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Začiatok: 14.00 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1. 

OTVORENIE 

 

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

 

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

hostia, milí pracovníci úradu, 

     vítam vás a zároveň otváram 3. zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

v tomto roku   

 

     Z dnešného programu rokovania je ospravedlnená pani 

poslankyňa Ing. K. Augustinič, pani riaditeľka M. 

Priečinská, pani riaditeľka PaedDr. M. Komorníková a pani 

E. Daňová. 

 

 

 

BOD 2: 

Voľba členov návrhovej komisie  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Návrh na členov komisií na dnešné rokovanie je 

nasledovný: 

 

     Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

- pani poslankyňa Ing. Andrea Vítková a 

- pán poslanec Mgr. Vladimír Mikuš. 
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BOD 4:  

Voľba členov volebnej komisie.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 

Do volebnej komisie sú navrhnutí: 

- pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky, PhD.  

- pán poslanec JUDr. R. Mikulec 

- pán poslanec JUDr. Tomáš Korček 

- pán poslanec Mgr. Dušan Rafaj 

 

 

BOD 3:  

Voľba overovateľov záznamu a uznesení  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý:  

 

Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

- pán poslanec Peter Ágoston 

- pani poslankyňa Ing. Katarína Šebejová, PhD. 

 

     Má niekto iné návrhy? Nikto sa nehlási. 

 

        Dávam hlasovať o týchto návrhoch.  

     Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

komisií poslanci: 

za návrhovú komisiu pani poslankyňa Vítková a pán poslanec 

Mikuš; 

za volebnú komisiu pán poslanec Vlačiky, pán poslanec 

Mikulec, pán poslanec Korček, a pán poslanec Rafaj 

a za overovateľov záznamu a uznesení pán poslanec Ágoston a 

pani poslankyňa Šebejová. 

 

     Prosím, pripravíme sa. 
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 Nech sa páči, hlasujeme.  

          (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

     Za:                 20 poslancov.  

     Proti:               0 

     Zdržal sa:           0 

 

     Poprosím, aby si volebná komisia zvolila svojho 

predsedu. 

 

     A zároveň prosím zvolených poslancov, aby zaujali 

svoje miesta v komisiách.  

 

     Skrutátorkami na dnešnom rokovaní ak by náhodou 

zlyhalo hlasovacie zariadenie je pani Riegl a 

pani Lalíková. 

 Tlačivá máte u návrhovej komisii. 

 

 

 

BOD 5: 

Schválenie programu rokovania 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     K programu rokovania všetky materiály na dnešné 

rokovanie ste dostali e-mailom: 

1. Otvorenie 

2. Voľba členov návrhovej komisie 

3. Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Voľba členov volebnej komisie 

5. Schválenie programu rokovania 

6. Správa Komisie pre výber uchádzačov o funkciu miestneho  

   kontrolóra (ústne) 
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7. Prezentácia kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 

8. Voľba miestneho kontrolóra 

9. Správa volebnej komisie o výsledku voľby miestneho kon- 

   trolóra 

10. Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bra- 

    tislava – Nové Mesto 

11. Návrh na voľbu tajomníka Komisie na ochranu verejného  

    záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

    Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –  

    Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným  

    funkcionárom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

12. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva  

    mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

13. Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné a 

    materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdeláva- 

    cieho procesu škôl a školských zariadení v MČ B-NM 

    pre školský rok 2015/2016 

14. Správa o stave a vývoji kriminality a verejného po- 

    riadku na území MČ B-NM za rok 2014 

15. Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu  

    obyvateľov MČ B-NM Hlas Nového Mesta v roku 2015 a     

    čerpaní finančných prostriedkov v roku 2014 

16. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mest- 

    skej časti Bratislava – Nové Mesto č. 2/1995 o pod-  

    mienkach vydávania záväzných stanovísk a rozhodnutí  

    pre podnikateľské činnosti v oblasti erotických masáž- 

    nych salónov a prevádzok s erotickým tovarom v mestskej 

    časti Bratislava – Nové Mesto 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

    Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky 

    podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne  

    prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava  

    – Nové Mesto a ktorým sa zrušuje VZN MČ B-NM č. 1/2013  

    o úprave podmienok podávania a požívania alkoholických  

    nápojov na verejne prístupných miestach na území mest- 
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    skej časti Bratislava – Nové Mesto 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

    Bratislava – Nové Mesto o úprave niektorých podmienok  

    verejných športových podujatí na území mestskej časti  

    Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa zrušuje VZN MČ B-NM  

    č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok verejných špor- 

    tových podujatí na území mestskej časti Bratislava - 

    Nové Mesto 

19. Návrh na zriadenie vecného bremena in personam v pros- 

    pech SPP – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy č.  

    44/b, 825 11 Bratislava 

20. Návrh na prenájom kancelárie č. 416 a 417 v administra- 

    tívnej budove nachádzajúcej sa na Hálkovej č. 11 v Bra- 

    tislave na 4. poschodí pre Centrum včasnej intervencie 

    Bratislava, n. o. 

21. Návrh na pomenovanie novej ulice v k. ú. Vinohrady,  

    v lokalite „Koliba – Vtáčnik“ 

22. Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 44/2015 

23. Návrh na voľbu členov-odborníkov Komisií miestneho  

    zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

24. Návrh na doplnenie zástupcov zriaďovateľa do školských  

    rád 

25. Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti  

    Bratislava – Nové Mesto  

26. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajú- 

    ceho sa prenájmu časti nebytového priestoru pre nájom- 

    cu – Tomáš Jurišta, so sídlom Považská 42, 831 01 Bra- 

    tislava, IČO: 40780708 

27. Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti  

    Bratislava – Nové Mesto pani Alene Begányiovej, trvale  

    bytom Riazanská č. 56, Bratislava 

28. Interpelácie  

29. Rôzne 
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Informácie mimo programu rokovania: 

   - Informácia o stave prevodu bytov a nebytových 

priestorov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 

2014 

   - Informácia o čerpaní Rezervného fondu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto za roky 2011 – 2014 

   - Informácia o pridelení obecného bytu v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto pani Monike Majerovej, trvale bytom 

Bratislava – Nové Mesto 

   - Informácia o činnosti MsP za obdobie od 01.01.2015 – 

01.04.2015 

   - Informácia o vybavovaní interpelácií z ostatného 

rokovania MZ zo dňa 17.02.2015 

   - Informácia o činnosti Oddelenia sociálnych služieb MÚ 

B-NM a detských jaslí za rok 2014 

   - Informácia o čerpaní rozpočtu k 28.02.2015. 

 

 A na stôl dostávate úpravu znenia materiálu číslo 10 

a 24, pričom chcem upozorniť a požiadať vás o drobnú 

opravu.  

 

     V materiáli č. 24 – Návrh na doplnenie zástupcov 

zriaďovateľa do školských rád – si v Rade školy Základná 

škola s Materskou školou Cádrová prosím nahradiť pani 

poslankyňu Vítkovú pánom poslancom Mikušom. 

 

 Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie dnešného 

programu? 

 Nech sa páči, pani poslankyňa Rattajová.  

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Ja by som chcela dať návrh na 

stiahnutie bodu č. 8 – Voľba miestneho kontrolóra, a to 

z dôvodu, že som k dnešnému dňu nedostala žiadny materiál 
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k tomuto bodu čo znamená, že som sa nevedela ja, 

a predpokladám že žiadnym z mojich kolegov zodpovedne k tak 

závažnej voľbe pripraviť.  

 

     Zároveň si myslím, že takýto postup je v nesúlade 

s Rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva. 

A predpokladám a myslím si, že akýkoľvek výsledok tejto 

voľby by mohol byť napadnutý a spochybnený. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Vážený pán starosta, ďakujem za slovo. Ja som sa chcel 

iba opýtať, keďže sme v programe rokovania a dostal som 

viaceré otázky od obyvateľov mestskej časti prečo nie je 

zaradený rozpočet?  

     Ja chápem, že je to pravdepodobne kvôli voľbe 

kontrolóra, lebo kontrolór sa vyjadruje k rozpočtu. Ale bol 

by som rád, aby tieto dôvody odzneli aj na mikrofón a kedy 

zhruba predpokladáte, že by sme sa mohli zaoberať rozpočtom 

pre tento rok? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. 
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     Pán starosta, ja Vás poprosím k tomu materiálu 24 keby 

ste to mohli ešte raz zopakovať, lebo som to nepostrehol; 

čo si máme koho nahradiť? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Tam je náhrada za pani poslankyňu Vítkovú v Základnej 

škole Cádrova 23 za pána poslanca Vladimíra Mikuša.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem aj za. K pánovi poslancovi Korčekovi odpoveď 

je: áno. Veď viete, ste skúsený poslanec a plán je budúci 

týždeň v utorok.  

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja som to rovnako 

otvoril na ostatnom zastupiteľstve vo februári lebo dneska 

už máme apríl a myslím, že máme druhé zasadnutie pracovné 

tohto roku, ohľadom schválenia Rokovacieho poriadku. Vy ste 

avizovali, že vlastne sa to nedalo stihnúť na minulom 

zastupiteľstve, že tomu bude tak dnes a žiadny materiál sa 

na stole nenachádza.  

 

     Tak by som sa chcel spýtať, že či teda z vašej strany 

resp. ako úradu bude spracované, alebo či takýto dokument 

sa v tomto volebnom období bude, alebo nebude schvaľovať? 

Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Priznám sa, nepovažoval som to za dôležité, úplne mi 

to vypadlo; ja sa ospravedlňujem. Poprosím, pán prednosta, 

buďte taký láskavý, dať ten materiál spracovať. Myslím, že 

je to vec dohody s poslancami, takže také niečo určite 

zvládneme, aby bol každý spokojný.  

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Možno by bolo lepšie, 

keby ten materiál spracoval pán vicestarosta, ak by si to 

osvojil, predsa má bližšie k poslancom. A ja som s ním dnes 

komunikoval ohľadom môjho miesta, takže ak by ste sa takto 

dohodli, možno by to bolo lepšie. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som dal ten návrh zasadacieho 

poriadku ale nemám s tým problém aby sme sa dohodli. 

Predsedovia klubov môžeme sa stretnúť a na tomto zasadacom 

poriadku nevidím nič zlé, keď sa chcete tam vzadu nejako 

vymeniť, vôbec nemám s tým žiadny problém.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne.  

 

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

     Nikdy sa to inak neschvaľovalo; ako si dobré pamätám. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ďakujem pekne. Pán prednosta, môžete k pani poslankyni 

Rattajovej? 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :  

 Aby som Vám vedel odpovedať, potreboval by som vedieť, 

ste povedali že je v rozpore s Rokovacím poriadkom; 

konkrétne s čím?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím, dajte slovo pani poslankyni. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Konkrétne s tým, že je časová lehota 

8 dní kedy je povinnosť zverejniť materiál, ktorý bude 

prerokovaný na zastupiteľstve. A dneska vidíme, že je to 

bod číslo 8, ktorý išiel v pozvánke a nedostali sme k nemu 

žiadny materiál. A ten materiál nie je ani na CD ktorý sme 

dostali do poslaneckej schránky a nebol vyvesený ani na 

internetovej resp. webovej stránke mestskej časti. Takže 

nemáme dneska žiadnu informáciu o tom, koľko je kandidátov, 

či splnili náležitostí, akým spôsobom bude prebiehať voľba. 

Čiže žiadna informácia.  

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Dobre. Takže voľbu kontrolóra ste si vy poslanci 

schválili konkrétne uznesením 044, kde sa schválili 

podmienky a spôsob voľby kontrolóra. Čiže k dnešnému dňu 

bola naplnená litera zákona a boli dodržané všetky 

podmienky. 

 Čo sa týka Rokovacieho poriadku „materiál s programom 

obdržia najneskôr 8 dní pred zasadnutím všetci vedúci 
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oddelenia miestneho úradu prostredníctvom vnútornej 

informačnej siete“. Nevidím tam nikde poslancov.  

     Poprosím, ktorý je to bod? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Poprosím vás slovo pre pani poslankyňu. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Pozvánku s programom rokovania 

obdržia najneskôr 8 dní pred zasadnutím so všetkým 

materiálmi: starosta, zástupcovia starostu, tajomník 

miestnej rady, poslanci miestneho zastupiteľstva, a ďalej 

nebudem menovať. Ďakujem. 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k   

 Ktorý je to bod?  

 

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

 Bod 7.1. 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

     Áno. Len voľba alebo teda splnenie podmienok miestneho 

kontrolóra bola vykonaná 7. Čiže, aj keď by sme chceli 

technicky to nie je možné, lebo bola siedmeho a dnes je 

štrnásteho. Do dvoch dní bola podpísaná zápisnica a bol tam 

víkend. Takže. Ale podmienky sú všetky stanovené v tom 

pôvodnom uznesení. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Budete ešte reagovať, pani poslankyňa? 
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Poslankyňa Ing. Z. R a t t a j o v á : 

 Ja som sa hlásila ešte predtým, takže môžete dať slovo 

pánovi poslancovi Korčekovi.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. No, potom došlo asi 

k chybe, keď sme schvaľovali vyhlásenie voľby kontrolóra. 

Neviem, kto bol predkladateľom toho materiálu, či Vy alebo 

pán prednosta? Ale Rokovací poriadok hovorí jasne a mali by 

sme ho dodržiavať, je to predsa naša interná právna norma 

a bolo by to myslím si že slušné a náležité, aby sme 

Rokovací poriadok tohto miestneho zastupiteľstva 

dodržiavali.  

 

     A vy, keď ste na úrade pripravovali materiály, veď to 

že kontrolór skončí v januári bolo jasné už minulé volebné 

obdobie, takže myslím si že bol tam časový  priestor na 

kvalifikovanú prípravu materiálu. A tá voľba mala byť 

navrhnutá tak na vyhlásenie, aby neodporovala žiadnemu 

právnemu predpisu ako je Rokovací poriadok tohto miestneho 

zastupiteľstva. 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.  
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     Ja som si teraz otvoril platný Rokovací poriadok, 

úplné znenie Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Nové 

Mesto a doplnil by som teda ešte článok 7 o článok 2: 

Príprava zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré presne 

pojednáva že čo má materiál obsahovať; od názvu materiálu, 

návrh na uznesenie, dôvodovú správu, text materiálu, 

určenie ktoré je potrebné pre prerokovanie materiálu 

a stanovisko právnej skupiny. Je to článok 2, odsek 4. 

