to sme 

jednoznačne tak ako miestne zastupiteľstvo, tak aj Vy ako 

starosta odmietli. Potom tam bol projekt určitej iba 

nejakej reštaurácie bez ubytovania. Pozeral som si aj na 

internete nejaké informácie; posledné informácie som našiel 

dva roky staré.  
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 Takže chcel by som iba vedieť, v akom stave je tento 

projekt, či tam prebieha alebo prebehlo už územné konanie, 

či je vydané územné rozhodnutie, prípadne stavebné 

povolenie a konkrétne na aký účel využitia? Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Áno, vieme, že bol záujem postaviť tam 

hotel. Vieme že sme s tým nesúhlasili. Vieme, že investor 

od toho zámeru ustúpil. To, s čím súhlasíme, je, 

vybudovanie reštaurácie, kvázi obnova Snežienky do stavu v 

akom bola v časoch minulých. S tým, že ak nejaké 

ubytovanie, tak možno 1 – 2 byty ktoré súvisia s prevádzkou 

reštaurácie.  

 

 Úplne aktuálny stav Vám neviem povedať, ale dám pokyn 

spracovať písomný materiál, kde bude vysvetlené aký je 

stav. Materiál dostanete tak Vy ako aj ostatní poslanci; 

tak ako je zvykom.    

 Ďalší s interpeláciou je prihlásený pán poslanec 

Gašpierik. 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta rovnako som dostal 

podnet občana v rámci súčasnej témy, ktorá sa veľmi 

diskutuje, to je vizuálny smok. Myslím, že hlavné mesto 

dokonca začalo konať aj vo veci súdneho vypratania takýchto 

zariadení, ktoré sa nachádzajú na majetku hlavného mesta.  

 

 U nás na mestskej časti Nové Mesto sme na základe 

všeobecne záväzného nariadenia schválili 12 miest, ktoré sú 

vyhradené na umiestňovanie plagátov a iných nosičov 

informácií mestskej časti, ktoré slúžia samozrejme v rámci 

rôznych volebných kampaní. Vieme, že zo zákona je takéto 

niečo povinné len pri komunálnych voľbách a pri voľbách do 
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Europarlamentu. Takéto zariadenia, teda 12 takýchto 

zariadení, také betónové skruže ktoré má mestská časť, 

veľmi špatia, hýzdia našu mestskú časť. 

 

 A chcel som sa spýtať, tieto zariadenia nie sú teda 

využívané ako nosiče o konaní či už v rámci Domu kultúry 

Kramáre, respektíve Strediska kultúry Vajnorská alebo 

informovanie o dianí v rámci mestskej časti, nakoľko takúto 

informačnú tabuľu má Miestny úrad na Junáckej č. 1, či by 

bolo možné takéto zariadenia odstrániť počas konania 

volieb? 

 

 Ja som si medzičasom dal aj takú prácu, pozrel som sa 

aj na mestské časti, veľké mestské časti Bratislavy; 

Ružinov, Staré Mesto, Petržalka. Staré Mesto má napríklad 

jedno takéto zariadenie určené, my ich máme 12. Petržalka 

ich má možno 3. 

 

 Či by bolo možné na základe tohto podnetu občana 

takéto skruže demontovať aby teda nešpatili, nehýzdili 

tento verejný priestor. Bol som sa pozrieť napríklad na 

jeden takýto priestor, je to také výlepové miesto pred 

Tržnicou. Tam sa v súčasnosti na tomto námestičku nachádza 

10, 11 rôznorodých informačných panelov. A tento priestor 

sa tam zapĺňa, nehodí sa. A myslím si, že ako mestská časť 

by sme nemali byť podporovateľom takýchto informačných 

panelov v rámci mestskej časti.  

 

 Takže by som Vás chcel interpelovať, či by bolo možné  

týchto 12 informačných panelov, nakoľko nie sú využívané   

zo strany mestskej časti a teda rovnako ani v rámci 

volebnej kampane, ktorá bola. Či by sme mohli demontovať a 

prípadne v zmysle zákona, pokiaľ takáto povinnosť nám 

vyplýva, umožniť verejne prístupné miesto tak riešiť až v 

rámci parlamentných volieb, do Europarlamentu, respektíve 



155 

 

.                                                                              2. zas. MZ MČ B-NM 17.02. 2015 

do komunálnych volieb a možno potom na jednom mieste a nie 

v takom rozsahu  ako máme v súčasnosti určené VZN, a tieto 

zariadenia sa tam trvalo nachádzajú. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. My sme myslím 3 zariadenia odstránili 

počas posledných 4 rokov. Vždy v súvislosti s 

revitalizáciou nejakého priestoru, alebo plánovanou 

revitalizáciou. Napríklad myslím že z Račianskeho mýta 

takéto zariadenie zmizlo. Jedno myslím že z okolia 

Trnavského mýta, teda bývalého ROH.  

 

 V tejto chvíli vám neviem odpovedať. Mne sa tiež tieto  

zariadenia nepáčia, ale nejaké zariadenia v zmysle zákona 

musíme mať na informovanie v súvislosti s voľbami a 

referendom. Čiže my si sadneme k tomu čo nám ukladá zákon,  

aké sú povinností. V prípade že bude možnosť sa toho 

zbaviť, tak sa toho zbavíme.       

 

 Len chcem upozorniť že v budúcnosti už na tých 

miestach nebudeme môcť len tak niečo umiestniť. Bolo tam 

umiestnené ešte v 90. rokoch za jednoducho situácie, kedy 

nikto nič vtedy neriešil.  

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Mne možno v mojej 

nedôslednosti ušla informácia, kde sme uznesením na 

predposlednom zastupiteľstve schválili analýzu 

kanalizačných vpustí a kanalizácie samotnej po tých 

prívalových dažďoch. Zatiaľ som nevidel žiadny výstup z 

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

 Ďakujem pekne. Ja len tak, že pán poslanec, k Vašej 

interpelácii, pána poslanca Gašpierika, podáme písomne 

informáciu o tom, či je to možné, čo nám hovorí zákon a 

jednoducho čo s tým ideme spraviť. Dobre?  

 Pokiaľ ide o pána poslanca Ágostona, dostanete písomnú 

odpoveď v zmysle tej požiadavky, samozrejme.  

 

 Ak už nie sú ďalšie interpelácie, navrhujem prejsť do 

bodu rôzne.      

 

 

BOD 46: 

Rôzne  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Máme tu minimálne dve veci.  

 Po prvé, ak dovolíte, materiál R/4. 

 A po druhé, máme tu požiadavky niektorých občanov na 

vystúpenie.  

 

 Čiže, ak dovolíte, chcel by som požiadať o to, že 

budeme rokovať o bode R/4.  

 

 

MATERIÁL R/4: 

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 :   
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 Mali by ste mať všetci materiál pred sebou.  

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Takže vzhľadom k tomu, že na začiatku v tom bode 8 

bolo aj zrušené uznesenie z 12. 12., kde sa vyhlasovala 

voľba miestneho kontrolóra ešte minulý rok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu k materiálu.  

Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som si preštudoval 

tento materiál. Podľa informácií, ktoré som mal a ktoré sa 

týkali predpokladanej dnešnej voľby kontrolóra bolo 

prihlásených viacerých kandidátov. Myslím 8 alebo dokonca 

až viacej.  

 

Preto ja by som do tohto materiálu navrhol, keď si 

kolegovia pozriete stranu 3 ods. 3, spôsob vykonania voľby 

miestneho kontrolóra - sa navrhuje verejné hlasovanie     

písomne prostredníctvom hlasovacích lístkov, pričom 

jednotliví hlasujúci zakrúžkujú / zvolia meno jedného z 

kandidátov.  

 

 Túto realizáciu ja si neviem veľmi predstaviť, pretože 

mi z toho vychádza, že potom každý si bude musieť ten  

hlasovací lístok podpísať. A ja by som nechcel aby tu došlo 

k nejakej chymersenizácii verejných procesov, aby ľudia 

museli podpisovať hlasovacie lístky.  

 

 Navrhujem, aby táto voľba bola vykonaná tajne.   
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 Takže ten ods. 3 č. 1 by sa slovo verejným zmenilo na 

„tajným“ hlasovaním, a zvyšok by ostal. Myslím si, že keď 

je viacero kandidátov obvykle sa používa tajné hlasovanie. 

Kontrolór je veľmi vážna funkcia, kontroluje jednak činnosť 

príspevkových, rozpočtových organizácií, Miestneho úradu. 

Ten kto bude zvolený za kontrolóra naozaj bude mať veľmi 

ťažkú úlohu.  

 

A myslím si, že nebolo by vhodné aby nový kontrolór 

vedel kto ako hlasoval, prípadne nebodaj si vybavoval účty 

s tými poslancami, ktorí za neho nehlasovali. 

 Takže dúfam, že podporíte môj návrh. Ďakujem.  

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Ja si dovolím len, keď si pozriete ten hlasovací 

lístok, tam dole nebude podpis, ale každý hlasovací lístok 

bude jedinečný.  