Ďakujem pekne. A tieto materiály teda dneska predložené 

nemáme. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte niekto? Pani poslankyňa, dávate teda návrh 

a prosím aj písomne na stiahnutie tohto bodu?  

 

 

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

     Chcem dať procedurálny návrh na to, že chcem stiahnuť 

bod č. 8 čo je voľba miestneho kontrolóra. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Prosím aj písomne.  

 Má ešte niekto nejaké návrhy?  Nie. 

 Takže, ak dovolíte, budeme najprv hlasovať o návrhu 

pani poslankyne Rattajovej, ktorá navrhuje stiahnutie bodu 

č. 8 z program dnešného rokovania. 

 Prosím, pripravíme sa.  

     Takže návrhová komisia; viem to  vyriešiť sám.  

 Kto je za to, aby sme stiahli z programu voľbu 

kontrolóra, bod č. 8, z dnešného rokovania? 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                8 poslancov. 

 Proti:            13 

 Zdržal sa:         2 

 Návrh neprešiel.  

 

 Takže poprosím, budeme teraz hlasovať o programe 

rokovania tak, ako bol predložený.   

     Prosím, pripravíme sa.  

     Nech sa páči.  

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:               16 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         7. 

 

 Pristúpime k bodu rokovania č. 6. 

 

 

 

BOD 6: 

Správa Komisie na výber uchádzačov o funkciu miestneho 

kontrolóra (ústna) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Poprosím predsedu Komisie na výber uchádzačov 

o funkciu miestneho kontrolóra pána JUDr. Mikulca, aby, po 

prvé podal správu ústnu zo zasadnutia komisie. 

      

     A zároveň nám oznámil mená uchádzačov, ktorý splnili 

podmienky uchádzača o funkciu miestneho kontrolóra. 

 Prosím, zapojte pána tajomníka. 

     Poprosím, zapojte pána poslanca Mikulca. 

 



 

 

 

                                                                         3. zasad. MZMČ B-Nové Mesto 14. 4. 2015 

16 

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

 Vážené dámy, vážení páni, v zmysle uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto číslo 

02/44 zo dňa 17. 2. 2015 sa dňa 7. 4. 2015 o 15.00 hod. 

v miestnosti č. 414 na 4. poschodí uskutočnilo otváranie 

obálok a posúdenie splnenia náležitostí doručených 

prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Prítomní 

podľa prezenčnej listiny. 

 Komisia v zložení: 

predseda JUDr. Richard Mikulec 

člen     Ing. Jozef Bielik 

člen     Ing. Libor Gašpierik.  

Zapisovateľka Ing. Štofková Kristína.  

 

 Všetci uchádzači splnili náležitostí ktoré predpokladá 

voľba kontrolóra. Tieto náležitostí obsahovali zoznam 

požadovaných dokladov, t.j. písomná prihláška, výpis 

z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, úradne overená 

fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní, profesijný životopis, čestné vyhlásenie kandidáta 

o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, písomný 

súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v súlade s 

ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene, doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

     Do termínu 31. 3. 2015 do 17.00 hod. bolo do podateľne 

Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto doručených 6 obálok 

kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto.      

 

 Po otvorení obálok komisia skontrolovala predložené 

požadované doklady uchádzačov, vyhodnotila splnenie 

podmienok jednotlivých uchádzačov a konštatuje, že  
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Ing. Vladimír Mráz, splnil podmienky na funkciu miestneho 

kontrolóra. 

Ing. Karol Vavrinec, takisto splnil podmienky na funkciu 

miestneho kontrolóra. 

Ing. Pavol Galamboš, takisto splnil podmienky. 

Ing. Milan Horváth, splnil podmienky. 

Ing. Martin Böhm splnil podmienky. 

Ing. Pavol Baxa, splnil podmienky. 

 

 Komisia vydala zoznam kandidátov na funkciu miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  

Ďakujem za pozornosť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Poprosím teraz jednotlivých uchádzačov v poradí podľa 

abecedy, teda najprv pána Ing. Baxu, potom pána Ing. Böhma, 

potom pána Ing. Galamboša, pán Ing. Horvátha – teda ak 

príde, lebo sa ospravedlnil, pána Ing. Mráza a napokon pána 

Ing. Vavrinca.  

 Poprosím vás, aby tu bol vždy iba jeden uchádzač. 

 A poprosím, aby všetci ostatní zatiaľ boli v predsálí.  

 Takže ako prvý bude pán Ing. Baxa.  

 (Poznámky v pléne.) 

 Pán poslanec Korček, chcete niečo povedať? 

 Prosím, zapnite pána poslanca Korčeka. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Keďže som bol 

v predchádzajúcich bodoch zvolený do volebnej komisie 

a vzhľadom na to čo tu odznelo tak mám ako právnik 
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pochybnosť, či táto voľba bude zákonná, tak sa vzdávam 

členstva vo volebnej komisii. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán prednosta treba ešte voliť ešte 

nejakého ďalšieho člena komisie?  

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Ešte jedného. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Takže musíme niekoho odsúhlasiť namiesto pána Korčeka.  

 Pán poslanec Norovský, môžte?  

     Niečo mi ukazuje pán poslanec Galamboš. 

 Pán poslanec Gašpierik, chcete byť Vy člen komisie? 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja si myslím, že to zvládnu poslanci, 

pán starosta od Vás.  

 Ale ja som sa chcel prihlásiť potom k inému, takže 

pokiaľ by som mohol ešte dostať slovo.  

     A jednak k tomu čo sa hlási pán Galamboš, Vy ste 

povedali, že všetci uchádzači majú ísť mimo sály, tak som 

sa chcel opýtať na právny názor že či aj ten poslanec ktorý 

rokuje takisto sa nemá zúčastniť rokovania tohto bodu, aj 

keď je kandidujúci? Keby ste vedeli dať k tomu nejaký 

právny výklad, či sa nemá zúčastniť rokovania tohto bodu? 

 

 A ešte som chcel ešte jedno podotknúť, nakoľko pán 

predseda komisie pre otváranie obálok čo splnili podmienky, 

viem že kandidáti dali písomný súhlas so zverejnením 

osobných údajov. A mám za to že teda tieto materiály mali 

byť predložené na rokovanie zastupiteľstva, aby sme mali 
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možnosť sa s nimi oboznámiť, teda aj ostatní poslanci pre 

dnešné rokovanie. Tento súhlas z ich strany zo všetkých 

uchádzačov, šiestich, bol predložený a podpísaný. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán prednosta, môžete reagovať.  

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Áno, máte pravdu. Podľa zákona 122/2011 bol súhlas 

daný s osobnými údajmi ale nie na šírenie ďalej ale na 

interné spracovanie čo sa týka úradu do vnútra. Tak aby sme 

si nemýlili pojmy. Tam sa vyslovene nedával súhlas na 

ďalšie zverejňovanie.  

 

 Ešte k tomu poviem, že súhlas dotknutej osoby, teda 

nás, si prevádzkovateľ nesmie vynucovať ani ináč 

podmieňovať. Takže by to bolo diskriminačné, keby sme 

žiadali súhlas so zverejnením jeho osobných údajov ďalej, 

smerom navonok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Norovský, pôvodne ste mali 

byť Vy tiež v tej volebnej komisii; môžem Vás poprosiť, 

môžeme Vás voliť? (Áno.) Dobre. 

 

 Takže, ak dovolíte, dámy a páni, budeme dovoľovať 

namiesto pána Korčeka do volebnej komisie pána poslanca 

Norovského. 

 Budeme hlasovať.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                 21 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2. 

 

     Môžeme už dať slovo pánovi Ing. Baxovi aby sa 

predstavil? 

 (Otázka pána poslanca Galamboša, či má ostať v sále.) 

 Pán poslanec, ste poslanec, takže zostaňte samozrejme 

na mieste. 

 (Poznámka z pléna; ešte sa nehlasovalo o bode 6.) 

 

 Pardon, moja chyba; budeme ešte hlasovať o bode 6, 

teda o Správa Komisie na výber uchádzačov o funkciu 

miestneho kontrolóra.   

 Vypočuli sme si správu pána poslanca Mikulca; pán 

poslanec, chcete ešte niečo doplniť? 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ja by som chcel doplniť, že ešte v diskusii boli 

prihlásení nejaký poslanci a chcú diskutovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Diskutovať o správe? 

 Takže nech sa páči, diskutovať chce ešte pán poslanec 

Gašpierik.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec veľmi pekne, lebo 

má pravdu, pokiaľ by starosta neudelil slovo, by stratil  

právo viesť schôdzu a toto právo by prešlo na vicestarostu. 
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A prípadne pokiaľ by ten odmietol, tak na ďalšieho 

poslanca.  

 

 Pán starosta, ja som teda len chcel uviesť k tým 

osobným údajom že samozrejme som nemal záujem aby boli 

zverejnené osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných 

údajov, ale mal som na mysli presne to čo som citoval 

v mysle článku 2, to znamená že meno kandidáta tak ako 

predniesol predseda komisie. Si myslím, že v materiáli 

mohlo a mali byť uvedené jeho bežné údaje nie tie ktoré sú 

osobné, teda také kde by bolo uznesenie, text, tí ktorí 

splnili a všetky náležitostí tak ako nám ukladá Rokovací 

poriadok, aby bolo jednoznačne na záznam. Ja som nechcel 

zverejňovať osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných 

údajov. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, sme tu práve preto aby kandidáti dostali 

možnosť a priestor sa prezentovať a povedať aj svoje meno, 

aj všetko ostatné čo považujú za zmysluplné.  

     Pán poslanec, Vy naviac, ako som teraz zistil, ste 

boli členom komisie, čiže mali ste dostupné informácie 

o všetkom.    

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem za slovo. Ja sa len chcem spýtať, že ako sa 

vôbec kreovala táto komisia? Lebo ja nie som členom 

žiadneho poslaneckého klubu, sa priznám na rovinu, ale 

očakával som, že aspoň niekto mi zavolá, že či tam náhodou 

nechcem byť a skontrolovať si, či to bolo všetko o. k. Ja 

vôbec nespochybňujem prácu tej komisie, ale chcem vedieť 

ako bola kreovaná?  
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 Ešte druhá vec, ak môžem? Ja si veľmi vážim odbornosť 

pána prednostu, aj to akým spôsobom vie reagovať. Ale na 

druhej strane ale sa priznám, že mám pocit že on reagoval 

na niečo úplne iné ako sa bolo pýtané. Ja si nemyslím, že 

niekto z tých, ktorí sa uchádzajú o funkciu miestneho 

kontrolóra by chceli do poslednej chvíle tajiť napríklad 

celý svoj životopis, lebo my teraz nehodnotíme tým 

hlasovaním že či on spĺňa nejaké zákonné podmienky.  

 

     My sme už proste v nasledujúcej fáze, že my ideme o 5 

minút, o pár minút hlasovať kto to má byť a my dodnes 

nevieme nič o tých ľuďoch, okrem dvoch, keď to  môžem 

povedať. Toto je, sa priznám, neprekáža mi to nejako 

zásadne z hľadiska procesu voľby, ale len sa priznám, že 

mám dojem že to trošku vrhá trošku tieň na voľbu 

kontrolóra, na dnešnú voľbu kontrolóra. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

 Ďakujem pekne. Pán prednosta, chce reagovať.    

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Ešte raz: Zastupiteľstvo si svojim uznesením 17. 2. 

určilo podmienky a spôsob vykonania voľby miestneho 

kontrolóra. A tieto podmienky boli dodržané. Ja som ich 

nemohol obísť, lebo potom by som mohol byť napadnutý že som 

nedodržal uznesenie miestneho zastupiteľstva a urobil niečo 

navyše. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Diskutovať ešte chce pán poslanec Korček. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

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

životopisy tu určite mali byť zverejnené. Čo sa týka 

osobných údajov; tak životopis určite nie je osobný údaj.  

Myslím si, či z vašej strany alebo zo strany jednotlivých 

poslancov je maximálna snaha o zintenzívnenie procesov 

transparentnosti našej mestskej časti. A myslím si, že to 

by naozaj nemal by žiadny problém, pretože ja osobne som si 

napísal teraz ľudí, ktorí kandidujú, sú v tejto voľbe. 

Poznám iba dvoch; vášho poradcu pána Ing. Böhma, pána 

poslanca Galamboša a tých ostatných nepoznám.  

     Naozaj, veľmi ťažko sa budem rozhodovať a zvážim či sa 

vôbec zúčastním takto vyhlásenej voľby. 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. Na margo pána prednostu, že som bol 

v komisii, áno bol som v komisii, tých šiestich ľudí 

poznám, ale nemyslím, že je moja zodpovednosť aby som 

oboznamoval poslanecký zbor s bodom programu dnešného 

rokovania. Myslím si, že materiály pripravuje úrad, tak ako 

je v Rokovacom poriadku.  

 

     A, pán prednosta, nerozprávame sa o podmienkach 

vypísanie voľby kontrolóra, to, samozrejme, prebehlo na 

ostatnom zastupiteľstve. Ale dneska je riadny bod, je to 

bod číslo 6, poťažmo 7, poťažmo 8, a tieto body nie sú 

v súlade s Rokovacím poriadkom, nie sú pripravené. To 

znamená, my už nespájame to čo bolo 17. februára na 

zastupiteľstve. Ale dneska sú riadne body a k týmto riadnym 
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bodom chýbajú všetky veci tie, ktoré sú uvedené v Rokovacom 

poriadku. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem pekne. Ja sa priznám, že pánovi Baníkovi vôbec 

nezávidím, že musí obhajovať tento postup. Myslím si, že on 

urobil všetko čo mal v tejto veci; aby ste to nebrali pán 

prednosta osobne. Len ešte poprosím tú odpoveď na otázku: 

ako to bolo kreované, tá komisia, a prečo tam neboli tí 

ľudia, ktorí tam boli? Ja sa priznám, že okrem pána Mikulca 

a pána Gašpierika neviem ešte kto tam bol. A neviem  akým 

spôsobom bol ustanovený za člena komisie.  

 

     A čo sa týka samotnej voľby, naozaj len opakujem že 

to, myslím si že nebol s tým žiadny problém. Myslím si, že 

uchádzači, a verím že mnohí to potvrdia a bolo to tak aj 

pri voľbe miestnych kontrolórov v iných mestských častiach, 

jednoducho tie životopisy alebo aspoň nejaké údaje o tom 

kandidátovi viseli na webe. Ja netvrdím, že to muselo 

visieť celých 8 dní, ale nejaký formálny materiál – aspoň 

formálny, mohol byť k voľbe kontrolóra, kde by boli aspoň 

uvedené mená kto kandiduje a nejaké údaje, že kde si možno 

nahliadnuť do nejakých zápisov z komisie, prípadne získať 

nejaké ďalšie údaje o kandidátoch. Aspoň takto to mohlo byť 

spravené.  

 

 Vy, pán prednosta, hovoríte len o zákonnosti 

vyhlásenia voľby, a to vôbec nespochybňujem. Ďakujem. 

 Ešte poprosím odpoveď na otázku; ak teda ju máte. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :  

 Otázka bola; akým spôsobom boli kreovaní členovia 

komisie? V uznesení, zase sa vrátim k pôvodnému uzneseniu 

tam bolo, že ich určí starosta.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Áno. Ale chcem vedieť akým spôsobom ich vybral? Chcem 

vedieť, prečo napríklad niekto mne nezavolal, či tam 

náhodou nechcem byť? To je celé čudné. Lebo mňa nemohol 

nominovať žiadny poslanecký klub. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Oslovil som klub nezávislých a oslovil som klub 

povedzme že pravicový alebo teda aký v zastupiteľstve je, 

alebo teda tú druhú skupinu, aby do komisie dodali svojich 

kandidátov. 

 Pani poslankyňa Rattajová. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Ja by som chcela len príklad uviesť: 

Približne pred týždňom prebehla voľba kontrolóra 

v Petržalke na miestom zastupiteľstve, kde mali informáciu 

že poslanci mali podľa Rokovacieho poriadku vopred 

pripravené materiály so životopisom každého kandidáta. A to 

je možno ten bod, ktorý som chcela zdôrazniť na začiatku 

tohto zastupiteľstve, že žiadate nás, aby sme dnes zvolili 

svojho miestneho kontrolóra na obdobie 6 rokov. Je to podľa 

mňa veľmi dôležitá funkcia a žiadate nás to bez toho aby 
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sme mali čas na prípravu a zodpovedné zváženie všetkých 

náležitostí. Je mi to veľmi ľúto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Chcel by som zdôrazniť 

ešte jeden aspekt, že jeden ten aspekt je aspekt 

poslanecký. Ale je tu aj druhý aspekt, vzťah k voličom, k 

obyvateľom tejto mestskej časti. Ľudia, ktorí nás volili, 

ktorí bývajú v tejto mestskej časti a nie sú tu, tak vôbec 

nebudú vedieť o týchto kandidátoch nič. Dozvedia sa iba kto 

bol  zvolený, môžu si to potom pozrieť niekde na zázname, v 

Televízii Bratislava, alebo môžu študovať stenografické 

záznamy, ale dopredu, dopredu títo ľudia neboli žiadnym 

spôsobom  informovaní tak ako mali byť informovaní. Lebo, 

keby bola dodržaná litera Rokovacieho poriadku, tak tieto 

materiály by boli zverejnené na internete.  

 

     A to mne je naozaj ľúto, že sme sa dostali v roku 2015 

do takéhoto štádia, že chceme zatajiť životopisy tých, 

ktorí budú kandidovať na funkciu kontrolóra. 

 

 A ešte jednu vec chcem povedať: Podľa mojich vedomosti 

tu je len jeden klub nezávislých poslancov. Ja osobne nie 

som členom žiadnej skupiny, skupinky ani klubu nezávislých 

poslancov, ani iného, lebo tu žiadny iný nie je. A pokiaľ 

teda sa bude pertraktovať moje meno, tak potom poprosím len 

jednať so mnou, lebo za mňa sa nemôže nikto vyjadrovať. 

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

 Ďakujem pekne.  

 Pán prednosta chce reagovať? 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :  

 Myslím, že bolo povedané všetko. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

    Čiže čo s tými životopismi? Myslíte, že mali tam byť, 

alebo nemali tam byť? 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Na to, aby sa poslanci zoznámili, tak na tu je to 5-

minútové predstavovanie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Pán starosta, znovu zdôrazňujem ešte 

ten aspekt z Rokovacieho poriadku. Nejedná sa len 

o životopisy, jedná sa o materiál ako taký. My vlastne 

nemáme žiadny materiál, lebo dnešné materiály začínajú 

bodom 10. Všetky body, ktoré sú predtým od programu 

rokovania  až po bod 10 nie sú. To znamená, že my nemáme 

ani holý materiál, nevieme názov materiálu, my ho nevieme 

kto ho predkladá, nevieme kto ho spracoval, nemáme návrh 

uznesenia.  

 

     Tam proste chýba, poviem to tak, tá košieľka, alebo 

ten materiál. tá dôvodová správa, chýba to vyhlásenie čo 
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spomínal pán prednosta na ostatnom zastupiteľstve. Proste 

chýba akýkoľvek materiál. My nemáme nič, všetko to bude 

ústne. 

 

 Nadviazal by som možno, teraz ste dali hlasovať, sa 

rozvinula diskusia k ústnej správe; môžem pokračovať? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Lebo som myslel že tam je nejaká porada. Alebo poviem 

to až potom. Poviem to neskôr. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja v podstate som chcel povedať 

to isté čo pán Gašpierik. Ale, pán prednosta, snáď ste 

mysleli, že aj na dnešnom predstavovaní 5 minútovom sme sa 

mali dozvedieť niečo len naozaj štandardnom. Pokiaľ ja 

viem, keď volili kontrolóra inde, tak keby to volili všade 

tak ako dnes my, tak nepoviem ani slovo. Ale jednoducho to 

že, aspoň základné údaje; ja nehovorím, že celý životopis 

mal byť niekde v materiáli, ale základné údaje 

o uchádzačoch. Veď ono to je v záujme samotných  

uchádzačov, aby presvedčili poslancov, ktorí im musia dať 

tie hlasy aby boli zvolení, aby jednoducho ocenili ich 

kvalitu, skúsenosti a schopností. Ak je to inak, tak rád sa 

podriadim inému názoru.  

     Ale jednoducho my rokujeme dosť neštandardne oproti 

iným mestským častiam o voľbe kontrolóra. 
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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 chcel k tomuto bodu, aby tu nikto nemal 

nejakú pochybnosť o transparentnosti voľby kontrolóra, čo 

je dosť dôležitý materiál, ešte predtým ako pristúpime 

k niečomu takému, vyhlásil prestávku. Požiadal by som 

o vyhlásenie prestávky za klub, aby sme sa poradili, aby 

fakt, ani verejnosť nemala žiadne pochybnosti o tom, že tu 

bolo niečo. Aj keď to napĺňa nejakú literu zákona, ale 

nebolo to v súlade s našimi internými predpismi.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Dobre. V súvislosti s vašou žiadosťou vyhlasujem 

prestávku 7 minútovú. Čiže stretneme sa tu opätovne o 15.00 

hod. 

 (Prestávka). 

 

 Stále sme v bode 6, nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 berie na vedomie  

     po prvé, ústnu správu predsedu Komisie na výber 

uchádzačov  o funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, 
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     po druhé, zoznam kandidátov, ktorí splnili podmienky 

uchádzača o funkciu miestneho kontrolóra: Ing. Pavol Baxa, 

Ing. Martin Böhm, Ing. Pavol Galamboš, Ing. Michal Horváth, 

Ing. Vladimír Mráz a Ing. Karol Vavrinec.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 15 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           4. 

 

 Pristúpime k bodu rokovania č. 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Prezentácia kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Poprosím pána Ing. Baxu, aby ako prvý predstúpil. Nech 

sa páči, máte slovo.    

 

 

Ing. Pavol  B a x a, kandidát na miestneho kontrolóra: 

 Vážený pán starosta, vážené poslankyne, poslanci, 

vážení prítomní, uchádzam sa o pozíciu, o funkciu 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Nebudem 

primárne hovoriť o tom, čo všetko má robiť kontrolór, atď., 

na to sú zákony, tam si to vie každý prečítať. A myslím si, 

že každý kto sa o túto funkciu uchádza, malo by to mu byť 
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jasné. Chcem skôr upriamiť vašu pozornosť na to, čo si 

myslím, že pre funkciu, pre výkon kontrolóra je to 

podstatné. A to je v prvom rade profil kontrolóra.  

 

 Kontrolór, podľa môjho názoru, má byť človek slobodný. 

To znamená, že tým nemyslím že sa nemá oženiť alebo vydať, 

ale tým myslím, že nemá byť previazaný so skutočnosťami, 

ktoré má kontrolovať. Nemá má byť konflikt záujmov. Nemá 

byť ovplyvnený ničím okrem zistených faktov a vzoru ktorý 

predpisuje právo. 

 

 Kontrolór má byť lojálny. Má byť lojálny predovšetkým 

právnemu poriadku, lebo voči tomuto vzoru overuje zistené 

skutočností. Má byť aj lojálny voči mestskej časti, ktorá 

je reprezentovaná vami, miestnym zastupiteľstvom, 

a samozrejme aj obyvateľmi.  

 

 Kontrolór má byť zorientovaný, má poznať samosprávu, 

mechanizmus jej fungovania, aby naozaj do toho nevliezol 

ako niekto kto nevie kde je sever. Má poznať právny rámec, 

minimálne právny rámec obecnej samosprávy. A má poznať 

a rozumieť optike hlavných aktérov, ktorí tú samosprávu 

tvoria a vykonávajú; zastupiteľstvo, starosta, zamestnanci 

mestskej časti, a samozrejme aj obyvatelia.  

 

 A voči tomuto by som vám chcel ponúknuť tie hodnoty, 

ktoré by som ja vám vedel priniesť: 

 

 Prvá vec je, že naozaj vo vzťahu k tejto mestskej 

časti som slobodný človek, nie som spojený; moja história 

nie je spojená s touto mestskou časťou. Neviaže ma k nej 

ani profesijná, ani politická minulosť. 

 

 Ale na druhej strane problémom tejto mestskej časti 

rozumiem. Nepodieľal som sa na tvorbe a realizácii 



 

 

 

                                                                         3. zasad. MZMČ B-Nové Mesto 14. 4. 2015 

32 

rozhodnutí ktoré treba, ak kontrolór má riadne vykonávať 

svoju prácu, ktoré treba kontrolovať. A nie som naozaj 

nikomu zaviazaný ani minulosťou, ani inými záujmami. Toto 

vám viem sľúbiť, že môj výkon by bol slobodný. Som 

zorientovaný. Je na veľkú škodu, že nemali ste k dispozícii 

môj životopis, tak len veľmi rýchlo preletím. 

 

     Robil som viac ako 10 rokov na Magistráte šéfa 

sociálnych vecí, jeden rok prednostu Miestneho úradu 

v Lamači. Komunálnym poslancom, čiže mestským aj miestnym 

dohromady som bol viac ako 20 rokov, teraz som župným 

poslancom. Problematiku územnej samosprávy v Bratislave, 

dovolím si povedať, poznám.  

 

 Mám dlhodobú skúsenosť v práci v ústredných orgánoch 

štátnej správy. Pracoval som ako riaditeľ odboru sociálnych 

štatistík na Štatistickom úrade a pracoval som ako 

generálny riaditeľ sekcie výstavby a bytovej politiky na 

Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. 

Z tohto vyplýva, že mám aj dostatok riadiacich skúseností, 

aj keď samozrejme tie nie sú hodnotiacim kritériom, tým 

kľúčovým, ale asi podporným.  

Takže toto vám ponúkam.  

 

 Ďalej, viem byť lojálny nie voči niekomu, ale viem byť 

lojálny voči zákonu. Mojou základnou hodnotou je čisté 

svedomie. Niekedy tomu hovorím aj kľudný spánok, robiť tak 

aby si mohol kľudne spať bez výčitiek svedomia, že si 

nejakú robotu robil tak zlé alebo nekvalitne, že iný  má 

právo odôvodnene ti ju vytknúť a nebodaj ťa hnať k nejakej 

forme zodpovednosti.  

 

 Osobne som presvedčený o tom, že najlacnejší model 

spravovania vecí verejných je dodržiavať pravidlá hry. Ak 

sa toto podarí, tak je to fajn. Ak sa to nepodarí, tak 
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potom treba hovoriť o tom, v čom je problém, identifikovať 

tie základné, originálne príčiny nesúladu, aj sa pokúsiť 

nejakým spôsobom prispieť k tomu aby sa ten stav vecí 

zmenil. Aby povedzme navrhnuté opatrenia, ak sa niečo zistí 

pri kontrole, ak sú tam nejaké nálezy, aby boli v príčinnej 

súvislosti s tými koreňovými príčinami, aby jednoducho sa 

problémy riešili.   

 

 A preto by som veľmi rád, ak si ma vyberiete pre túto 

funkciu a pôsobil aj preventívne tam kde budem cítiť, alebo 

kde sa bude ukazovať že je vhodné zasiahnuť na začiatku, 

pokúsiť sa presvedčiť tých aktérov aby konali tak, aby si 

nastavovali také interné a externé pravidlá hry, aby boli 

v súlade so zákonom.  

 

 Pevne verím, že vás táto moja ponuka osloví a že 

rozhodnete sa pre mňa. Ďakujem vám.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Poprosím druhého pána kandidáta, pána Böhma.  

 Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Ing. M. B ö h m, kandidát na miestneho kontrolóra: 

     Prajem vám dobrý deň. Moje meno je Martin Böhm, 

narodil som sa v Bratislave, mám 45 rokov, študoval som 

Strednú elektronickú priemyslovku, čiže pôvodne som bol 

elektrotechnik, potom som vyštudoval ekonómiu so zameraním 

na výpočtovú techniku a systémy.  

 

 Na rozdiel vlastne od ostatných mám určitú výhodu, 

takisto ako iní, že proste ma poznáte. Takže dovolil by som 

si iba v krátkosti zhrnúť:  
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     Začínal som pracovať ako programátor. Po skončení 

vysokej školy som sa zamestnal v stavebnej firme ktorá 

riešila veľké medicínske stavby, začínal som ako ekonóm. 

Postupne som sa stal finančných analytikom a v poslednej 

časti som túto spoločnosť od bývalých vlastníkov odkúpil 

a stále ju vlastním. 