To znamená, každý poslanec bude mať na meno jeden 

hlasovací lístok, nič nebude podpisovať nikto. To sme dali 

ako bianco hlasovací lístok. 

 

 A k tomu, či bude verejné alebo tajné, vychádzal som 

len z toho, že to pôvodne bolo verejné. Samozrejme, to či 

bude verejné alebo tajné si určíte vy. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dohoda bola taká, že pôjde o verejné hlasovanie. 

 Pán poslanec Korček, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 
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 Ďakujem za slovo, pán starosta. No, z toho čo povedal 

pán prednosta je jasné  že bude zrejme, kto ako hlasoval. 

Keď sa predpokladalo verejné hlasovanie, možno sa 

predpokladalo že bude jeden kandidát. Vtedy vidím v tom 

nejakú určitú logiku.  

 

Ale, keď tých kandidátov bude evidentne 8 a viacej, 

myslím si že za takého stavu veci by sme mali použiť najmä 

hlasovanie tajné. Je to naozaj najdemokratickejšie 

hlasovanie a pri personálnych otázkach sa obvykle používa. 

Myslím si, že je to v poriadku a dávam takýto návrh. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme, že je to v poriadku a máte na to právo. 

 Ale, ak dovolíte, nie je demokratickejšie alebo menej 

demokratické či už ide o hlasovanie verejné alebo tajné, to 

predsa všetci vieme, je to len druh hlasovania. Práve 

demokracia je o tom, že sa hlasuje a nie že sa rozhodne, a 

tieto dve formy sú si rovnocenné.  

 

 Dokonca niektorí teoretici hovoria o tom, že práve 

verejné je podstatne transparentnejšie a demokratickejšie 

ak chceme teda ísť týmto smerom. A ja si neviem predstaviť, 

že by snáď akýkoľvek kontrolór, ktorý bude zvolený, nejakým 

spôsobom; ako ste to povedali, prepáčte, nechcem Vás 

nesprávne citovať, sa cítil byť povedzme negatívne 

ovplyvnený, keby niekto hlasoval proti nemu.  

A naviac, ak sa nemýlim, poslanci nemajú byť ako 

ovplyvnení negatívne hlavne kontrolórom. Kontrolór 

kontroluje úrad.  

 Pán poslanec Ágoston, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  
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 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa prikláňam k pánovi  

Korčekovi vzhľadom na to, že sa jedná o personálnu voľbu, 

aby to hlasovanie bolo tajné. A nevidím dôvod, prečo by 

nemohlo byť tajné. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Tam nie je dôvod, je to naše rozhodnutie, alebo 

rozhodnutie poslancov. Doteraz, myslím si, že všetky voľby 

ktoré tu boli, myslím si že boli verejné. Čiže môže byť aj 

odpoveď, že niekto nevidí dôvod prečo by nemohli byť 

verejné.  

Ale hovorím, toto je rozhodnutie zastupiteľstva.  

Bude to tak, ako si poslanci povedia. Doteraz bola 

dohoda, že hlasovanie bude verejné.  

 Čiže, ak si poslanci schvália zmenu, tak bude zmena.  

 Faktická poznámka pán poslanec Korček.   

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja chcem len 

podotknúť, že napríklad hlavný kontrolór doteraz pôsobil a 

pôsobí ako tajomník komisie pre ochranu verejného záujmu, 

kde prichádza do styku napríklad s majetkovými priznaniami 

jednotlivých poslancov. Takže nie je to tak, že by neboli 

možnosti, kde by kontrolór; ja nehovorím že k tomu 

prichádzalo, ale z hľadiska toho že chcem sa vyhnúť 

akýmkoľvek pochybnostiam, tak dávam tento návrh. 

Samozrejme, že sa o ňom bude hlasovať.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Gašpierik s faktickou poznámkou. 
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  

 Ďakujem pekne. Samozrejme, pán starosta, v súčasnosti 

sa objavili vysoké diskrepancie pri voľbe kontrolóra, ktorá 

mala vlastne prebehnúť dnes. Ja si naozaj myslím, že tak 

ako je v rámci histórie mestskej časti Nové Mesto, keď bola 

voľba kontrolóra, respektíve tak ako aj v ostatných 

mestskočastných zastupiteľstvách, alebo v zastupiteľstve 

hlavného mesta čo bude v marci, že takáto voľba personálna 

je vždycky tajná.  

Myslím si, že takto sa aj volili akékoľvek orgány či 

už zastupiteľské, alebo teda napríklad do orgánov 

spoločnosti.  

 

Myslím si, že ste to aj tu deklarovali pri druhýkrát 

spomínanej voľbe členov Redakčnej rady, že vlastne váš klub 

má väčšinu a že si odhlasujete tak či tak čo chcete, že je 

to výsledok rozhodnutia, poťažne valcovania klubu. Ja si 

myslím že váš klub má, neviem teraz 13 – 14 poslancov, 

neviem koľko presne, že takáto voľba potom bude zvládnutá.   

 

 Ale myslím si, že naozaj sa patrí, aby takáto voľba 

prebehla tajne a neboli takto zväzovaní poslanci vlastne 

cez nejaký podpis, číslo, meno, alebo to je už jedno akou 

formou to tam dole bude označené; do takého stavu, že musia 

preukázať svoju vôľu hlasovania. Ďakujem pekne. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja zopakujem:  

Tajné a verejné hlasovanie sú si verejné.  

Čiže nejakým spôsobom naznačovať, že tajné je možno 

inak menej hodnotné, za to príde nejaký trest a podobne, 

nie je na mieste. 
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 Dámy a páni, máme tu jeden návrh ešte predtým než 

uzavriem diskusiu.  

Chcem poprosiť, má niekto záujem ešte niečím do 

diskusie prispieť k tejto téme? 

 Pán poslanec Sládek. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Nie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím? Nie. Ďakujem pekne.  

 Čiže poprosím návrhovú komisiu. Predpokladám, že pán 

poslanec Korček dal svoj návrh písomne. 

 

 Čiže najprv ideme hlasovať o návrhu pána poslanca 

Korčeka ktorý chce, aby hlasovanie o hlavnom kontrolórovi 

bolo tajné.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k :  

 Hlasujeme o návrhu pána poslanca Korčeka. Pozmeňujúci 

návrh.  

 Návrh uznesenia skladá sa z 2 častí.  

 V prvej časti, ak máte pred sebou predtlač, tak ods. 3 

bod 1. 

 Prečítam terajšie znenie vety: 

 Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra – verejným 

hlasovaním; tuná navrhuje pán poslanec vynechať slovo 

„verejným“ a nahradiť to slovo „tajným“. 

 Čiže str. 3 ods. 3 sa slovo verejným mení na slovo 

„tajným“. 
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 Druhá časť návrhu str. 5 predtlače, Vzor hlasovacieho 

lístka, na spodku vpravo, vynechá sa meno a priezvisko 

poslanca.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s  ý :  

 Pán poslanec Dubček upozorňuje na chyby v texte. Aké 

chyby v texte? 

 (Poslanec MUDr. Dubček: Hlasovanie.) 

 Takže ide o hlasovanie, samozrejme. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (HLASOVANIE: 

 Za:              9 poslancov. 

 Proti:          10 

 Zdržal sa:       4 

 Návrh neprešiel. 

 

 

 Teraz ideme hlasovať o návrhu R/4 tak, ako bol 

predložený.  

Čiže celý návrh bez pripomienky pána poslanca, bez 

návrhu pána poslanca, ktorý neprešiel. Nech sa páči.  

Čiže podľa predtlače.   

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia podľa predtlače: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     I.  v y h l a s u j e  

v zmysle ustanovenia § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 14. 
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04. 2015 voľbu funkcie miestneho kontrolóra Mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorá sa uskutoční v Stredisku 

kultúry na Vajnorskej ul. č. 21 v Bratislave vo veľkej 

sále.  

 

     II. u r č u j e  

  1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu 

miestneho kontrolóra: 

a) kvalifikačné predpoklady: ukončené úplné stredné 

vzdelanie 

b) iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone 

práce vo verejnom záujme:  

- spôsobilosť na právne úkony  

- bezúhonnosť 

 

  2. náležitosti písomnej prihlášky:  

  a) osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum 

narodenia, trvalé bydlisko, telefonický kontakt 

  b) doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie 

starší ako tri mesiace 

  c) úradne overená fotokópia príslušného dokladu o 

najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

  d) profesijný životov, 

  e) čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť 

na právne úkony v plnom rozsahu 

  f) písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných 

údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Kandidáti písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej 

„Voľba kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“: 

 

  a) zašlú prostredníctvom pošty na adresu Miestneho úradu 

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Junácka ul. č. 1, 

832 91 Bratislava, a to najneskôr v lehote 14 dní pred dňom 
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konania voľby funkcie miestneho kontrolóra, t.j. najneskôr 

v lehote do 31. 03. 2015, pričom rozhodujúci je dátum 

doručenia podľa pošty 

alebo  

 

  b) osobne doručia do podateľne Miestneho úradu Mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na Junácku ul. č. 1 v 

Bratislave; a to najneskôr v lehote 14 dní pred dňom 

konania voľby funkcie miestneho kontrolóra, t.j. najneskôr 

v lehote do 31. 03. 2015 do 17.00 hod., pričom rozhodujúci 

je dátum a čas doručenia písomnej prihlášky do podateľne 

Miestneho úradu uvedený na pečiatke Miestneho úradu.  