 

 Dovtedy, než som prešiel do verejnej správy, som 

v živote, teda okrem čias socializmu, nebol zamestnaný inde 

ako buď u seba, alebo v súkromnej firme, alebo ako 

živnostník. Neviem nakoľko ma poznáte, viete, robím na 

tomto úrade od 2. marca 2011 a začal som pôvodne ako 

poradca starostu, potom som bol vedúci kancelárie starostu.  

 

 Neviem, vzhľadom na to, že skoro všetci fakt ste so 

mnou komunikovali, tak asi vás ťažko budem presviedčať, že 

aký som, aký nie som. Snažím sa s ľuďmi komunikovať vždy 

korektne. Nerád niečo sľubujem; keď to sľúbim, tak to 

dodržím. 

 

 Zachytil som, že sú určité pochybností o mojej 

nestrannosti alebo nezaujatosti vzhľadom k tomu priebehu 

ako som sem prišiel. Neviem, dovolím si povedať, že vždy 

som bol a pravdepodobne aj ostanem sám sebou. Tí, ktorí ste 

tu už trochu dlhšie viete, že za socializmu existovalo ešte 

niečo také ako SZM, komunistická strana a podobné veci, 

takže ja som študoval za socializmu, patril som k dvom 

ľuďom v celom ročníku, ktorí v SZM neboli. To znamená, 

nebol som nikdy organizovaný ani v strane, ani v nejakej 

inej finančnej alebo ako by som to nazval skupine. 

Rozhodujem sa sám za seba, za svoje rozhodnutia si nesiem 

plnú zodpovednosť. 

 

 Dovolím si povedať, že čo sa týka mojej akože 

profesnej alebo profesionálnej stránky alebo života, sa 
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nemám za čo hanbiť. Myslím si, že to je asi tak všetko. Ak 

by vás niečo zaujímalo, lebo s viacerými sme na rôznych 

projektoch spolupracovali, kľudne sa spýtajte. 

 (Hlas z pléna o vystúpenie.) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, až na záver. Dám najprv všetkým možnosť 

sa predstaviť a potom budú otázky. 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Neviem, z mojej strany je to naozaj všetko. Nevidím 

dôvod to ďalej rozoberať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Poprosím pána Ing. Galamboša. 

 

 

Ing. P. G a l a m b o š, kandidát na miestneho kontrolóra: 

 Dobrý deň. Volám sa Paľo Galamboš, väčšinou ma poznáte 

ako kolegu. Deriem tieto lavice už 10. rok; najprv ako 

nezávislý poslanec a po dve volebné obdobie ako kandidát 

pravicovej koalície. Ako mám výhodu, že moji predrečníci už 

povedali všetko, čo by mal kontrolór robiť.  

 

     Ale myslím že kontrolór by mal zasahovať aj do 

prípravy projektov, aby sa nestavali také veci že postavíme 

schod za 180 tisíc korún na Kultúrnom stredisku Kramáre, 

aby nám nešli projekty do zásuvky vyplatené, aby neboli 

korekcie rôznych projektov z európskych fondov a tieto 

budeme platiť sami. To je nejaká vízia, že by som bol rád 

bol prítomný aj pri príprave projektov a samotného 

usmerňovania.  
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 Budem možno stručnejší ako môj predchodca. Mrzí má, že 

táto voľba začala takýmito právnymi kľučkami ako začala. 

Tiež ma mrzí, že dokonca som postrehol, že už to je 

rozhodnuté, že by kolega Martin mal byť zvolený, dokonca 

som to postrehol dnes v dennej tlači čo ma upozornili 

kolegovia, dokonca aj na facebooku. Ja facebook nemám, tak 

to jediné. 

 

 Pracoval som v Dopravnom podniku, pracoval som 

v znaleckom ústave, pracoval som v obchodnej sfére, mám 52 

rokov. A uchádzam sa o vašu dôveru. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán Ing. Horváth stále neprišiel. (Ospravedlnil sa.) 

 Takže poprosím pána Ing. Mráza; prosím, zavolajte ho.  

 Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Ing. V. M r á z, kandidát na miestneho kontrolóra: 

 Dobrý deň prajem. Vážený pán starosta, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som sa predstavil. 

Moje meno je Vladimír Mráz. Keďže ste nemali tie naše 

osobné údaje, tak sa predstavím aj po tej osobnej stránke: 

Som ženatý, mám 2 dospelé dcéry, deti, som Bratislavčan, 2 

roky bývam v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. 

Vyštudoval som, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, mám Vysokú 

školu ekonomickú, konkrétne som študoval fakultu riadenia 

a automatizované systémy riadenia a teória kybernetiky. 

Vysokú školu ekonomickú som ukončil v roku 1979 

v Bratislave na ulici Odbojárov.  

 

 Čo sa týka mojej praxe, od roku 1979 zhruba 7 rokov 

som pracoval ako vedúci Správy banky dát vnútorného obchodu 
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bývalej Česko-Slovenskej republiky. Mal som na starosti 

správu údajovej základne pre Slovensko na spracovanie 

ekonomických systémov. Konkrétne obeh tovaru, účtovníctvo 

a výkazníctvo. Neskôr po 7 rokoch som nastúpil pracovať 

zase v oblasti informatizácie do Bratislavských 

automobilových závodov, kde som pracoval asi 7 rokov, do 

zhruba roku 1991. Zase som spracoval väčšinou ekonomické 

subsystémy, technologické procesy, a podobne. Pracoval som 

v pozícii vedúceho výpočtového strediska, vedúceho 

prevádzky a asistenta generálneho riaditeľa Bratislavských 

automobilových závodov.  

 

 V roku 1991 som sa zúčastnil obdobného výberového 

konania v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, 

vtedy ešte som sa uchádzal o post prednostu Miestneho úradu 

v tejto mestskej časti bratislavskej. V tom čase ešte 

volilo prednostu zastupiteľstvo, medzi časom sa legislatíva 

zmenila. Dnes je to vecou priamo štatutára, teda starostu. 

Uspel som. Do roku 1994 som pracoval ako prednosta 

Miestneho úradu tejto mestskej časti bratislavskej. 

 

 V roku 1994 som kandidoval ako nezávislý kandidát na 

starostu. V tejto pozícii som pracoval do roku 2010, to 

znamená 16 rokov ako nezávislý kandidát. 

 

 Zároveň od roku 1994 do roku 2010 som tiež kandidoval 

ako poslanec za mestskú časť Devínska Nová Ves do Hlavného 

mesta Bratislavy. Tu som pôsobil do roku 2010. Celé to 

obdobie, tých 4 volebných období, teda 16 rokov som pôsobil 

vo funkciu podpredsedu komisie finančnej a pre správu 

majetku hlavného mesta.  

 

 Posledné obdobie, posledné 4 roky som sa vrátil po 

skončení tejto funkcie a od roku 2010 doposiaľ som pracoval 
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v pozícii prednostu Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa.  

 

 Z tohto len chcem povedať, že som vlastne v tej svojej 

profesnej praxi najväčšiu časť, viac ako 24 rokov, pôsobil 

v samospráve, vo verejnej správe a konkrétne v samospráve 

bratislavskej. Mal som možnosť teda pôsobiť na rôznych 

stupňoch, jednak ako štatutár, to znamená ako výkonný 

samosprávny orgán, ako poslanec teda v tom druhom 

samosprávnom orgáne. A samozrejme, aj v samotnej exekutíve, 

kde som zhruba 10 rokov vykonával funkciu prednostu či už 

v Devínskej Novej Vsi alebo v mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa. 

 

 Pri svojom poslaneckom pôsobení, a čo sa týka samotnej 

kontroly som prichádzal samozrejme do styku s kontrolou, 

jednak ako štatutárny orgán, jednak z pohľadu kontroly 

ktorú vykonávali u nás buď Najvyšší kontrolný úrad, Správa 

finančnej kontroly. I z pohľadu poslanca som pôsobil 

v obchodných spoločnostiach založených Hlavným mestom, 

konkrétne v dozornej rade Dopravného podniku, čiastočne 

krátke obdobie aj v Inchebe a v OLO. Vždy som pôsobil 

v dozorných orgánoch a mal som na starosti účtovné závierky 

a schvaľovanie za dozornú radu a stanoviská pre zakladateľa 

týchto obchodných spoločností, pre Hlavné mesto na 

odsúhlasenie ich hospodárenia. 

 

 Čo sa týka legislatívy a znalostí, počas tejto 

dlhoročnej praxe som prišiel so všetkou legislatívou ktorá 

sa týka samosprávy do činenia, počnúc zákonom 369 o obecnom 

zriadení, špeciálnym zákonom pre Bratislavu 377 a 

samozrejme zákonom o rozpočtových pravidlách, zákonom 

o financovaní územných samospráv, 25-kou zákonov o verejnom 

obstarávaní, 211-tkou, zákonom o finančnej kontrole 

a vnútornom audite.  
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 To je tak zhruba všetko o tom mojom pôsobení 

v samospráve na území Bratislavy. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Prosím, zavolajte pána Ing. Vavrinca.  

 Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Ing. K. V a v r i n e c, kandidát na miestneho kontrolóra:  

 Dobrý deň. Vážený pán starosta, vážené poslankyne, 

páni poslanci, som Ing. Karol Vavrinec a prihlásil som sa 

k vašej voľbe z toho dôvodu, že mám dlhoročné skúsenosti 

z oblasti kontroly. Neviem, nakoľko ste oboznámení s mojim 

životopisom profesným, momentálne som voľný pretože 31. 

marca som ukončil, odišiel som do starobného dôchodku a tu 

by som chcel využiť svoje skúseností. 

 

 Myslím, že prichádzam do časti, ktorá je tichá, 

neproblémová, nakoľko na webovej stránke posledné nejaké 

problémy ktoré som zaznamenal z oblasti kontroly v roku 

2011, odvtedy ticho, pokoj. Čiže vyzerá to tu že ako 

dôchodca sa tu asi budem nudiť.  

 

 Veľmi mi je ľúto, že vstupujem do takejto dusnej 

atmosféry, ktorú som tu zažil a bolo by mi veľmi nemilé aby 

som bol účastníkom nejakej voľby krásy, pretože keďže ste 

nemali naše materiály, tak nás môžete voliť len podľa našej 

vizáže.  

 

 Čo sa ja predstavujem v tejto funkcii? 

 Neexistuje aby výsledky kontroly neboli zverejnené.  

     Čo si ďalej predstavujem, že pracovníci útvaru 

hlavného kontrolóra aby išli niekam na kontrolu, zobrali si 
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k tomu človeka, ktorý je evidentne zodpovedný za danú 

oblasť a výsledok kontroly popísali; ten povedal to, tá 

povedala to tamten povedal toto, dali to dohromady 

a pustili to do verejnosti. Žiadne vlastné kontrolné 

zistenia len konštatovanie, že čosi teda tam bolo, my sme 

tam boli a zhostili sme sa svojej úlohy.  

 

     Vy by ste mali nanášať problémy a kontrola by mala 

zisťovať ich príčiny. Opatrenia by mali byť konkrétne, 

adresné a termínované, a nie typu: zaviazali sme pani 

riaditeľku školy že má dodržiavať zákon o účtovníctve. Toto 

by sa pod mojim vedením nikdy nemohlo stať.  

 Asi toľko. Ak máte nejaké otázky na mňa, ak viem, 

zodpoviem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.   

 Ak dovolíte, teraz dáme priestor kandidátom na funkciu 

miestneho kontrolóra, aby zodpovedali vaše otázky.  

     Čiže, keď ste už tu pán inžinier, ak dovolíte, začneme 

s vami.  

     Prihlásený je pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem. pekne. Ja nemám otázky k pánovi Vavrincovi, 

ale k voľbe v zmysle tohto bodu. Takže neviem, či už je 

rozprava začatá?   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie, teraz máme príležitosť dávať k tým uchádzačom 

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

 Áno, ja som sa preto prihlásil. Ja som sa neprihlásil 

k pánovi Vavrincovi, ale prihlásil som sa do rozpravy 

k tomuto bodu. Tak sa pýtam, či už začala rozprava k tomuto 

bodu? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ak teda začali otázky k pánovi Vavrincovi, tak 

sťahujem a keď bude otvorená rozprava tak sa chcem 

prihlásiť ako prvý, aby tu bolo zachované poradie, pán 

starosta. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči.  

 Pani poslankyňa Rattajová, máte otázku, áno? (Áno.) 

 Prosím, zapojte pani poslankyňu. 

 

 

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

 Ďakujem  za slovo. Ja mám otázku na pána Böhma, ak 

môžem? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán Böhm tu nie je, tak nemôže odpovedať.  

 Keby boli na pána Vavrinca, je tu pri stolíku, môže 

odpovedať. 

 

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

 Tým pádom tiež sťahujem a potom sa prihlásim.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Sládek máte Vy nejakú otázku na kandidáta 

pána Vavrinca? (Áno.) Nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem pekne za slovo Ja len budem tú istú otázku 

dávať každému, ale predpokladám, že si to vypočujú ostatní. 

Ja zatiaľ mám otázku k tej procedúre, že keď ste sa 

prihlásili a dali ste prihlášku, či sa vás úradne niekto 

pýtal na veci v súvislosti s poskytnutím vášho životopisu? 

Ďalej, či sa vás pýtal či môže, nemôže, alebo sa vás 

nepýtal vôbec?  

     Lebo ešte raz, ja sa chcem poďakovať každému kto sa 

prihlásil. A chcem oceniť ich kvalitu; úplne, úplne každý 

jeden z nich vie a dokáže v prípade zvolenia zastávať 

zodpovedne a kvalitne funkciu miestneho kontrolóra. Len 

mrzí ma, že všetky tie údaje sme nemali skôr. 

 Takže otázka: Či ste dostali otázku, či súhlasíte 

alebo nesúhlasíte s poskytnutím profesných údajov vašej 

kandidátky? 

 

 

Ing. K. V a v r i n e c : 

 Neviem akých profesných údajov?  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Životopisu. 

 

 

Ing. K. V a v r i n e c : 

 Ale keď sa pýtate, ja súhlasím s tým, veď preto som to 

sem posielal, aby ste sa vedeli rozhodnúť, že či teda; 
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

Nič nemáme. 

 

Ing. K. V a v r i n e c : 

 Či teda som schopný. Ochotný som ale vy by ste mali 

posúdiť, že či teda podľa vašich kritérií som schopný aj 

splniť túto funkciu. Ja nemám problém s tým. Ak chcete, ja 

vám môžem aj teraz vymenovať všetky moje pôsobiská, kde som 

bol, v akej funkcii, kde som bol, na čo to robil a prečo 

som to robil. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Tá otázka nie je úplne na vás, že by ste to nechceli 

dať. Len hovorím, že mrzí ma, že sme vaše údaje nemali 

skôr, lebo vás považujem za veľmi kvalitného kandidáta. 

Teraz nehovorím o tom, že akým spôsobom sa budem rozhodovať 

ja. Ďakujem pekne.  

 

  

Starosta Mgr. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Na pána Ing. Karola 

Vavrinca  nemám otázky. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Vaškovič. 

 

 

Poslanec Ing. arch. P.  V a š k o v i č :  
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 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám niekoľko otázok 

na vás, pán inžinier. Chcem sa spýtať, či ste obyvateľom 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto?  

     Chcem sa spýtať aj na to, či ste vykonávali nejakú 

funkciu v samospráve, či teda máte skúsenosti so 

samosprávou?  

     A chcem sa vás spýtať aj na súčasnú a minulú politickú 

príslušnosť. 

 

 

Ing. K. V a v r i n e c, kandidát na miestneho kontrolóra: 

 K otázke čísle 1, nie som obyvateľom tejto mestskej 

časti. Bol som obyvateľom tejto mestskej časti vo veku 

poldruha roka až 6, v Novej dobe sme bývali, momentálne som 

obyvateľom Petržalky.  

 

 Druhá otázka; pôsobenie v samospráve. 

 V samospráve som pôsobil v 80. rokoch ako poslanec za 

4. obvod. Zastupoval som vtedy Petržalku, ešte nebola  

samostatným obvodom. A nebol som vtedy kandidátom 

komunistickej strany ale za odbory som bol vtedy 

nominovaný. Moja politická príslušnosť je žiadna. Ako 

profesionálny kontrolór, pretože od roku 1981 pôsobím 

v profesii kontrolór som nebol členom žiadnej politickej 

strany. A túto zásadu, keď som bol aj vo vedúcich 

funkciách, som vyžadoval aj od mojich podriadených.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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     Ak nemáte na pána Ing. Vavrinca, ja len všeobecne: 

Kolegovia, tuná sa sťažujete, že ste nedostali materiály, 

životopisy profesné kandidátov. Ale porovnajte si, dostali 

by ste papier a máte tu kandidátov pred sebou, oni sa 

odprezentujú. Každý má možnosť povedať všetko, čo kde robil 

a ako robil. A samozrejme, je tu priestor na otázky. Takže 

keď si dáte na misky váh nejaký papier; papier ako sa 

hovorí znesie všetko, a tu pred vás sa postatí a predstaví, 

takže je to asi trochu o niečom inom. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Má ešte niekto nejakú otázku na pána Ing. Vavrinca? 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja by som nadviazal na reč pána 

vicestarostu Winklera. Je to veľmi milé čo povedal, je to 

také ľudské, empatické, ale ja myslím, že tá diskusia bola 

o zákonnosti. O zákonnosti, a či už ide o  zákony všeobecné 

alebo zákony interných materiálov. Možno by som nadviazal 

keď pán vicestarosta teraz evokoval, že máme možnosť ich tu 

vidieť. Ja myslím, že je to veľmi nedôstojné, aby sme sa 

pýtali, kde býva, kde pracoval, všetky tieto údaje.  

 

     Ale na ostatnom zastupiteľstve sme stiahli materiál 

z toho dôvodu, nakoľko bol predložený zo strany miestneho 

úradu, že nie je zákonný, že by mohol byť nezákonný, že by 

bol protizákonný, lebo boli tam podmienky ktoré neumožňuje 

zákon.  

 

 Ja sa chcem teraz spýtať, že či napríklad takisto nie 

je nezákonné to, že nie je rovnosť šancí kandidátov, lebo 
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zo šiestich kandidátov, ako bolo možné v predchádzajúcom 

bode sa dozvedieť, že splnili podmienky, sú tu prítomní 

piati.  

     To znamená šiesty kandidát sa tu nepríde predstaviť.  

     Teraz jeho predstavenie a jeho voľba bude aká? Že 

teraz, pán vicestarosta, prečítate jeho životopis, alebo 

pán starosta, alebo pán prednosta, alebo pán predseda 

komisie, aby sme sa o ňom čo to vôbec dozvedeli okrem jeho 

priezviska?  

     Ako môžeme tohto kandidáta voliť?  

     Aká je rovnosť šancí tých kandidátov, keď o ňom 

nebudeme vedieť absolútne nič? Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, aká je vaša otázka? 

 

 

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

 Ja som nadviazal na pána Winklera, že teda ich tu máme 

možnosť vidieť a sa môžeme pýtať. Ja vravím, že sa nemôžeme 

pýtať. Alebo ako bude predstavenie šiesteho kandidáta pána 

Horvátha, ktorý tu nie je prítomný? Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Po otázkach, budete mať možnosť predniesť svoju reč. 

 Má niekto otázky na tu pána inžiniera? 

 Pán poslanec Korček, lebo že nemáte ste povedali. 

Teraz už máte otázku na pána inžiniera? 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ja mám faktickú pripomienku k pánovi vicestarostovi. 

V zmysle Rokovacieho poriadku chcem faktickou poznámkou 
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k tomu čo povedal pán vicestarosta. Jednak si myslím, že 

každý poslanec by mal mať šancu sa zodpovedne pripraviť na  

zastupiteľstvo a všetky materiály ktoré má dostať a ktoré 

nie sú v zmysle príslušných právnych predpisov utajovanými 

skutočnosťami alebo obchodným tajomstvom, tak by mal 

dostať. 

 

 A druhá vec, vážení priatelia; a kde je občan? Tu 

mohol prísť akýkoľvek občan a mohol dávať týmto kandidátom 

otázky, mohol sa prihlásiť do diskusie. Ja osobne by som 

nemal žiadny problém zahlasovať, aby ktorýkoľvek občan sa 

mohol pripojiť do diskusie. Títo ľudia boli opomenutí. 

Obyvatelia mestskej časti boli opomenutí, pretože nevedia 

ani kto kandiduje, nevedeli životopisy a nevedeli nič. 

A prepáčte, ja som to minule povedal na mestskom 

zastupiteľstve a poviem to aj tu. Takéto nedôstojné 

zastupiteľstvo som naozaj, prepáčte, ešte nezažil. 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 chcel len nadviazať na vicestarostu 

Winklera, a chcem aj Tebe, Libor povedať, že ja zasa 

nevidím nič nedôstojné na tom, že sa tu kandidátov na 

nejaký post pýtame na nejaké otázky, veď na to sem prišli 

aby nám zodpovedali otázky a možno veľa poslancov by sa 

chcelo opýtať niečo bližšie ako sa dozvedia v životopise 

alebo v nejakých papieroch o tom kde pracovali. Možno majú 

aj iné otázky, ako tu napríklad pán Vaškovič sa pýtal, aj 

tu ten pán povedal o politickej príslušnosti, o pôsobení 

v samospráve, a takéto veci. Možno nestihol dať do toho 
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životopisu alebo spomenúť. Čiže ja to považujem za nič; nie 

že za nedôstojné, ja to považujem za principiálne, aby sa 

tí poslanci ktorí tu sú tých jednotlivých kandidátov 

opýtali všetko čo by chceli vedieť, aby nemali pochybnosti 

o svojej voľbe. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chcem poprosiť, máme tu kandidátov, už 

len z úcty k ním skúsme naozaj sa zamerať na to, že im dáme 

otázky a nie reagovať jeden na druhého a robiť niečo iné. 

Z úcty k týmto ľuďom položme im otázky. A keď potom niekto 

chce porozprávať o svojich pocitoch, chce byť v televízii 

a podobne, nech sa páči, povieme si tie veci z obidvoch 

strán.       

 Má niekto ešte otázku na pána Ing. Vavrinca? 

 Pán poslanec Vaškovič, nech sa páči. 

 

 

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

     Ja som sa prihlásil ešte skôr ako ste povedali, pán 

starosta, ten váš príhovor. Ja by som chcel povedať, že ja 

na pána Ing. Vavrinca nemám otázky a poprosil by som vás, 

keby sme mohli pozvať ďalšieho kandidáta.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Takže poprosím pána Ing. Mráza.  

 

 

Ing. V. M r á z, kandidát na miestneho kontrolóra: 

 Ďakujem pekne. Mám odpovedať na tie otázky, ktoré ste 

dali všeobecne, alebo? Lebo ten pán poslanec, tam vzadu, vy 

ste sa pýtali, na tú vašu otázku, môžem odpovedať hneď, ja 
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si ju pamätám. Ja som sa zúčastnil na viacerých výberových 

konaniach na kontrolóra. Vždy v každej, to bolo na župe, 

v mestskej časti Ružinov, vo Vrakuni i v Petržalke. Dal som 

súhlas k spracovaniu mojich osobných údajov pre tieto 

účely, pre voľbu kontrolóra a vždy na internete a webových 

stránkach týchto mestských častí môj životopis bez 

problémov visel a mali ho občania týchto mestských časti 

k dispozícií.  

 

 Na otázku pána Vaškoviča, nikdy som nebol členom 

žiadnej politickej strany, ani v starom režime ani 

v súčasnom režime. Ja som len zdôrazňoval, že som 

kandidoval vždy ako nezávislý jednak na post poslanca 

a jednak na post starostu. Potom ste sa pýtali, pán 

poslanec Vaškovič; nepamätám sa čo. 

 

 

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

 Toto nebolo na vás. 

 

Ing. V. M r á z : 

 Jaj, to nebolo na mňa. Ja som myslel, že to ste sa 

všeobecne pýtali, prepáčte. 

 

 

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. Ja by som sa chcel spýtať nakoľko 

v rámci rozpravy ja som položil otázku, teraz neviem na 

koho, lebo viete nemáme písomné materiály, ja neviem kto je 

predkladateľ? Takže pýtal som sa do pléna, alebo možno by 
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som to nazval na vedenie mestskej časti, lebo dodnes ja 

neviem, kto je predkladateľ tej správy. Takže chcel by som 

sa spýtať predkladateľa nám neznámeho, kto to je, lebo 

nemáme písomný materiál, že či ste udelili písomný súhlas 

na zverenie týchto údajov, tak ako spomenul pán kolega 

Sládek, aby sme sa mali možnosť sa oboznámiť s týmito 

údajmi. Zo strany pána prednostu bolo povedané, že vy ste 

dali súhlas len na interné spracovanie na miestnom úrade.  

 

     Ja sa chcem spýtať, či ten súhlas z vašej strany bol 

udelený, aby teda sme mali možnosť sa oboznámiť s vašou 

prácou, o vašej nejakej profesii, o vašom životopise, o tom 

kde bývate? Či ste dali takýto všeobecný súhlas na tieto 

údaje mimo nejakých osobných, od rodného čísla, atď. Alebo 

teda bol ten súhlas len interný ako povedal pán prednosta. 

Pokiaľ by ste to povedali explicitne. Ďakujem. 

 

 

Ing. V. M r á z : 

 Tento súhlas bol generálny, pretože v mojom životopise 

nie je uvedené rodné číslo. Tak som to dával aj do tých 

iných mestských častí a bolo to vyslovene napísané, že je 

pre účely voľby miestneho kontrolóra v týchto mestských 

častiach, teda aj pre túto. Nebola to interná záležitosť. 

Lebo bola to aj požiadavka mestskej časti, aby to bol jeden 

z dokladov, to znamená čestné prehlásenie kandidáta že 

s týmto súhlasí. Aby sa naplnila litera zákona mohli ste 

bez problémov mať prístup k týmto informáciám a nebola by 

porušená zákonná legislatíva. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Má ešte niekto otázku na pána Ing. Mráza? 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Pán inžinier, my sa 

poznáme. Ja som sa chcel spýtať, aké je vaše hlavné 

rozhodnutie, alebo čo rozhodlo že ste sa prihlásili do toho 

výberového konania?  

     Aký hlavný dôvod, prečo sa chcete stáť kontrolórom 

našej mestskej časti? 

 

 

Ing. V. M r á z : 

 Poznám vašu mestskú časť Bratislava – Nové Mesto 

z titulu toho, že som vykonával tú funkciu starostu 

a veľakrát sme sa stretávali ako Regionálne združenie 

mestských častí v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

Bol som v rámci svojho pôsobenia ako poslanec i ako 

starosta som mal možnosť sa spolupodieľať na legislatívnych 

zmenách. Konkrétne na deľbe peňazí medzi mestskými časťami 

a hlavným mestom, pri fiškálnej decentralizácii, 

a zúčastňoval som sa aj procesov decentralizácie 

v sociálnej oblasti, v oblasti školstva za Združenie miest 

a obcí Slovenska. Je to aj mojom životopise. V Novom Meste 

nakoniec som robil asi 9 či 10 rokov, konkrétne vo 

Výpočtovom stredisku na Pluhovej.  

 

     Myslím že Nové Mesto poznám z pohľadu ekonomiky veľmi 

detailne, pretože bol som členom skupiny, ktorá 

pripravovala zmenu zákona o Hlavnom meste Bratislave hlavne 

vo vzťahu k financovania mestských častí a hlavného mesta. 

Čiže informácie Nového Mesta ale aj všetkých ostatných 

mestských častí sú mi dôverne známe.  

 

     Toto je jedna z pohnútok, prečo sa uchádzam o túto 

funkciu, pretože vaša ekonomika, štruktúra tejto mestskej 

časti, je mi dôverne známa.   
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Ešte nejaká otázka na pána Ing. Mráza? Nie. Ďakujem 

pekne. 

 Poprosím pána Ing. Galamboša, nech sa páči. 

 Kolegyne, kolegovia, nejaké otázky na pána Ing. 

Galamboša? 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Ja len, Paľo, tá moja otázka stále platí pre všetkých; 

či sa Ťa vôbec niekto pýtal? Všeobecne, keď sa Ťa niekto 

nepýta, ak sa Ťa nikto nepýta že či môže zavesiť tvoj 

životopis na webe, ak logicky ten súhlas nedáš; k tomu 

smerovala, k tejto procesii moja otázka.  