 

  3. Funkčné obdobie miestneho kontrolóra sa začína dňom, 

ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 15. 

04. 2015. 

 

  4. Funkcia miestneho kontrolóra sa vykonáva na plný 

pracovný úväzok.  

 

 

     III. schvaľuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní 

voľby hlavného kontrolóra: 

 

  1. Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra – verejným 

hlasovaním, písomne prostredníctvom hlasovacích lístkov, 

pričom jednotlivé hlasujúci zakrúžkujú / zvolia meno 

jedného z kandidátov uvedeného na hlasovacom lístku, 

ktorého vzor tvorí prílohu tohto uznesenia. Za miestneho 

kontrolóra bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho 

zastupiteľstva. V prípade, ak ani jeden z kandidátov takúto 

väčšinu nezíska, vykoná sa na tom istom zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí v prvom  kole volieb získali najväčší 
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počet platných hlasov. V druhom kole volieb je za miestneho 

kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší 

počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole 

volieb sa rozhoduje žrebom, a to tak že kandidáti s 

rovnakým počtom hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovacie 

lístky s tým, že žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom 

náhodného výberu.  

 

  2. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, 

náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú 

prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu 

miestneho kontrolóra. Úspešní uchádzači budú pozvaní na 

voľbu miestneho kontrolóra pred konaním voľby. 

 

  3. Každý kandidát na funkciu miestneho kontrolóra má 

právo v deň konania voľby vystúpiť / predstaviť sa pred 

poslancami miestneho zastupiteľstva, v časovom rozsahu 5 

minút. 

 

  4. Jednotliví kandidáti sa budú predstavovať v abecednom 

poradí. 

 

 

     IV. splnomocňuje starostu Mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

k vymenovaniu trojčlennej komisie na otváranie obálok s 

prihláškami kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra a na 

posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých 

kandidátov, ktorá bude zložená z poslancov miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

pričom zároveň určí jedného z poslancov za predsedu 

komisie. Komisia najneskôr do 07. 04. 2015 vyhodnotí 

splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a 

vydá zoznam kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 
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Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ako aj tých, ktorí 

nesplnili požiadavky.  

 

 

     V. Ukladá Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby 

miestneho kontrolóra na úradných tabuliach Mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, na webovom sídle Mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, v mesačníku Hlas Nového Mesta a 

televíznom vysielaní TV BA, a to v zákonom stanovenej 

lehote.  

 

 Ešte podotýkam, že príloha hlasovacieho lístka ostáva 

v pôvodnom znení.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme.  

 

 (HLASOVANIE.) 

 Za:               13 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         9 

 Prosím, skontrolujte pánovi poslancovi hlasovacie 

zariadenie.  

 Chcete uviesť do záznamu, že ste hlasovali proti, 

alebo zdržali ste sa alebo ste za?  

 (Kontrola hlasovacieho zariadenia u poslanca Ing. L. 

Gašpierika.) 

 Návrh prešiel bez pripomienky.  

 Ďakujem pekne. 

 



168 

 

.                                                                              2. zas. MZ MČ B-NM 17.02. 2015 

 

 Ak dovolíte máme tu požiadavku niekoľkých obyvateľov 

mestskej časti; majú záujem vystúpiť. 

 Je takou tradíciou mestskej časti alebo nás, že vždy 

im vystúpiť umožníme.   

 Pravidlom je, že vystúpenie by nemalo presiahnuť 3 

minúty.  

 

 Máme tu požiadavku: 

pána JUDr. Dušana Jahelku  

pána Ing. Karola Šlesára 

pani Natálie Mařákovej.  

 

 Ak dovolíte, dávam hlasovať o tom, aby mohli títo 

občana vystúpiť; ak dovolíte dám en bloc. Myslím, že nebude 

s tým problém.  

 

 Takže, dámy a páni, kto je za to, aby títo 3 občania 

mohli tu na zastupiteľstve vystúpiť a predniesť svoje 

návrhy, požiadavky.  

 Áno, pán poslanec Gašpierik.     

 

 

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

 Pán starosta, ja vám chcem povedať, že v rôznom sa 

nehlasuje o vystúpení občanov, lebo majú automaticky právo 

vystúpiť. 

 

 A ešte by som chcel, doniesol mi tu pán zamestnanec 

úradu, že som hlasoval za. 

 Ja som nehlasoval a bolo to vidieť aj na tabuli. Bolo 

to zrejmé, že to bolo neoznačené.  

Takže je tu nejaká disproporcia medzi mojim hlasovaním 

a potom hlasovaním a vyhodnotením.  
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 (Vzájomná konzultácia Ing. Gašpierika so zamestnancom 

úradu.) 

 Pred chvíľou ste mi doniesol CZ EXCLUSIVE, teraz iný, 

a teraz je tretí iný. Potom ja sa zbytočne ospravedlňujem; 

takto funguje.  

Nefungovalo zariadenie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, prosím Vás, vráťte sa, nech to 

uzavrieme, aby to bolo úplne čisté. Môžeme to 

dovysvetľovať; aká je situácia teda?     

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Situácia pri hlasovaní materiálu pre vyhlásenie voľby 

miestneho kontrolóra som chcel hlasovať. Nebolo mi to 

umožnené, lebo zariadenie nefungovalo. 

 

 Potom pán kolega mi doniesol nejaké výpisy. To boli 

výpisy z úplne iného hlasovania, kde bolo označené „za“. 

 

 Teraz mi doniesol tretí výpis, že teda naozaj je že 

som nehlasoval. Takže naozaj som nehlasoval, lebo mi 

nefungovalo hlasovacie zariadenie aj keď mi bolo druhýkrát 

vymenené, lebo tam nie sú batérie. Takže buď nové batérie, 

alebo neviem či sa to nedá zakúpiť na zdroj, ktorý by teda 

umožňoval trvalé hlasovanie a nerobil by takéto chyby 

  

 Čo sa týka, chcel som uviesť k vystúpeniu občanov, 

myslím, že nemusíme hlasovať; občania majú právo vystúpiť. 

Ďakujem.   

 

 

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

 Takže poprosím, pán JUDr. Jahelka. Máme tu 3 témy: 

Prvá téma: Zriadenie pohrebiska v mestskej časti.  

Druhá téma je Poliklinika Tehelná. 

A tretia téma je Ocenenie zámeru s objektom na Bojníckej 

ulici.  

Nech sa páči, pán doktor.  

 

 

OBČAN: JUDr. Dušan  J a h e l k a    

 Prajem pekný dobrý deň. Ospravedlňujem sa dáme, pani 

poslankyni, že som tak vyletel, ale zásadná otázka je, že  

pred 6 rokmi som dostal v robote infarkt, o pol dvanástej, 

pretože ma totálne urážal jeden občan, ktorý terorizoval od 

ministerstva, kanceláriu prezidenta až po miestny úrad, 

takže už určitým spôsobom som citlivý na takzvané 

nepravdivé informácia.  

 

 A chcel by som len povedať, že odkedy nastúpil pán 

starosta do funkcie, rukou silnou a zákonnou odmietol 

riešiť bytové veci bez toho aby on o nich vedel a vedel by 

ich aj posúdiť. To znamená, že v tom čase keď bola obnovená 

žiadosť tejto dámy ktorá sa tam uvádza, ja už som bol na 

dôchodku, prosím. 

 

 Takže berte to tak, že keby som dnes sem nebol prišiel 

s úprimným záujmom, že chcem vystúpiť, tak vo vzduchu by 

ostalo visieť o tom, že ja som ja som žiadosti tejto dámy 

trhal. Takže to nie v žiadnom prípade. Ja som dosť citlivý, 

moja agenda na Novom Meste bola, že som vyriešil 650 ľudí; 

to je bratislavský rekord, svetový, aj slovenský. Takže by 

som chcel poprosiť, že preto som tak reagoval. Nemal som, 

uznávam to. 
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 A chcel by som veľmi úprimne; pozeral som, dneska som 

tu bol dosť dlho. 

 (Upozornenie Ing. Kollárika: Pán doktor, už máte 1,5 

minúty preč.)  

 Pán prednosta, nechajte ma, prosím.  

 Môžem, alebo mám odísť?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán doktor máte tu 3 témy, ktoré ste chceli prebrať. 

 

 

OBČAN: JUDr. Dušan  J a h e l k a  

 Áno, ja to poviem. Ja som chcel vysvetliť čo sa stalo.  