 

     Otázka je, či sa Ťa niekto akýmkoľvek spôsobom pýtal 

či môže zavesiť tvoj životopis na webe v súvislosti 

s voľbou miestneho kontrolóra? 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š, kandidát na miestneho 

kontrolóra: 

 Pýtať sa ma osobne nepýtal nikto. Odovzdal som 

materiály a povinné prílohy kde bol aj súhlas so zverením 

osobných údajov alebo tých údajov, ktoré som uviedol v tej 

prihláške. A to je asi všetko. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

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

 Ja by som sa chcel Paľa opýtať, že či aj on má pocit, 

že by niekto v zastupiteľstve nevedel o ňom niečo čo by 

možno teraz chcel povedať. A keď by také niečo chcel 

povedať, tak ho vyzvem na to aby to o sebe povedal. Ja ho 

napríklad poznám roky, niektorí poslanci možno ho nepoznajú 

až tak dobré ale vedia že je členom zastupiteľstva. Čiže ja 

by som chcel vyzvať aby povedal niečo o sebe, čo ešte 

nepovedal nikde a mal by pocit, že by také niečo malo byť 

povedané. Ďakujem.  

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Tak ja mám ten pocit, že ma kolegovia poznajú až veľmi 

dobré z komisií a zastupiteľstiev, poznajú moju robotu 

a moje jednanie. Ak majú nejaký pocit, že niečo utajujem, 

nech sa kľudne opýtajú keď to nebude moc osobné, lebo už 

som starší pán, tak zodpoviem, samozrejme.  

 

 

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

 Pani Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som sa chcela spýtať že aký je váš názor na 

návrh rozpočtu našej mestskej časti, že v čom vidíte jeho 

silné stránky, alebo či sú tam nejaké riziká podľa vás? 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Môj názor budem prezentovať myslím asi o dva týždne, 

ale určite tú tam veci s ktorými nesúhlasím, ktoré skúsim 

ešte prekonzultovať do predloženia finálnej verzie návrhu 

rozpočtu. Určite to ešte budem konzultovať s pani Ondrovou, 
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alebo s pánom Bielikom alebo s niekým, pánom Winklerom, aby 

sa to dalo na právnu aj na tú ekonomickú rovinu ako to má 

byť. To je všetko; stačí? 

 

 

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

 Pán Vaškovič, prosím. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Pán inžinier, ja som teda ako nový 

poslanec ale poznám vás ako občan mestskej časti. Vy ste 

dlhoročný poslanec, a ja sa chcem opýtať jednu vec; či si 

myslíte, že ako kontrolór budete mať väčšie možností 

ovplyvňovať chod mestskej časti než ste mali ako poslanec 

miestneho zastupiteľstva? Lebo to považujem asi za vašu 

hlavnú motiváciu alebo pohnútku, prečo sa uchádzate o túto 

funkciu.  

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Myslím, že by som bol bližšie pri tvorbe k smerovaniu 

života a celej mestskej časti. Otvorene hovorím, sú tu 

niektoré veci s ktorými nesúhlasím, alebo čo som hovoril 

napríklad ten schod za 180 tisíc SK, ktoré sme stavali na 

Dome kultúry na Kramároch. Ako na margo toho, jeden 

pracovník úradu sa ma pýtal, či to myslím vážne, lebo toľko 

stala jeho chata a my sme tam urobili jeden schod. Máme tu 

projekty ktoré sú v šuplíku, ktoré sú vyplatené, ktoré sa 

nerealizovali. A sú tu projekty, poviem konkrétne Ľudové 

námestie kde sa to ťahá už 3 roky a nevieme čo tam bude. 

Nevieme ako bude vyzerať Račianske mýto. Mali sme na 

finančnej komisii síce tú dámu architektku, mali sme 

pripomienky, nevieme čo sa deje ďalej. Toto všetko my 

chceme vedieť, aby sme vedeli to tlmočiť občanom. Lebo keď 
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sa občan mňa opýta; tak vážený, ako bude vyzerať park na 

Račianskom mýte, ja mu nemôžem odpovedať, že neviem. Povie, 

čo ty tam robíš potom? Ja naozaj neviem, budem sa 

informovať. Toto je moja odpoveď, bohužiaľ.  

 

 A toto by som chcel zmeniť aj vo vzťahu k občanom, aj 

vo vzťahu k obyvateľom. To hovorím otvorene.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

     Môžem sa teda ešte vrátiť k tej svojej otázke?  

     Čo konkrétne tam vidíte z toho finančného hľadiska? 

Ste tu síce niečo naznačili, ale aspoň nejaký konkrétny bod 

povedzte.  

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Konkrétny bod: Nepáči sa mi tak masívne čerpanie 

rezervného fondu.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte je nejaká otázka niekoho? Nie.  

 Poprosím pána Böhma. 

 

 

Ing. M. B ö h m, kandidát na miestneho kontrolóra:  

     Dobre, Dan, (p. Sládek) tak začnem s Tebou. Podpísal 

som vyhlásenie.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Máme tu nejaký zoznam; myslím, že ma upozornil na 

začiatku pán poslanec Gašpierik že chce vystúpiť. Nie 

teraz. Nie. Pani Rattajová.  

     Čiže poprosím vás, pán inžinier podľa zoznamu, čiže 

pani Rattajová ako prvá.  

 

Ing. M. B ö h m : 

 Dobre. Nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Pán Böhm, keďže sa tu šepká, že dnes 

vyhráte túto voľbu miestneho kontrolóra, ja by som sa Vás 

ako kandidáta chcela opýtať, či bude podľa vás táto voľba 

v poriadku, keďže nie je v zákryte s existujúcimi internými 

pravidlami našej mestskej časti? 

 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Takto: Myslím, že pred chvíľou som to spomínal, že na 

čo sa spýtate, takže som uhádol. Ďakujem. Narážate na to, 

že som sa priznal k tomu že stále som konateľ a vlastním 

s.r.o. Pravidlá našej mestskej časti; (Poznámka v pléne.) 

     Tak som neuhádol, ma to mrzí, dobre.  

     Takže hovoríte o tom priebehu, alebo skúste ešte raz; 

možno že uhádnem.  

 

 

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

Prosím, zapojte pani Rattajovú. 

 

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

 Ďakujem za slovo. Hovorím o tom, že od začiatku 

hovoríme a napadáme to, že dneska nemáme, ako poslanci sme 
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nemali informácie k tomuto bodu, čo je v rozpore 

s Rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva, ktorý nám 

udeľuje informáciu že 8 dní pred konaním miestneho 

zastupiteľstva musíme mať kompletné informácie. Už sme to 

tu niekoľkokrát hovorili.  

      

     A ja sa vás pýtam ako kandidáta a pravdepodobne po 

všetkých informáciách ktoré sme tu počuli a sa šuškali, že 

aký máte na toto názor?  

     A čo hovoríte na to, že či bude právoplatná takáto 

voľba, keď ide v rozpore s internými nariadeniami alebo 

internými smernicami našej mestskej časti? Ďakujem. 

 

 

Ing. M. B ö h m :  

 Takto: Som rád, že sa ma to nepýtate ako hlavného 

kontrolóra, lebo by som vám v tejto chvíli nevedel presne 

odpovedať. Takže môžem vám iba povedať za seba čo si o tom 

myslím. Neviem, prečo takáto situácia nastala. Pravda je 

taká, že keď bola táto voľba vyhlásená minule a zistilo sa, 

že tam ten zákon bol akože porušený, bol som jeden z tých 

ktorí tvrdili že naozaj nedáva zmysel alebo nevidím zmysel 

v tom aby vlastne voľby prebehli a boli spochybniteľné.  

 

     Keď sa to má stať teraz druhý raz, tak hold, ma to 

mrzí. Je to dosť smutné, občan z toho naozaj nemá nič len 

také zvláštne divadlo. 

 

 Na druhej strane môžeme sa spýtať, čo by to zmenilo 

alebo nezmenilo keďže sa šušká? Neviem, asi by bolo 

normálnejšie keby to všetci vedeli. Fakt je ten, že minulý 

raz, alebo prvý raz, môžeme to číslovať, keďže bola 

vyhlásená tá voľba, tak som sa zaujímal o to, že koľko sa 

ľudí sa prihlásilo, atď. Bolo mi vysvetlené, že táto 

informácia je neverejná a pre mňa už ako úplne nedostupná. 
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Čiže tým pádom som sa tento raz v skutočnosti ani moc o to 

nezaujímal a snažil som sa do tohto procesu voľby 

nevstupovať, lebo tam by som videl naozaj konflikt záujmov 

aby som pripravoval alebo vstupoval do výberového konania, 

ktorého by som sa mal zúčastniť.  

 

 

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

 Ešte máte otázku pani Rattajová? (Áno.) Nech sa páči. 

 

 

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

     Dobre. Ja neriešim dnes ani čo sa šušká, ani akým 

spôsobom by sa čo zmenilo. Ja mám na vás jasnú otázku, a to 

vzhľadom k tomu že je tu dneska problém v tom, že Rokovací 

poriadok sme nedodržali. Tak z vecného hľadiska sa vás 

pýtam, či si myslíte, že bude táto voľba v poriadku? To je 

jedna jednoduchá odpoveď.  

 

 

Ing. M. B ö h m : 

 No, odpoviem vám úplne jednoducho. Myslím si, že ak 

budem zvolený ja, tak pre vás určite v poriadku nebude. 

A nielen pre vás. Ak bude zvolený niekto iný tak; možno že 

sa zase nájde niekto pre koho nebude v poriadku, naozaj ma 

veľmi mrzí toto čo sa tu deje. Myslím si, že tento systém 

naozaj dokáže akéhokoľvek človeka ktorý chce pre ľudí niečo 

spraviť dostatočne znechutiť a otráviť. Lebo naozaj nie je 

to dobrý pocit a nemyslím si, že by som ho spôsobil. Ešte 

som vám neodpovedal, alebo už hej? 

 

 

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

 Áno, ešte chce reagovať pani poslankyňa Rattajová. 
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Poslankyňa Ing. Z. R a t t a j o v á : 

 Ja chcem podotknúť k tomu len toľko, že tu neriešime 

teraz nejaké politické naťahovania, reálne riešime vecnú 

stránku veci legislatívnu. A naozaj ma zaujímalo z vášho 

postavenia. že či si myslíte že nebude napadnuteľná celá 

táto voľba? To je všetko. Nič viac som tam neriešila. 

Ďakujem. 

 

 

Ing. M. B ö h m :  

     Nie som právnik, neviem povedať či to bude, nebude 

napadnuteľné. Minimálne viem, že to napadnuté bude. A, 

neviem.  

 

 

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

 Dobre. Ďakujem pekne. 

 Nasleduje pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. No, ja si nemyslím, že poukazovanie 

na možné porušenie zákona je divadlo. To mi trošku 

pripomína, možno, doby minulé keď tí, ktorí nechceli 

budovať so stranou a vládou socialistickú vlasť, tak boli 

označovaní rôznymi nálepkami, takže to by som bol naozaj 

nerád, keby sme začali takýmto spôsobom diskutovať. 

 

 Čo sa týka poznámky pána starostu, že niektorí chcú 

byť v televízii, neviem či to myslel na mňa ale ja dávam 

súhlas, prosím vás kľudne mi vyštvorčekujte hlavu v tých 

záznamoch, budem úplne v poriadku s tým. 

  

 A teraz prejdem k samotnej otázke na pána inžiniera. 

Pán inžinier, vy ste vo svojom príhovore povedali že sa 
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zúčastňujete podnikateľskej činnosti prostredníctvom istej 

obchodnej spoločnosti, kde ste aj štatutárnym zástupcom. 

Takže chcem sa opýtať aká je to obchodná spoločnosť, a to 

z toho titulu aby potom bolo zrejmé keby ste boli zvolený, 

či nedochádza k zvýhodňovaniu v obchodno-právnych vzťahoch 

smerom k mestskej časti v tejto spoločnosti a či sa 

plánujete, v prípade že by ste boli zvolený prípadne predať 

obchodný podiel, alebo chcete ostať ako spoločník, a či sa 

plánujete vzdať pozície konateľa tejto spoločnosti? 

Ďakujem. 

 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Ďakujem. Toto som myslel, že bude tá téma predtým.    

 Takto: Obchodná spoločnosť sa volá Rabid BKS. Je to 

spoločnosť, ktorá sa zaoberá inžinieringom. stavebným 

dozorom a s tým súvisiacimi vecami. V súčasnosti spoločnosť 

nevykonáva žiadnu činnosť a počas môjho pôsobenia na úrade 

ani nevykonávala len existovala z dôvodu súdneho procesu 

ktorý prebiehal. Vzhľadom na to, že teraz sa platia tie  

koncesie daňové, to znamená keď si nezaplatíte koncesiu 

nemôžete platiť daň, tak nie je také jednoduché sa tejto 

spoločnosti zbaviť. Uvažoval som aj o likvidácii.  

 

     Samotnú túto skutočnosť som neriešil. Vychádzal som 

z toho, že ak teda budem zvolený, a tak som to aj 

konzultoval s niektorými ľuďmi, požiadam podľa zákona aby 

som mohol ďalej vykonávať podnikateľskú činnosť, resp. bol 

konateľom s tým, že neplánujem tú podnikateľskú činnosť 

vykonávať. Mohol by som štandardným spôsobom prepísať 

konateľstvo v spoločnosti na manželku, sestru alebo ja 

neviem na koho. Zdá sa mi to už istým spôsobom prežité.  

 

     Stačí, že teraz máte v podstate verejne dostupné 

informácie o zaplatených daniach a podobných veciach. Čiže 



 

 

 

                                                                         3. zasad. MZMČ B-Nové Mesto 14. 4. 2015 

61 

nemusím nikomu dokazovať, či som robil alebo nerobil. 

V každom prípade práca na úrade je natoľko časovo a aj ináč 

náročná, že si nemyslím, že by som si mohol dovoliť stihnúť 

tieto dve práce. Čiže, ak by bol záujem zo strany 

poslancov, že teda oni by to; áno máte záujem, môžem sa 

toho konateľstva akože zrieknuť.  

     Ale môžem záväzne vyhlásiť, že neplánujem a nebudem 

podnikať. To je všetko. 

 

 

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

 Áno, ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, zapojte pána Korčeka, má doplňujúcu 

otázku.       

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Keďže ste trošku dlhšie hovorili, aby som to správne 

pochopil; čiže plánujete ďalej ostať spoločníkom alebo 

jediným spoločníkom tejto obchodnej spoločnosti, aj 

konateľom? 

 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Áno. S tým, že nebudem vykonávať žiadnu podnikateľskú 

činnosť. 

 

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

 Ďakujem pekne. Dávam teraz ľudsky a empaticky slovo 

pánovi Gašpierikovi; prosím, zapojte pána Gašpierika. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne.  
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     Ja by som sa chcel spýtať, teda predpokladám budúceho 

kontrolóra, lebo naozaj na miestnom úrade myslím táto 

informácia je od januára že pán Böhm bude kontrolór. 

Myslím, že tá informácia sa objavila vtedy, keď pán 

starosta vymenil pána Böhma riaditeľa Kancelárie za pána 

Hajleho a odvtedy sa teda povedalo, že pán Böhm bude 

kontrolórom. Myslím, že táto informácia sa šušká 

v kuloároch, zákulisne a objavila sa v médiách, takže 

myslím si že tomu sa tak stane.  

 

 Ale chcel by som sa spýtať pána kontrolóra, aby 

nepodľahol takej tej, tomu mamonu volebnej väčšiny. To 

znamená, že už bude zvolený aby nás tu osočoval že sa deje 

divadlo. Pán starosta tu vraví, že chceme byť v kamerách. 

Ja si myslím, že sa jedná o tú zákonnosť.  

 

     Ja som to namietam aj na minulom zastupiteľstve pri 

kontrolórovi a viete potom aké zastupiteľstvo bolo 

emocionálne zbytočné zo strany niektorých prítomných. 

A myslím si, že tomu je aj teraz. Jedná sa vyložene o tú 

zákonnosť. Čo tomu bránilo, aby tieto životopisy boli 

uverejnené? Čo tomu bránilo, aby bol urobený materiál, tak 

ako spomínal pán poslanec Korček pre občanov, pre 

poslancov, pre verejnosť. Proste kto má záujem sa mohol 

zúčastniť, prísť sa spýtať, pozrieť ako prebieha voľba, on 

vlastne nevedel že dnes bude kandidovať, lebo tú možnosť 

nemal. 

 

 Ja sa stále pýtam, aká je rovnosť šancí šiesteho 

kandidáta, ktorý nie je prítomný a budem túto otázku klásť 

aj ďalej počas diskusií, lebo naozaj nemáme možnosť sa 

oboznámiť o tomto kandidátovi. Ja neviem, ako ho mám voliť, 

keď tu nie je prítomný a neviem o ňom nič.  
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     Viete, aká je zákonnosť, keď sme v predchádzajúcom 

bode v rozpore, v rozpore s Rokovacím poriadkom. Články, 

ktoré som tu dvakrát čítal a tam je aj ďalší.  

     Pokiaľ informácia ústna, taká bola podaná, tak 

o ústnej informácie musí hlasovať zastupiteľstvo že bude 

ústna. Nehlasovalo sa.  

 Po druhé, aj keď je ústna, pokiaľ je ústna, musí byť 

písomne predložená. Nebola písomne predložená.  

 Viete, prečo strašne toto tlačíme? 

 

 Ja si myslím, že toto tak vôbec nemuselo byť.  

     Veď pani poslankyňa Rattajová dala návrh, urobme 

ďalšie zastupiteľstvo; neviem možno o týždeň, vo štvrtok, 

bolo by to v zákonnej lehote 8 dní. Tak materiály 

predložené ako mali byť, a voľba mohla prebehnúť 

štandardne. Ale predsa nie my, poslanci, pripravujeme toto 

zastupiteľstvo. To pripravuje úrad.  

 

 A teraz konkrétna otázka: 

     Ja by som sa chcel spýtať, nakoľko pán Böhm ste 

povedali, že ste nestranný, dneska to prebehlo, poviem to 

tak na tých sociálnych sieťach, že ako by asi verejnosť na 

Slovensku zobrala za svoje, pokiaľ by, veď vieme aký je 

problém pri voľbe riaditeľa alebo predsedu NKÚ, predseda 

vlády by dal svojho šéfa kancelárie na riaditeľa NKÚ si 

myslím, že by to bolo naprosto nepredstaviteľné. Proste tam 

nemôžeme rozprávať o nestrannosti.        

 

 Ja sa chcem spýtať, či také slovo môže použiť, že ako 

nám budete garantovať túto nestrannosť?  

      

     Lebo viete, vy ste bol vlastne dlhoročný najbližší 

spolupracovník starostu v pozícii vedúceho Kancelárie 

a poradca, a teraz máte znovu kontrolovať úrad.  
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     Že ako nám, poviem znovu to slovíčko, viete 

garantovať, že naozaj ak budete zvolený tak ako vidím že sa 

celé zastupiteľstvo k tomu tlačí, aby to dnes prebehlo, aby 

ste zvolený bol a prebehli voľby, tak ako viete nám 

garantovať že tých 6 rokov taká činnosť bude naozaj z vašej 

strany? Lebo vy ste vlastne orgánom zastupiteľstva, nie 

starostu, nie úradu. Ako nám viete garantovať, že tie úlohy 

ako spomínali predrečníci nám budete vedieť plniť nám akože 

poslancom, zastupiteľstvu a občanom mestskej časti? Ďakujem 

pekne.  

 

 

Ing. M. B ö h m :       

 Ďakujem za zaujímavú otázku. Pozrite sa, sú len dve 

možnosti. Jedna možnosť je taká že sa pozrieme čo som robil 

doteraz a ako som sa kedy zachoval. A druhá možnosť je len 

to, že mám určitú česť a sebaúctu. A teraz budem sprostý, 

neviem či to každý chápe, a to musí stačiť. Aspoň mne. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.   

 Nasleduje pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec D. S l á d e k :   

     Ďakujem vám pekne za slovo. Ospravedlňujem sa vopred, 

lebo naozaj tento bod sa naťahuje, z mojej strany to naozaj 

nie je úmyselné. A chcem sa poďakovať ešte raz všetkým, 

ktorí sa prihlásili k voľbe kontrolóra, že prišli, že 

prebehli tým procesom.  

 

     Chcem sa veľmi pekne poďakovať Tebe, Martin, ak môžem 

za doterajšiu spoluprácu, za ľudský prístup, že môžem bez 
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akýchkoľvek dvojzmyslov povedať, že všetko čo si povedal sa 

s tým môžem stotožniť. A chcem oceniť tvoj pracovný prístup 

k poslancom, lebo ja naozaj za seba môžem potvrdiť, že 

kedykoľvek som potreboval niečo čokoľvek pracovné vyriešiť, 

konzultovať, tak vždy si bol do 24 hodín pripravený sa 

stretnúť či už na káve, na pracovnom obede alebo tak. Čiže 

z tohto pohľadu na tejto strane chcem povedať, že takáto 

voľba už prechádza do takej osobnej roviny, že my, verzus 

oni, mrzí ma to aj kvôli Tebe, lebo predpokladám, že 

v orgánoch mestskej časti zostaneš pôsobiť tak či tak.  

 

 Takže budem teraz mierne osobný. Ja to sám zažívam, 

a Ty to dobre vieš, že sa niečo dozviem čo sa o mne hovorí. 

Po niekoľkých mesiacoch sa dozvedám veci, ktoré som nikdy 

v živote neurobil, nazvem to od svojich, nazvem to bývalých 

priateľov. A prechádza to naozaj do úplne nedôstojnej 

roviny.  

 

 A chcem zdôrazniť, jediné čo je problém na tejto voľbe 

podľa mňa, že nebol urobený nejaký zodpovedný a kvalitný 

materiál k tomu. 

 

 Takže moja otázka platí, chcel si na ňu už sám 

odpovedať. Ale v každom prípade ľudsky, a chcem povedať že 

sa teším na akúkoľvek ďalšiu spoluprácu s tebou. Ďakujem 

pekne.   

 

 

Ing. M. B ö h m :  

 Ďakujem. Odpoviem. Takže dal som súhlas so spracovaním 

osobných údajov, kde som vlastne vymenoval aj všetky 

priložené  doklady. Na záver som napísal: Súhlas udeľujem 

odo dňa prijatia žiadosti po dobu trvania voľby miestneho 

kontrolóra.  
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     A okrem toho som ešte dal oproti minulosti jedno tiež 

zaujímavé vyhlásenie, kde som čestne vyhlásil, že som 

spôsobilý na právne úkony, čo som vyhlasoval prvýkrát 

vlastne. Takže to je tak všetko. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Nasleduje pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Mňa zaujíma Maťo, (p. Böhm), však poznám Ťa už nejaké 

tie roky čo tu pracuješ na úrade. V prvom rade si osobným 

známym starostu Kusého, čiže ma zaujíma tvoja nestrannosť 

pri výkone tejto funkcie. To je prvá vec. 

 

 A druhá vec: Chcem podotknúť k tejto voľbe, momentálne 

sa snažíme urobiť ešte nejaké analýzy na to, aby nikto 

nemohol spochybniť toto čo sa tu deje. A keď sa to má 

posunúť do nejakej roviny, tak ja sám osobne, kvôli tomu 

aby to bolo nezákonné a napadnuté, tak ja sám osobne sa 

pripájam k tomu, aby sme tú voľbu kontrolóra posunuli; ešte 

raz hovorím, robíme nejakú analýzu, poslednú analýzu. Ale 

nerád by som bol, aby sme vyzerali my ako nezávislí 

poslanci, že my to tu niečo nasilu tlačíme a ide to nejako 

proti interným predpisom, aby to bolo, hovorím, nejako 

v médiách prepierané, že nasilu bol niekto zvolený.  

     Keď treba na to čas, ja určite obetujem pár dní na to, 

aby sa každý cítil konformne a v pohode. Ďakujem pekne.  

 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Myslím, že k tej nestrannosti som sa vyjadril.  
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 Lebo ešte raz: Po prvé, sú tu nejaké právomoci 

hlavného kontrolóra, druhá vec je s tým súvisiaca 

legislatíva. Čiže stačí sa držať týchto dvoch vecí a nič 

iné sa nemôže stať. 

 

 

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

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Korček má faktickú pripomienku.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta.  

     Chcem reagovať na pána JUDr. Mikulca, ja si jeho slová 

vysoko vážim.  

     Naozaj táto voľba nie je o tom, či vyhrá ten klub 

alebo iní poslanci. Ja osobne hovorím, vyštvorčekujte mi 

hlavu, ale môj názor mi nikto nezoberie. Ja tu sedím už 

niekoľké volebné obdobie a tí ktorí ste tu boli viete, že 

„x“ krát som sa tu hádal aj s bývalým starostom Frimmelom, 

čo možno čo iní poslanci tu neboli a robili si starostovskú 

kampaň vtedy. 

 

 Takže ja som za to, aby sa odsunula táto voľba kvôli 

tomu, aby to bolo legislatívne čisté. Však to bude, 

preboha, hanba tejto mestskej časti, keď voľba kontrolóra 

bude druhýkrát protizákonná. Ďakujem. 

 

 

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

 Áno, ďakujem pekne. 

 Nasleduje pán poslanec Sládek a po ňom pani poslankyňa 

Pfundtner. 
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Poslanec  Mgr. D. S l á d e k :    

 Ešte raz. Maťo (p. Böhm) moja otázka bola, či 

akýmkoľvek spôsobom sa niekto z úradu pýtal, či môže použiť 

tvoj životopis a zavesiť ho niekde v súvislosti 

s materiálom na voľbu kontrolóra, ktorý podľa mňa mal byť 

pripravený? To je všetko. 

 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Môj životopis okrem môjho súkromného telefónneho čísla 

neobsahuje žiadne informácie, ktoré by som túžil aby neboli 

zverejnené.  

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Prihlásená je pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. V úvode mi dovoľte, aby som sa 

poďakovala všetkým kandidátom, ktorí sa dnes zúčastňujú 

voľby kontrolóra. A priznám sa, že nie som prvýkrát 

v pozícii že sa musím rozhodnúť o nejakej personálnej 

voľbe. Mám s tým bohaté skúseností a vo viacerých prípadoch 

sa stalo, že človek medzi kandidátmi nevedel si vybrať 

z dôvodu, že chýbalo človeku presvedčenie o odborných 

znalostiach.  

 

 V tomto našom prípade je úplne opačná situácia, 

pretože si myslím že všetci kandidáti sú po odbornej 

stránke veľmi dobre pripravení. Mňa o tom presvedčili vo 

svojich osobných príhovoroch.  

 

     A na druhej strane, žiaľ, nemala som možnosť sa 

oboznámiť s ich životopisom, čo mi je ľúto. Ale myslím si, 
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že vynahradili to úplne dostatočne tým, že predstavili sa 

nám ústne a mali sme možnosť im klásť ďalšie doplňujúce 

otázky. Ja sa im zároveň ospravedlňujem za naše dnešné 

zastupiteľstvo, hlavne za ten spôsob ktorý je miestami 

trošku nedôstojný.  

 

     A chcem vyzvať aj kolegov, aby pri tomto bode trošku 

konštruktívnejším spôsobom pristupovali. Vieme, že chýba 

nám pozícia kontrolóra. Vieme, že by sme potrebovali čo 

najskôr zvoliť kontrolóra vzhľadom na to, že je tu čo 

určite kontrolovať.  

 

     A ja teraz využijem túto príležitosť a nechám sa 

poučiť od kandidátov, konkrétne v tej veci a v tej otázke 

ktorá tu odznela niekoľkokrát od mojich kolegov.  

 

     Tu sa poukázalo sa na to, že materiál nebol riadne 

uverejnený, to znamená 8 dní pred konaním tohto 

zastupiteľstva. Môj skromný názor je, že Rokovací poriadok 

nie je zákon. Je to interný právny predpis, avšak nie 

všeobecne záväzný právny predpis. Nerieši ani spôsob voľby 

kontrolóra. Spôsob voľby kontrolóra riešia iné právne 

predpisy. Podľa môjho skromného právneho názoru v tomto 

prípade zákon, litera zákona dodržaná bola. Samozrejme, 

môžeme o tom polemizovať, ale myslím si, že to nie je fórum 

na to. 

 

 Takže ja sa obraciam s otázkou aj na ostatných 

kandidátov, nakoľko pán Böhm už sa k tejto téme vyjadril, 

že z titulu svojej vlastnej skúsenosti, dlhoročnej 

skúsenosti v samospráve sa stretli s takýmto prípadom.  

 

      A naozaj či si myslia, že je to vážna prekážka pri 

voľbe kontrolóra? Hovorím, ja si myslím, a dovolím si 

prejudikovať právny názor, že nie.     
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     A ja chápem niektorých kolegov, že politika resp. veci 

verejné sa spravujú aj formou rôznych obštrukcií. Ale 

prosím, kolegovia, nerobme to. Skúsme sa naozaj pragmaticky 

zachovať. Máme zastupiteľskú demokraciu, poslanci dostali 

hlas vo voľbách na to aby zastupovali svojich voličov.  