 Oceňujem, že máte ruku silnú a chcem vás poprosiť: 

 

 Dostalo sa mi do uší, že máte zámer riešiť byty na 

Bojnickej. To znamená, v roku 1996 bola urobená dohoda, že 

tie byty budú sa môcť predávať, až tie posledné teda, 4 

objekty až v roku 2015.  

 

Tak chcem Vás veľmi pekne poprosiť,  máte odborníkov 

na Miestnom úrade, skúste posúdiť tú možnosť, že byty na 

Bojníckej by sa predali do vlastníctva terajším nájomcom  s 

tým,  že získané peniaze by ste použili na výstavbu 

nejakého menšieho objektu pre zdravotne postihnutých  a 

vozičkárov predovšetkým.  

 

 Ďalšou takou otázkou, ktorú chcem mimoriadne oceniť, 

je to pán starosta, úprimne to tu hovorím, že treba 

vyriešiť pohrebisko. 

 

 Mestská časť Nové Mesto nemá jediná v Bratislave 

pohrebisko. Ja som vystúpil 23. mája vlani na Mestskom 

zastupiteľstve, kde som okrem toho že som sa vyjadril k 
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americkému sídlu som  povedal, že chcel by som poprosiť 

pána primátora, aby Vás  oslovil, že teda mesto bude 

súhlasiť s tým, že treba vytvoriť pohrebisko. A vtedy som 

sa dozvedel na magistráte od poslancov, aj od občanov, že 

sa im neuveriteľne páčil projekt Ing. Kocku, ktorý vymyslel 

pohrebisko, kolumbárium a krematórium v lokalite  na 

rozhraní Rače a Nového Mesta. 

 

 Takže chcel by som Vás, pán starosta. Ja som starý 

človek, ja už mám ten panel, moja mamička to zariadila, ale 

chcel by som Vás poprosiť, je to mimoriadne citlivá otázka. 

Lebo je také jedno zrnko múdrosti, že „lepšie dobré slovo 

živému ako drahý veniec mŕtvemu“. To znamená, tí starí 

ľudia sa trošku aj boja pomaly umrieť, lebo dneska to 

pochovávanie je dosť drahý špás.  

 

 Ďalej ešte rýchlo by som povedal toľko, že zásadná 

otázka je v tom, že mestská časť Nové Mesto je známa tým, 

že vždy demokraticky riešila veci. A dneska som sa na vás 

pozeral, úprimne poviem, som ako starý úradník aj ako 

občan, starý pán, spokojný ako to robíte.  

 

 A chcel by som ešte na záver povedať už len 2 vety: 

 Chcem vás poprosiť, keď budete upravovať ceny pobytu 

detí v jasličkách na Robotníckej, nechajte to na 230 Eur, 

nezvyšujte to, prosím. Ste najlacnejšia mestská časť, lebo 

teraz pre jedného funkcionára mesta som robil takzvaný 

prevádzkový poriadok a som si analyzoval cenové relácie. 

Takže chcem vás poprosiť, nechajte 230 Eur platenie za 

pobyt dieťaťa v jasličkách.     

 

 Ďalej by som chcel povedať, čo vás možno zaskočí; 

jednoznačne som zažil takú príhodu. Keď som sa vrátil v 

septembri 2000 po dohode s pánom prednostom na Miestny úrad 
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Nové Mesto lebo bol som, rozbiehal som predaj bytov v 

Ružinove; 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán doktor, naozaj prosím, nehnevajte sa, tri témy. 

Tretia téma je Poliklinika Tehelná, poďme k nej.  

 

 

OBČAN: JUDr. Dušan  J a h e l k a  

 Takže vás chcem poprosiť; Poliklinika Tehelná je v 

zásade v tej polohe, že mestská časť nemá zariadenie 

takzvané sociálne na ubytovanie a opateru. A chcel by som, 

stavebný úrad keby sa išiel pozrieť odbornou rukou, ako 

tento objekt vyzerá, dalo by sa možno takzvaného správcu 

alebo kvázi vlastníka, lebo je to s.r.o., nejaká 

spolupráca, aby ste tam vyriešili tieto veci. Totiž 

Bratislave celkovo chýba viacej vecí. 

 

 A ešte jedna, akože naozaj posledná veta je to, že 

napríklad nemáme izbu pre opilcov. Je to smiešne, ale je to 

realita. To znamená, zdravotníci, policajti štátni, 

mestskí, ale aj  nejakí nájomníci a vlastníci majú 

starostí. Tak ja chcem vás poprosiť, ste poslanci, je to 

vaša inšpirácia. Skúste zvažovať, že aj starý človek môže 

niekedy dobre poradiť. Ďakujem.  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Pán Ing. Šlesár, nech sa páči.  

 Vítajte, nech sa páči, máte slovo. 

 Ak dovolíte, pán inžinier je tu kvôli 3 veciam: 

1. Bezpečnosť chodcov na Bartošovej ulici, od Júlovej po 

Brečtanovu. 

2. Bezpečnosť chodcov na Revíne pred č. 18. 
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3. Lesopark na Kolibe, areál vojenského bunkra z prvej 

svetovej vojny, je tam nebezpečenstvo z otvorených 

výlezných komínov.    

 Pán inžinier, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

OBČAN: Ing. Karol Š l e s á r   

 Len v krátkosti, aby som to stihol. V apríli minulého 

roku sme tu predniesol problematiku na Bárdošovej ulici. 

Vďaka, pán starosta Vám, hneď v ten deň sa konalo pracovné 

stretnutie. A poviem, že odvtedy už prebehlo minimálne 6 

stretnutí na mieste so mnou, minimálne 20 bolo e-mailových 

pôšt alebo listov.  

A dnes je situácia taká, že je to na magistráte 

hlavného mesta, pretože Nové Mesto na to nemá žiadnu právnu 

silu. 

 

 Chcel by som poprosiť a obrátiť sa na pani poslankyňu 

a pánov poslancov, ktorí sú za mestskú časť v hlavnom 

meste, keby sa niekedy boli ochotní so mnou stretnúť, aby 

som im to predniesol, a oni mohli nejakým spôsobom 

zalobovať  pre túto bezpečnosť na danom úseku cesty.  

 

 Čo sa týka, na Revíne je obdobne situácia taká, že 

koncom minulého roku som predložil v mene tam tých 

obyvateľov petíciu ohľadne zjednosmernenia terajšej cesty, 

ktorá je zákaz prejazdu. Ale pretože kapacity polície sú 

také aké sú, tam sa jazdí, minimálne 200 áut v priebehu 

dňa. Tam je to veľmi preťažené a tá cesta je viac-menej aj 

technicky vnútrobloková a nie nejaký prejazd.  

Táto petícia bola zamietnutá.  

Opätovne som sa obrátil na magistrát, lebo tam som sa 

mal obrátiť, a povedali mi, že žiaľbohu, nemôžu s tým nič 

robiť. Doteraz to nebolo skolaudované. 
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 A po tretie, ten lesopark.  

Na ostatnom stretnutí pri prezentácii projektov pre 

participáciu pre rok 2015 som sa dopočul a pozrel si na 

materiáli, ktorý bol prezentovaný, ja  som tam v živote 

nebol, žiaľbohu, už sa teším keď to bude hotové, že tam v 

tom areáli z toho bunkra z prvej svetovej vojny sú 

minimálne dva výlezné komíny, ktoré nie sú prekryté. 

Predpokladá ako záložák, vojak, že ten bunker je dosť 

hlboko. Takže nechcem si ani predstaviť to že tam padne 

nejaký „miláčik“, teda ten psík ktorý sa tam venčí alebo 

nejaká osoba, dieťa, alebo dospelý. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Ak dovolíte máme tu pána poslanca  

Korčeka, pána poslanca Gašpierika a pani poslankyňu 

Augustinič, čo sú naši mestskí poslanci.  

 (Poznámka k pánovi poslancovi Gašpierikovi). 

 Pán poslanec Gašpierik, asi žijem ešte rok z 

minulosti, ospravedlňujem sa, nebol to zámer. Tak pardon, 

pán poslanec Mikulec. A všetci traja budú ochotne 

komunikovať s Vami a s magistrátom v prvej aj v druhej 

veci. 

 

 A pokiaľ ide o ten bunker, tak máme tu pána poslanca 

Vlačikyho, už pár mesiacov intenzívne pracuje práve na tom 

v spolupráci so skupinou ľudí, ktorí už majú skúsenosť z 

Dúbravky, aby sa tento bunker jednak zrekonštruoval, 

sprístupnil sa verejnosti a zároveň odstránilo sa 

nebezpečenstvo o ktorom tu hovoríte. Keďže to nie je náš 

majetok, tak nemôžeme byť takí rýchli, ale našli sme spôsob 

ako do neho je možné investovať okľukou prostredníctvom 

participatívneho rozpočtu, kde teda mestská časť dáva 

dotácie.  
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OBČAN: Ing. Karol  Š l e s á r  

 Ďakujem pekne. Ale ide o to, že tie komíny keď sú 

otvorené, tak to je otázka minúty. Ďakujem pekne.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vlačiky asi chce ma doplniť alebo 

reagovať. Nech sa páči, prosím, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja chcem povedať iba toľko, že 

situácia už je vyriešená. Dostal som dnes e-mail, kde ma 

teda informovali, že Mestské lesy tie nebezpečné poklopy 

uzavreli.  

 

Takže sú provizórne uzatvorené zatiaľ drevenými 

poklopmi a teda v prípade, že sa bude realizovať ten 

projekt v rámci participatívneho rozpočtu, tak to bude 

definitívne uzatvorené kovovými poklopmi. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Teším sa. Ďakujem pekne. To je dobrá správa.  

 Poprosím teraz pani Natáliu Mařákovú, je z Hálkovej č. 

48, vo veci nadstavby bytového domu Hálkova 46, 52. Nech sa  

páči, máte slovo.  

 

 

OBČIANKA: Ing. Natália  M a ř á k o v á  

 Dobrý deň. Vážený pán starosta, vážení prítomní, na 

začiatok by som sa vám chcela ospravedlniť, že som vám 
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vstúpila do rokovania, ale nemali by sme byť ľahostajní k 

týraniu a bezbranní. Len toľko. 

 

 A teraz k nášmu problému:  

 Bytový dom, ak by som mohla poprosiť, mám tu nejaké 

fotografie, dali by sa zobraziť?  

 Tento USB kľúč už bol preverený pána Tettingerom  že 

je bezchybný.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Viete, nechcem Vám neumožniť, aby ste mohli premietať 

a ukázať ako je tam hrozné. Trošku sa aj bojím toho vírusu. 

 Je tuná pán Tettinger?  

(Momentálne vyšiel vonku.) 

 Keď tam bude vírus, tak vieme koho máme zobrať na 

zodpovednosť, viete. Prosím vás, zavolajte ho, dobre? 

 Môžeme teda umožniť pani inžinierke, aby premietla 

tieto veci? 

 

Ing. Natália  M a ř á k o v á : 

 Sú to asi 4 fotografie, viac nie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nejde o to, len sa vírusu bojím. Už máme zlú 

skúsenosť. Čiže, páni môžeme? (Áno.) 

 Čiže, pani inžinierka, nech sa páči, dajte pánom USB 

kľúč.  

 

 

OBČIANKA: Ing. Natália  M a ř á k o v á 

 Celý náš problém sa týka toho problému, že vlastne 

parkovanie kvôli nadstavbe.  

 (Obrázok.)  
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Takže tuná som nafotila niektoré fotografie, že ako to 

vyzerá s tým parkovaním. Tam vidíte, že práve snežilo, čiže 

niektoré autá tam prichádzajú. A to znamená že z firiem, 

ktoré majú tie sídla v blízkosti nás.  

 

 Sú tam aj niektoré fotografie úplne prázdne. Aj tu 

mám, na Varšavskej ulici neparkuje žiadne auto alebo len 

jedno. Takže to by bolo toľko k parkovaniu. 

 

 Poprosila by som ďalšiu fotografiu. 

 To je tiež, teraz sa tam upravuje cesta, takže vidíte 

že aj napriek cestárom je tam dosť miesta na parkovanie.  

 

 Ďalšia fotografia. Sú tam ešte fotografie, tu je tá 

Varšavská, tiež teraz ako sneží.  

 

 A ešte sú tam fotografie o pliesňach, ktoré máme v 

byte. Nie je to moc vidieť, ale je to tak do výšky jedného 

metra. Ďakujem veľmi pekne.  

 

 Takže by som vám povedala: 

     Bytový dom na Hálkovej 46 a 52, je to 4-poschodová 

budova bez výťahu, 60 bytových jednotiek, cca 100 

obyvateľov.  Nekvalitné práce a opravy, ktoré boli 

vykonávané v minulosti, to je nekvalitná fasáda   ktorá po 

rokoch má pukliny, zlé vyspárované balkóny plus 

poveternostné zmeny spôsobujú že v našich bytoch sa vytvára 

plieseň. Týka sa to cca 60 % bytov. Plieseň bytov je veľmi 

škodlivá. Pred 30 rokmi by boli tieto byty vyhlásené za 

zdravotne závadné a obyvateľom by mestský úrad pridelil 

nové byty. Máme záujem tento svoj problém si vyriešiť sami.  

 

 V septembri 2009 po výberových konaniach sme si 

vybrali investora, podpísali sme s ním zmluvu o nadstavbe 

bytov za prítomnosti notára. Rekonštrukcia, obnova a 
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výstavba výťahov boli hlavnými atribútmi, prečo sme sa 

rozhodli pre nadstavbu. Kto býva v dome s výťahom, výťah 

berie ako samozrejmosť, avšak pre nás to znamená veľmi 

veľa. Či starší alebo aj mladí majú problémy vyjsť už aj na 

druhé poschodie s nákupmi alebo s detským kočíkom.  

 

 Do dnešného dňa nám Mestský úrad nevydal povolenie na 

realizovanie našej nadstavby. Neustále riešime, tak ako som 

spomínala problémy s parkovacími miestami.  

 

 V našej nadstavbe má byť 18 nových bytových jednotiek, 

avšak zo začiatku náš investor mal vybudovať údajne 148 

nových parkovacích miest.     

 

 Až po našom zainteresovaní, teda obyvateľov a 

vlastníkov bytov  v novembri 2011 sa postupne počet 

parkovacích miest znížil na 35. No, a ešte je tu ďalší 

problém, ak projektanti vytýčia lokalitu, opäť vzniknú 

ďalšie problémy, ktoré odďaľujú našu tak prepotrebnú 

nadstavbu.  

Je až zarážajúce, že prvoradé je parkovanie áut a 

zdravotný stav obyvateľov nie je dôležitý.  

 

 Minulý rok predložené šikmé parkovanie pri parku na 

Varšavskej ulici, bolo poslancami našej mestskej časti 

zamietnuté.  

 

 Znova a znova sa vraciame na začiatok, a čas beží; 

avšak v náš neprospech. Nedá nám nespomenúť nadstavbu na 

Pluhovej ulici povolenú v roku 2011. Je to dom kolmo 

postavený na Hálkovú. Tu sa jednoducho nakreslili a 

vytýčili parkovacie miesta na chodníku pre chodcov oproti 

škole, osadením informačnej tabule: chodci prejdite na 

druhú stranu. A je to nedodržanie jeden a pol metra pre 

chodcov tiež nie je problém.  
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 Niekto tu s nami hraje pingpong a my nevieme prečo. 

Veď nejdeme postaviť žiaden 30-poschodvý mrakodrap. 

 

 Vážený pán starosta, vážené panie poslankyne, vážení 

páni poslanci, naša nadstavba bude asi stavbou päťročnice. 

Prosíme vás, ako volených zástupcov občanov aby tak nebolo, 

aby sa čo najskôr povolila a to vydaním územného 

rozhodnutia. Parkovanie áut aby sa riešilo až v stavebnom 

povolení z dôvodu majetkového vysporiadania pozemkov. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Keby panie poslankyne a páni poslanci 

mali záujem, vieme spraviť stretnutie k tomuto problému a 

predložiť doklady. Tie sú myslím že od roku 2008, možno aj 

trochu staršieho dáta. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta.  

V bode rôzne mám viacero vecí, na ktoré by som chcel 

upozorniť, alebo na ktoré by som sa chcel opýtať.  

 

Jednak som našiel informačný materiál, návrh 

kultúrnych akcií pre rok 2015, kde na máj je plánovaný 

galakoncert k MDŽ, takže sa chcem opýtať, či to nie je 

náhodou nejaká chyba, či teda tento koncert k MDŽ – 

Medzinárodnému dňu žien by nemal byť v marci?  

 

Pravdepodobne spracovateľ sa pomýlil a má to byť 

galakoncert ku Dňu matiek. Takže to by som chcel jednak sa 

opýtať. 



181 

 

.                                                                              2. zas. MZ MČ B-NM 17.02. 2015 

 

 Taktiež by som chcel ešte upozorniť na prijaté 

uznesenie predchádzajúceho volebného obdobia, aby boli 

všetci poslanci bez výnimky prizývaní k týmto kultúrnym 

podujatia; a teda tí ktorí chcú aby mali možnosť sa tam 

zúčastniť. To je jedna časť. 

 

 

 Ďalšia časť:  

Chcem sa opýtať, nakoľko viacerí občania,  obyvatelia 

našej mestskej časti majú záujem zúčastňovať sa zasadnutí 

zastupiteľstva, a teda jednak či si ich pozrieť alebo aj 

aktívne vstúpiť do diskusií k jednotlivým materiálom alebo 

v bode rôzne – či neuvažujeme, že by zastupiteľstvo bolo v 

poobedňajších hodinách?  

 

Myslím si, že by to bolo dobré, že by sme poskytli 

väčšiu možnosť sa zúčastňovať našim obyvateľom, aby teda 

nielen boli informovaní v komunikačných prostriedkoch, ale 

aby mohli aj osobne prísť.  

 

 Taktiež aby sme ušetrili na tom, pretože niektorí 

poslanci majú nárok na refundáciu náhrady mzdy; neviem, či 

si to niekto aj reálne uplatňuje.  

 

 

 Tretia vec:  

Videl som tu na stole materiál R/3, o ktorom sa síce 

nerokovalo, ale je to návrh na voľbu členov – odborníkov 

komisií miestneho zastupiteľstva. Ja keď som sa rozprával s 

niektorými členmi komisií, tak mi hovorili, že nebolo toto 

ešte predmetom rokovania žiadnej komisie.  

 

A myslím si, že keď sme dali veľmi demokraticky 

možnosť aby mohli sa hlásiť obyvatelia našej mestskej časti 
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do komisií, tak mali by to byť práve komisie, ktoré by si 

mali tých najvhodnejších kandidátov vybrať. Takže som rád, 

že sa o tomto materiáli nerokovalo. A teda budem rád, keď 

samotné komisie vyberú si ich a vyzvú do práce takých 

odborníkov, s ktorými chcú spolupracovať.  

 

 

 Ďalšia vec, na ktorú sa chcem opýtať: 

 Jednak chcem Vám pogratulovať k veľmi dobrému výberu  

vicestarostu. Chcem sa opýtať, že pán vicestarosta na aký 

pracovný úväzok bude pracovať? Aby som teda vedel sa v 

ktorých hodinách ho nájdem na úrade a taktiež aké má 

kompetencie? Aby som ho teda neotravoval s vecami ktoré 

nemá v kompetencii a ktoré ste si ponechali Vy alebo 

nejakým iným spôsobom, či pán prednosta? 

 Takže to sú moje otázky. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, toľko otázok. Ja už som, 

priznám sa, zabudol čo všetko ste sa pýtali.  

Ak by som mohol, je štvrť na dve, pošleme vám e-mail, 

a tam budete mať odpoveď na všetko. Ja už pomaly prestávam 

vnímať.  

Takže nemyslím si, že by tam bol nejaký problém, ale 

pošleme Vám to.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Potom v tom prípade môžete to považovať za formu 

interpelácie.  

Takže keď si to vytiahnete zo stenozáznamu, samozrejme 

písomnou formou. Nechcem Vás zaťažovať a rušiť nejako v 

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

 Ďakujem pekne. Pani Červenková, takže poprosím Vás, 

pošleme to pánovi poslancovi. A keďže je to interpelácia 

máme zvykom poslať to všetkým poslancom.  

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovolím si odtiaľto, 

lebo nechcem zdržovať, samozrejme. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 K tomu bodu, ku ktorému sme predtým rokovali, som 

niečo zabudol. Takže chcem sa veľmi pekne poďakovať 

poslancom aj za dôveru, za zvolenie do tej komisie 

programovej. 

 

 Čo sa tohto vicestarostu, ja si myslím, že Stano (p. 

Winkler) sa chystal povedať aj sám. Ja by som to rád počul 

teraz, ak môžem, ak pán vicestarosta s tým nemá problém.  

 

 A tretia vec, dovolil by som si ešte predložiť návrh 

uznesenia k veci, ktorú sa určite pán nový prednosta chystá 

urobiť. Dal som to písomne pánovi Bielikovi.  

Len chcem požiadať pána prednostu, aby do konca marca 

aktualizoval resp. zverejnil zoznam pracovníkov Miestneho 

úradu, resp. mestskej časti, ktorí majú pracovnoprávny 

vzťah k mestskej časti. Je to v sekcii na stránke mestskej 

časti, podsekcii telefónny zoznam, len to nie je 
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aktualizované. Tam sú staré údaje, možno aj niekoľko rokov. 

Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Nech sa páči, pán vicestarosta. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Čo sa týka agendy tak je to životné 

prostredie a sociálne veci. 

 

 A čo sa týka úväzku, priznám sa že ešte nemám 

podpísanú zmluvu, ale predstava a dohoda s pánom starostom 

je úväzok, ja neviem či 04, čiže dva dni s tým, že utorok 

doobeda, v stredu celý deň a v piatok doobeda. Takže v tých 

časoch budem na úrade alebo na nejakých jednaniach mimo 

úradu, ak si to budú vyžadovať pracovné povinnosti. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Dubček. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

 Možno že to nie je moja úloha, ale dovoľte, aby som 

zareagoval na Polikliniku Tehelná. V prvom rade chcem 

poďakovať pánovi starostovi a kolektívu keď sa jednalo       

o to kto by mal prevádzkovať túto polikliniku, tak mesto 

vyvinulo enormné úsilie, aby ju získalo pod svoje krídla, 

čo sa však nepodarilo. Dovolím si teda upozorniť, že my 

všetci lekári sme tam nájomcovia, a že Poliklinika Tehelná 
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prešla rôznymi rukami a je majetkom Fondu národného 

majetku. Čiže mesto bude mať asi ťažkú úlohu, aby tam niečo 

presadilo.  

 

 A  ešte dovolím si upozorniť, že my ako nájomcovia, už 

ten štatút polikliniky skončil, kedy zákonom to bolo 

rezervované a my sme všetci tam nájomcovia a za 40 m2 

platíme mesačne 670 Eur. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K o r č e k : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Korček.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem, pán starosta. Ja by som chcel nadviazať na 

vystúpenie pána poslanca MUDr. Dubčeka a opýtať sa Vás, 

lebo viem že z vašej iniciatívy predchádzajúce volebné 

obdobie bola snaha mestskej časti získať polikliniku do 

nášho vlastníctva a rozvíjať tam ďalej zdravotnícke 

zariadenie – či v súčasnom období pokračujú také nejaké 

snahy a prípadne či Vy vediete nejaké rokovania? Keby ste 

nás mohli poinformovať. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 My sme na základe žiadostí niekoľkých poslancov 

iniciovali stretnutia a mali sme požiadavku na to, aby nám 

bol odovzdaný objekt na Kyjevskej ulici. Je to pre tých 

ktorí nevedia, je to objekt bývalého očného sanatória. Je 

to objekt, na ktorý sa občania, poslanci pravidelne pýtajú 

a pripomína svojou stavbou škôlku. 
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 Nakoniec Fond národného majetku sa rozhodol jednoducho 

ísť do inej formy a tento objekt sme nezískali za rozumných 

podmienok. O nejakých iných veciach v tejto chvíli 

nerokujeme, snažíme sa sledovať, či vláda má s poliklinikou 

nejaké plány. Evidentne sme nenašli zatiaľ žiadnu 

informáciu.  

 Prihlásený je pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem za slovo. Ešte raz: Ja len som chcel ešte 

jednu vec, zabudol som, ospravedlňujem sa, v súvislosti s 

výkonom funkcie tajomníka Miestnej rady. Dovolím si 

vyzdvihnúť to, že pán JUDr. Mikulec rieši veci, prakticky 

operatívne od svojho zvolenia, až na mňa prekvapilo veľa 

vecí; samozrejme myslím to v pozitívnom slova zmysle. V 

tomto prípade mi doklapla teraz jedna vec, že my sme mali 

tajomníka Miestnej rady aj v minulom volebnom období, ja si 

ani nespomínam kto to bol; viem že tú funkciu sme mali 

obsadenú.  

 

Podľa  mojich vyjadrení takmer nesedel na úrade ani 

neriešil nejaké konkrétne veci, aspoň nie v takom objeme čo 

pán Mikulec, ani v polovičnom objeme čo pán Mikulec.  

 

 Ja len či viete mi dať tú informáciu, že kto to bol a 

čo vlastne? Pokiaľ viem poberal nejaký plat, že či viete mi 

dať nejakú informáciu? Samozrejme, nie teraz hneď. 

Nemusíte. Čo vlastne za celé minulé volebné obdobie ten 

človek robil? Ďakujem pekne. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja by som Vás 

chcel požiadať rovnako o tri informácie. Prvá sa týka 

objektu bývalej Konskej železnice na území Trnavského mýta. 

Tento objekt slúži dneska len ako sobášna miestnosť 

mestskej časti. A ja by som sa chcel spýtať na využitie 

objektu. Objavili sa rôzne informácie od predaja tohto 

objektu až po realizáciu nejakých nájomných vzťahov alebo 

súťaži na využitie týchto priestorov.   

 

 Viem, že tam mala byť zasadačka starostu, zasadačka 

Združenia starostov mestských častí. To je bola nejaká 

vízia minulosti. Myslím, že tam malo sídliť oddelenie 

verejného poriadku. Či by ste nám vedeli dať túto 

informáciu, lebo tento objekt stál enormné finančné 

prostriedky mestskú časť, najmä čo sa týka kúpy objektu a 

potom aj pridružených parkovísk.  

Mestská časť vynakladá určité finančné prostriedky na 

správu tohto objektu.  

 

 Či by ste teda vedeli dať nejaký konceptný záver. 

Myslím, že 4 roky bola taká doba že už nejaká prijateľná 

pre zváženie využitia tohto majetku mestskej časti, či 

nejakú budúcnosť a perspektívu by ste vedeli nasmerovať do 

tohto zariadenia? 

 

 

 Druhá otázka rovnako sa týka nášho EKO-podniku a 

lanovky mestskej časti. Viem, že táto téma bola rovnako 

pertraktovaná na zasadnutiach mestskej časti aj na rôznych 

iných orgánoch. Myslím, že pán riaditeľ Molnár ako som ho 

vyzdvihol, tak za svoje funkčné obdobie citeľne znížil 

stratu tohto zariadenia, ale v súčasnosti aj tak 

predstavuje vyše 160 000.  
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Myslím, že prevádzkovanie lanovky nepatrí priamo do 

kompetencií mestskej časti do úloh, možno má aj iné 

priority. Samozrejme, nechcem lanovku zatvárať. Boli tu iné 

pokusy o realizáciu súťaže a dania do nájmu nejakému 

súkromnému prevádzkovateľovi takéhoto zariadenia, ktorý by 

možno to aj v rámci širšieho územia vedel prevádzkovať a 

tieto straty saturovať. Dneska to musíme my dotovať z 

mestskej časti a určite by sme tie finančné prostriedky 

vedeli využiť efektívnejšie. 

 

 Takže či by ste vedeli aj v tejto oblasti nám niečo 

povedať.  

 

 

 Tretia téma sa týka bytov na Bojníckej: 

Táto téma tu bola v rámci aj dnešného zastupiteľstva 

niekoľkokrát spomenutá ohľadom odpredaja bytov. Myslím, že 

pán JUDr. Jahelka to teraz aj v rámci vystúpenia občanov 

povedal. Vy ste nám to myslím spomínali že v rámci 

prerokovania rozpočtu, že sa pripravuje analýza odpredaja 

týchto bytov, kde by mestská časť tým občanov, ktorí 

v súčasnosti tam majú platný nájomný vzťah tieto byty im 

odpredala. 

 

 Či takého niečo sa teda pripravuje a či mestská časť 

v tomto volebnom období alebo v tomto roku by vedela 

odpredať tieto sociálne byty súčasným nájomníkom? Nadväzne 

na to aj znížiť náklady, ktoré v súčasnosti musí vynakladať 

na  rôzne pridružené investície; či je to kanalizácia alebo 

na správu bytov. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o objekt Konskej železnice,     

v prípade, že by sa mal predávať, tak by to bolo 
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prediskutované s poslancami, aby tento návrh musel ísť cez 

zastupiteľstvo. Myslím, že, okrem teda zo žartu sme nad tým 

zatiaľ neuvažovali.  

 

 Pokiaľ ide o prenájom, viete že v minulosti boli dve 

alebo tri obchodné verejné súťaže, ktoré skončili s 

nezdarom. My sa snažíme každý rok získať nejaké prostriedky 

zo štátneho rozpočtu, aby sa aspoň zčasti dokončila 

rekonštrukcia Konskej železnice. Vieme, že je tam problém 

so strechou, s oknami a zúfalo je tam problém s 

klimatizáciou, resp. chýba tam klimatizácia. Vieme, že v 

zásade tretie poschodie je počas niekoľkých mesiacov 

neobývateľné. V zime je tam veľmi zima a v lete je tam 

príšerne horúco. Druhé poschodie, viac-menej podlažie je na 

tom podobne. Samotné prízemie počas niektorých sobášov je 

veľmi nepríjemné, nielen tam sobášiť ale aj sobáša 

zúčastniť.    

 

 Chceme si k tomu sadnúť. Ja osobne mám predstavu, že 

by sme upustili od ďalšej snahy objekt prenajať a urobili 

tam niečo ako centrum voľného času. Jednoducho využili ho 

pre deti a mládež. Určite nemám záujem mať tam nejaké 

kancelárie reprezentatívne alebo mať tam kancelárie úradu, 

nie je to potrebné, nemá to zmysel.  

 

 

 Druhá téma, ak si dobre spomínam, bola lanovka.   

 Pán poslanec, Vy ste tu dlhšie ako ja, čiže Vy si asi 

pamätáte aj obdobie, kedy, a akým spôsobom a prečo vlastne 

mestská časť išla do rekonštrukcie lanovky; koľko, prečo a 

ako tam investovala. Určite to bolo predsa schválené v 

rámci nejakého hlasovania poslancov. Ja už som ju len zažil 

ako súčasť Nového Mesta. 
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 Áno, je to niečo, čo nám berie peniažky. Na druhej 

strane nebudeme môcť už tak hlasno kričať a takéto niečo 

hovoriť, pretože od 1. 1. my sme spolupodielníkom, alebo 

teda dochádza k zmene rozdeľovania daní z ubytovania, cien 

cestovného ruchu. A tiež sme deklarovali, že by sa táto daň 

mala rozdeľovať 50 : 50 aj v prospech mestských častí, kde 

jedným z dôvodov je, podľa nás, práve aj to, že teda 

zvyšujeme cestovný ruch, podporujeme ho cestou lanovky ako 

takej.  

 

 Ak si poslanci povedia, ideme ju zatvoriť, budem to 

rešpektovať. Uvedomujem si, že je to náklad.  

Pán riaditeľ realizuje najrôznejšie úsporné opatrenia 

či už išlo o zateplenie objektu ktorý znížil náklady, či už 

ide o flexibilné prevádzkovanie času v období kedy to má 

zmysel. 

 

 Ak si pamätáme, riešili sme odpredaj trafostanice a 

povedal by som že ešte podpora budovania cyklotrás, ktoré 

následne znamená väčšie používanie lanovky v oblasti práve 

cyklistov.  

 Toto je tiež tému, ku ktorej si môžeme tiež sadnúť.  

 

 Pokiaľ ide o nejakú súťaž a prenájom, tú sme urobili. 

Vtedy to myslím že pripravoval pán poslanec Szusčík. Bol to 

veľmi dobrý nápad, ale žiaľ, neozval sa žiadny záujemca. Ak 

by ste prišli s nejakým iným konceptom, keďže tento sa 

nejakým spôsobom neukázal ako atraktívny pre investorov, 

budeme veľmi radi.  

Môžeme to zaradiť na to rokovanie, ktoré bude ohľadom 

našich priestorov. 

 

 A tretia téma bola Bojnícka.  

Pán Kollárik dostal pokyn, úlohu, aby zabezpečil 

analýzu situácie s tým, že chceme to dať poslancom, aby ste 
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sa vyjadrili čo ďalej. Je tu viacero otázok. Je tu povedzme 

otázka, či ak to predáme, nebude to znamenať, že z tejto 

lokality sa stane asociálna oblasť. Iní hovoria, že práve 

tým, že sa tieto byty predajú a budú v osobnom vlastníctve, 

tak povedzme sa  očistia aj od sociálnych nájomníkov 

niektorých, ktorí tam sú.  

 

 Sú zase názory ktoré hovoria o tom, že pred nejakým 

časom sa dostali k bytom rôzni ľudia, ktorí tam reálne 

nebývajú a len čakajú na to, aby sa tieto byty mohli 

predať. Dokonca tieto byty ďalej podnajímajú bez súhlasu 

mestskej časti. A mali by sme najprv na to prísť, vyčistiť 

a tieto veci analyzovať.  

 

Čiže naozaj je to téma, kde by sme si mali urobiť 

jasno ako pôjdeme. Tiež by bolo dobré aby sme vedeli, aký 

je technický stav budovy; zistili sme že povedzme výstavba 

nebola až tak šťastná. Vieme, že pôvodne tam byť iba jeden 

dom alebo dva, tomu bola prispôsobená aj kanalizácia. Teraz 

mi oznámil pán prednosta, že je tam problém s vlhkosťou  v  

prízemných bytoch. Čiže keby sme mali byť naozaj 

konzekventní a dobrí správcovia, mali by sme riešiť 

podrezanie týchto budov a vyriešiť aj tento problém.  

 Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči, ste prihlásená 

do diskusie.  

 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á : 

 Ja som len chcela poprosiť, pán starosta, že či by sme 

sa ešte mohli stretnúť so zástupcami bytov na Hálkovej, 

prípadne s pánom Vaškovičom a oboznámiť sa teda s tým, že 

aké sú ich požiadavky a aké sú možnosti to riešiť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  
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 Samozrejme, ja budem veľmi rád. Je to problém, ktorý 

sa rieši 8, možno 9 rokov. Vôbec s týmto nemám problém. 

Chcem, aby ste o týchto veciach vedeli.  

 

 Čiže poprosím, pán prednosta, urobte za účasti pána 

Kollárika ktorý vie, za účasti pána architekta Kocku, za 

účasti pracovníčky stavebného úradu ktorá má tento spis 

stretnutie s poslancami, kde sa všetko čo k tejto veci máme 

ukáže.  

 

  Bolo by zároveň dobré zavolať aj pani Mařákovú, alebo 

nejakú zástupkyňu, keď povedia obyvatelia svoj uhol pohľadu 

na to ako to vidia oni. Tiež je dôležité dať k dispozícii 

majetkové pomery ktoré tam sú k dispozícii, možno ísť na 

tvár miesta aby ste to videli.     

 Pani poslankyňa, chcete ešte raz? Áno. 

 

 

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

 Ešte chcem k tomu participatívnemu rozpočtu.  

Ja som sa včera pokúšala aj som teda hlasovala za 

projekty, aj som si ich tu bola vypočuť. Ale je tam taká 

veľká časť že zadania, na ktorej je tam 200 000 Eur. A s 

tým, že nemôžem hlasovať za projekty keď nehlasujem zároveň 

aj za zadania elektronicky; je to povinné.  

 

 A k tým zadaniam, ja som sa dozvedela iba takú 

základnú informáciu, že teda boli ešte navrhnuté 

predchádzajúcim zastupiteľstvom. Tak som sa chcela spýtať, 

keď teda pravdepodobne nejaké budú vybrané, lebo ani za 

projekty, ešte raz opakujem nemôžem hlasovať bez toho aby 

som nehlasovala za zadania, či by sme nejakým spôsobom 

mohli ich potom prehodnotiť v zmysle tej náplne čo 

obsahujú. Lebo nedá sa povedať, že by som so všetkým bola 

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

 Áno, možno by bolo dobré sa stretnúť s príslušnou 

kanceláriou, ktorá tento proces rieši. Tam len si musíme 

dať pozor na to aby; naša snaha je maximálne rešpektovať  

to s čím prídu ľudia. A vždy je tu riziko, že prídu s 

niečím,  s čím povedzme ako poslanci, úrad a starosta 

nebudeme súhlasiť. Tam si musíme dávať pozor aby sme 

nesklamali túto dôveru, ktorá postupne rastie v tento 

proces participácie.  

 

A naozaj má zmysel sa s našou kanceláriou stretnúť. 

Povedia vám čo bolo urobené, čo sa plánuje, ako sa plánuje. 

Som rád, že máte o to hlbší záujem. 

 

 Dámy a páni, do diskusie už nie je nikto prihlásený.  

 Je. Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Len na margo, reagoval by som na pani kolegyňu ktorá 

spomínala, že minulé zastupiteľstvo schvaľovalo 200 tisíc. 

Asi je to napísané v tých materiáloch participatívneho 

rozpočtu. Priznám sa, že ja som, táto informácia mi unikla 

a nepamätám sa že by sme to schvaľovali v minulom 

zastupiteľstve. Ani som si to nevšimol v tých materiáloch 

participácie, tak neviem.  Myslím, že takéto niečo sme 

neschvaľovali a keď tam tá informácia je napísaná, tak snáď 

omylom. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 My deklarujeme, že v tomto roku pôjde na participáciu 

viac peňazí. Deklarujeme, že pôjdu peniaze na bežné výdavky 

v rozsahu zhruba 35 000 Eur. Priznám sa, bolo sľúbených 40 
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tisíc a verím, že zvyšok vykompenzujeme sponzorskými 

príspevkami.  

 

 A zároveň sme hovorili o tom, že by ľudia mali možnosť 

spolurozhodovať a vstupovať aj do výdavkov kapitálového 

charakteru v rozsahu cca 200 tisíc Eur. To znamená, by 

mohli hovoriť ktorá škola, škôlka, ihrisko, športovisko, 

atď. Samozrejme, toto my schválime, neschválime v rámci 

rozpočtu.  

 (Poznámka v pléne.) 

 

 To je v rámci nového rozpočtu. O tomto sme hovorili že 

také niečo plánujeme, že chceme. Chceme, aby tá 

participácia, keďže v minulom roku sme to vyskúšali. Tak 

aby to malo zmysel, tak by tá čiastka mala naozaj  rásť. 

Aby to nebolo, splnili sme si úlohu, participuje sa a 

stačí. 

 

 Dámy a páni, má ešte niekto niečo? 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem pekne ešte raz. Ja len že bývalý pán tajomník 

Miestnej rady sa mi prišiel predstaviť pred chvíľočkou, tak 

prosím vás ako berte to, že žiadam len písomnú informáciu o 

jeho činnosti za minulé 4-ročné volebné obdobie aby sme to 

ďalej tu nepertraktovali.  

 

A len chcem ešte technicky pripomenúť, že som 

predložil jeden návrh uznesenia, lebo vtedy bola dosť dlhá 

diskusia. Ďakujem pekne.  

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.          
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 Nikto už nie je prihlásený, takže ak dovolíte prejdeme 

k tomu návrhu uznesenia, ktorý predložil písomne pán 

poslanec Sládek. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Ešte raz to prečítam: Pán poslanec Sládek navrhuje 

uznesenie: 

  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 žiada prednostu Miestneho úradu, aby zabezpečil 

zverejnenie na internetovej stránke mestskej časti všetkých 

dostupných kontaktov a prípadných čísiel dverí na všetkých 

pracovníkov ktorí sú v akomkoľvek pracovnoprávnom vzťahu s 

mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto, ako aj 

aktualizácie už zverejneného zoznamu.  

 Termín: do 31. 03. 2015.        

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, je problém, že by sme povedali pánovi 

prednostovi, teda z pozície starostu pán prednosta, prosím 

Vás, urobte to do konca marca?  

 Cítite potrebu to schváliť v zastupiteľstve?  

Iba kývnite, áno, nie.    

 Prihlásený je pán poslanec Sládek, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ja by som chcel ešte autoremedúrou zmeniť ten termín 

na „trvalý“. 

 

 Ale druhá vec, prečo som sa prihlásil už predtým ako 

ste začali hovoriť, predpokladal som, že takto do toho 
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zasiahnete, tak ako ste to urobili myslím 15. 4. minulého 

roku keď ste prisľúbili, sme niečo prikázali tu pánovi 

prednostovi aby poslancom doložil nejaké faktúry a doteraz 

sme žiadne nedostali ako poslanci, myslím že žiadny 

poslanec.  

 Takže len preto dávam uznesenie, aby to bolo jasné, že 

to bolo, je nejaká úloha, atď. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne.  

Takže poprosím, faktická poznámka ešte pán poslanec 

Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo. Ja si taktiež myslím, že je lepšie 

keď to schválime naozaj, momentálne tie zmeny ktoré 

prebiehajú na Miestnom úrade sú veľmi dynamické. Viem, že 

momentálne sa vedie aj niekoľko výberových konaní a ja 

potom sám ako poslanec neviem na koho sa mám obrátiť.  

 

Keď je to na internete, mám tam číslo dverí, mám tam 

telefónne číslo, tak vieme občanovi buď odporučiť alebo sám 

zabezpečiť potom výkon svojej poslaneckej činnosti. Takže 

keď to bude trvalé bude jasné, že to treba robiť. A naozaj 

myslím si, že to nie je žiadny problém. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Faktická poznámka pán poslanec Sládek; 

na pána Korčeka zrejme. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  
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 Áno, ospravedlňujem sa. Ja som to spomínal ešte aj v 

zdôvodnení toho návrhu, že ono to tam na stránke je, len sú 

tam strašne staré údaje. Treba to tam všetko doplniť v 

zmysle uznesenia, ktoré predpokladám že bude schválené. A 

aj aktualizovať údaje, lebo je tam napríklad hneď na prvej 

stránke stále Helena Bánska, ktorá má miestnosť na úrade. 

To mala z titulu toho čo bola splnomocnenkyňa, ale 

predpokladám že už splnomocnenkyňa nie je. To je len jeden 

príklad, je tam množstvo ďalších. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia:  

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     ž i a d a  

prednostu Miestneho úradu, aby zabezpečil zverejnenie na 

internetovej stránke mestskej časti všetkých dostupných 

kontaktov a prípadných čísiel dverí na všetkých 

pracovníkov, ktorí sú v akomkoľvek pracovnoprávnom vzťahu s 

mestskou častou Bratislava – Nové Mesto ako aj aktualizácie 

už zverejneného zoznamu. 

 Termín: trvalý.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (HLASOVANIE.) 

 Za:               14 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:        1 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

UKONČENIE MZ: 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, ďakujem za aktívnu účasť. Želám vám 

príjemný zvyšok dňa. 

 Uvidíme sa o nejaké 3 týždne na mimoriadnom 

zastupiteľstve.  

 Všetko dobré. 

 

 

ZNELKA MČ. 

 

 

(Ukončenie o 13,40 hod.) 

 

                      

                  x                x  
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…...........................   …....................... 

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

 

 

OVEROVATELIA: 

poslanec Ing. A. Árva        .......................... 

poslanec A. Balga, MBA      ........................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu:  

Ing. M. Bahnová, komorná stenogr. …....................... 

 

 

  

 