 

     A myslím si, že nepotrebujeme pri každom rozhodnutí 

získať ďalší osobitný, špeciálny mandát od našich voličov 

na to, aby sme sa mohli rozhodnúť v takýchto dôležitých 

veciach. Ja ako poslanec, a myslím si, že aj všetci z nás 

nemajú problém svoje rozhodnutie po prípadnej voľbe 

vysvetliť a zdôvodniť našim voličom. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Sládek. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem veľmi pekne. Ja by som si len vyprosil jednu 

vec, aby poslankyňa Národnej rady tu označovala vecnú 

diskusiu za obštrukciu. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. No, jedno už nezmyjeme 

z tohto rokovania, že obyvatelia mestskej časti nemali 

možnosť sa zoznámiť so životopismi 6 uchádzačov. A k pani 

kolegyni, ktorá je tiež právničkou sa Ťa opýtam: Si 100 %-
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ne istá a vieš sa zaručiť, že táto voľba je zákonná? To je 

len moja otázka: Si 100 %-ne istá, že táto voľba je 

zákonná? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som takisto chcel Editke Pfundtner, 

poslankyni Národnej rady teda povedať, že naozaj toto nie 

je obštrukcia. O nedôstojnosti, pani poslankyňa som vravel, 

ale z opačného uhlu pohľadu, že myslím, že ten návrh pani 

poslankyňa Rattajová dala úplne na začiatku dnešného 

rokovania. Povedala výhrady, povedala pripomienky 

a požiadala, aby tento bod bol stiahnutý a pripravený podľa 

mňa zákonným spôsobom. Podľa mňa súčasne nie je zákonný 

spôsob tohto materiálu. Takže tá diskusia, možno 2 hodiny, 

alebo to čo tu označuješ že je tu nedôstojné, naozaj 

nemuselo byť. Lebo ja to naozaj považujem za nepatričné.  

 

     Vrátim sa znovu k ostatnému zastupiteľstvu, kde som 

v úvodnej reči pri iných bodoch programu rokovania kde bola 

správa kontrolóra, ktorý už nebol, zopakoval, že my už 

vieme, že pred 6 rokmi, že 7. januára 2015 nebudeme mať 

kontrolóra. Ja som tu povedal, že už od  februára 2014 sme 

sa niekoľkokrát zapodievali na miestnych radách, kde si 

bola ako tajomníčka miestnej rady, na komisiách, možno aj 

na zastupiteľstve, to neviem, prípravou voľby kontrolóra.  

 

     Prečo prvá zmarená nezákonná voľba bola pripravená na 

minulom zastupiteľstve?  



 

 

 

                                                                         3. zasad. MZMČ B-Nové Mesto 14. 4. 2015 

72 

     Prečo nebola počas celého minulého roku a riešili sme 

to od už februára?   

 

 My sme mohli kontinuálne mať, myslím že pán Dubravec 

končil 7. januára; 8. januára sme mohli mať zvoleného 

kontrolóra a vôbec to tu nemuselo byť.  

 

 Prečo sme nemohli napríklad počkať do budúceho týždňa 

do štvrtka? Pripraviť materiály, bol by tam pripravený kto 

je zodpovedný, kto je spracovateľ; všetkých 6 kandidátov, 

neviem, či pán Horváth to stiahol, nestiahol, a mohli sme 

o tom rokovať. Vôbec dneska to takýto priebeh mať nemuselo. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Mikuec. 

 

 

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

 Ja by som ešte raz k tomuto bodu chcel povedať.  

     O tomto bode rokujeme momentálne asi hodinu a pol 

a myslím si, že všetci kandidáti mali možnosť dnes tu 

predstaviť sa, povedať o sebe čo potrebovali povedať, 

dostali otázky od poslancov. Ale nerád by som bol aby, ešte 

raz, aby sa to neopakovalo, aby tu bola nejaká pochybnosť 

o tom, že táto voľba prebehla v nesúlade so zákonom. 

 

 Čiže ja by som navrhoval aby sme si spravili 

prestávku, aby sme sa poradili, lebo takýmto spôsobom 

môžeme tu diskutovať o tejto voľbe ešte ďalšiu hodinu. 

A myslím, že to nie je prínos pre mestskú časť. Treba to 

ukončiť, treba sa dohodnúť. Ja nevidím problém to odsunúť 

tak, aby to bolo riadne urobené, aby neboli žiadne 
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pochybností a ideme k ďalším bodom. Lebo myslím si, že keď 

tu budeme ešte hodinu diskutovať o tomto bode, k ničomu sa 

nedostaneme. Treba sa rozhodnúť a treba ísť k ďalším bodom, 

aby sme vyriešili body, ktoré máme riešiť. A toto nevidím 

ako problém že to posunieme o pár dní. A myslím si, že 

všetci budú spokojní. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Rattajová. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja len na záver toho čo povedal 

možno aj Riško (p. Mikulec), ja sa opýtam jednu vec: Ak 

náhodou táto voľba bude spochybnená a napadnutá, kto bude 

niesť zodpovednosť? To je moja otázka. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som za prestávku, ale bol by som 

rád, aby sa pán Baxa prezentoval, aby sme túto časť 

ukončili a potom sa môžeme baviť o ďalších krokoch; ak 

súhlasíte.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán Ing. Baxa, prosím, nech sa páči, poďte.  
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 (Poznámky v pléne.) 

 

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

 Áno, nech sa páči, otázky na posledného kandidáta Ing. 

Baxu.  

     Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Chcem sa len pána 

kandidáta opýtať, keďže viem že má bohaté skúsenosti zo 

samosprávy, či považuje za takto vyhlásenú a prevedenú 

voľbu za zákonnú. To je prvá otázka.   

 

 A smerom k predsedníckemu stolu: Ešte v živote som 

nerokoval o materiáli, kde by som nevedel kto je 

predkladateľ. Tak by som bol naozaj rád, keby niekto 

povedal, že kto je predkladateľom toho materiálu, lebo sa 

mi to nestalo za dosť dlhé poslanecké obdobie. Ďakujem.  

 

 

Ing. P. B a x a, kandidát na miestneho kontrolóra: 

     Môžem odpovedať? (Áno.) No, táto otázka nie je celkom 

jednoduchá a celý tento proces voľby je z hľadiska zákona 

veľmi boľavý, tak by som to povedal diplomaticky. Spomeniem 

niektoré okolností. 

 

 Prvá okolnosť je, že materiál nebol predložený 

v písomnej podobe, bol zaradený do programu rokovania. Čiže 

ten, kto schválil program rokovania, mal mať už vtedy 

vedomosť, kto bude predkladateľom, atď., atď. 

 

 Pokiaľ ide o to, že táto informácia bola známa 

neskoro, budem vám hovoriť tak, ako by som hovoril ako 

kontrolór, nie je to relevantné voči tejto námietke, že mal 
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byť v písomnej podobe. Ospravedlňujem sa, že budem hovoriť 

na rovinu. Nie je to relevantné z toho dôvodu, že uzávierka 

bola 31. 3.  A 1. 4. už mohla byť zídená komisia, lebo ak 

sa správne pamätám, ak som to správne pochopil, keď pán 

starosta dostal za úlohu kreovať komisiu, tak v tom chápem, 

že automaticky prirodzene je aj jej úloha zvolať prvé   

zasadnutie. 31. 3. do 17.00 hod. prihlášky. 1. 4. povedzme 

o 9.00 hod. ráno zasadnutie komisie. Behom pol až trištvrte 

hodiny je vyriešený problém, či uchádzači splnili 

podmienky. Inak povedané, od 1. 4. poobede sa mohol chystať 

materiál do zastupiteľstva.  

 

     Toto, bohužiaľ, časy nepustia. A nepoviem problém 

s Rokovacím poriadkom. 

 

 Druhá vec, druhý moment, či životopisy áno alebo nie? 

 Zákon o ochrane osobných údajov dosť jasne špecifikuje 

čo sú osobné údaje. Ak sa taký vyskytuje v životopise, 

alebo taká kombinácia údajov ktorá spĺňa tie kritéria zo 

zákona, tak to vyčiernim, a životopisy idú. Nie je problém. 

Navyše tá formulácia, že pre účely voľby. Ale účel voľby je 

aj zabezpečiť primeranú informovanie verejnosti. To je 

ďalšie, preto je to boľavé. A takto môžeme ísť ďalej, čiže 

informácia verejnosti. 

 

 Ak nie je verejnosť informovaná, tak vznikajú zákonite 

pochybnosti o zákonnosti celého procesu. Na čo sú nám 

informácie, a teraz prepáčte, možno budem zase protivný, 

ale keby že ma vyberiete za kontrolóra, tak asi by som 

v týchto veciach aj protivný musel byť. Bude všetko jasné 

„bukvy nenáda“ ako sa hovorí, písomný materiál 

nepotrebujem.  

 

     Ak nie je všetko jasné, ak skutočne je to otvorené do 

poslednej chvíle, aj keď každý kto má zdravý rozum vie, že 
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nejako sa dohodnúť treba, že nejako sa dopracovať k tej 

väčšine. Ale k tej väčšine by sa dopracovalo úplne 

prirodzeným spôsobom na základe reálne dostupných 

informácií pre všetkých tých, ktorí majú právo rozhodovať. 

Takto dvaja poslanci boli zvýhodnení a teda nemali rovnaké 

právne postavenie, alebo traja, neviem koľkí boli v tej 

komisii, ako ostatní poslanci. To je vážny problém, lebo 

každý poslanec má mať rovnaké právne postavenie. To je 

ďalšia boľavá vec. 

 

 A z tohto hľadiska mi vyplýva že, no, priznám sa, my 

sme zažili nie tento ale trochu podobný problém v mestskej 

časti Lamač keď som tam bol prednosta; tiež sme chystali 

voľbu miestneho kontrolóra. Zistili sme problém že sa nám 

to bije so zákonom. Zistili sme to ešte v čase tej lehoty, 

keď sa mali podávať prihlášky. Zastupiteľstvo zmenilo 

uznesenie.  

 

 A dneska, teda ak by som vám ja mal niečo vedieť 

navrhnúť, lebo jednak ako sa kritizuje, veď ja za to nie 

som zodpovedný, tá moja zaujatosť je len v tom, aby ste ma 

zvolili a to uvidíme, to je na vás, nie na mne, by som vám 

navrhoval jednoduchý postup: schváľte zmenu uznesenia, 

dohodnite sa že bude mimoriadne zastupiteľstvo, povedzme 

o 8, 10 dní, a nie je problém.  

 

     Ale terajší postup naozaj je mi ľúto že to musím 

povedať vytvára zdanie netransparentného postupu. A to nie 

je o tom že čo sa šepká, že ten bude zvolený, že ten nebude 

zvolený, že ten to má vo vačku, atď. To sa bude vždycky 

šepkať. V tom nevidím nejaký principiálny problém. 

 

 Principiálny problém je v tom, že ten postup dáva tomu 

za pravdu. Toto je problém. A to si ubližuje aj mestská 

časť, aj zastupiteľstvo. Ten kontrolór, keby že je dneska 
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zvolený, môže byť. Možno že by prokuratúra povedala že je 

to v súlade so zákonom. Ťažko povedať. Osobne je to u mňa 

pol na pol a preto by som neodporúčal do toho ísť. 

 

 Tak potom čo s tým spravíte?  

     Ten kontrolór bude 6 rokov sedieť na kymácajúcej sa 

stoličke, lebo vždycky keď s niečím dôjde čo sa nebude 

príjemné počúvať komukoľvek, bude spochybňovaná jeho 

legitimita, či už zo strany obyvateľov alebo zo strany 

zastupiteľstva. Toto nie je celkom príjemná pozícia. 

 

 A myslím si, že je zodpovednosťou mestskej časti 

nastaviť také prostredie, aby práca kontrolóra plnila svoj 

účel, aby nemusel venovať značnú časť svojich kapacít na 

to, aby obhajoval svoju legitimitu. Ale na to, aby 

obhajoval legitimitu svojich zistení.  

 

 Urobte komfortné prostredie pre prácu miestneho 

kontrolóra, nie problémové prostredie. Platíte ho. Tak na 

čo chcete dať tie peniaze? Na to, aby obhajoval svoju 

legitimitu alebo na to aby odvádzal excelentnú prácu pre 

vašu mestskú časť.  

      Neviem, či to stačí. Prepáčte, že som sa trošku možno 

rozbehol, ale asi ste si to pýtali. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Nasleduje pán poslanec Korček.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja som bol 

spokojný s odpoveďou, vidieť že máte skúseností 

v samospráve a ste slobodným človekom. A keďže sa hlasovalo 
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už o tomto materiáli a poslanci sa vyjadrili, že nesúhlasia 

s jeho stiahnutím, tak ja vyzývam predkladateľa. Neviem, 

kto je ten predkladateľ. Tak prosím vás, kto je 

predkladateľ, nech sa prizná. Ale nemôžeme predsa hlasovať 

o materiáli, ktorý nemá predkladateľa.  

 

     Takže, pán predkladateľ, ak sa tu nachádzate v tejto 

miestnosti, neviem kto ste, vyzývam vás, stiahnite tento 

materiál, pretože stiahnuť materiál môže predkladateľ. 

Ďakujem. 

 

 

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

 S faktickou pán poslanec Mikulec.  

 

 

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

 Ja by som sa chcel poďakovať pánovi Baxovi, ako klobúk 

dole, máte fakt veľmi vysoké znalosti v oblasti komunálu. 

Možno ešte aj to presvedčí niektorých ľudí, ktorí neboli 

rozhodnutí. Ale ešte raz, pripájam sa tu k pánovi 

Korčekovi, treba ten materiál stiahnuť, lebo každá 

pochybnosť by vrhala tieň na voľbu kontrolóra. Myslím, že 

to je dosť vážna pozícia na to, aby vznikol nejaký problém.  

 

     Teda ide o to, že aj ten človek, ktorý bude zvolený, 

ako povedal pán Baxa, nech nesedí 6 rokov na horúcej 

stoličke. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem pekne obom poslancom.  

 Ja navrhujem, aby sme dokončili túto diskusiu. Sú 

prihlásení pán Gašpierik a pán Sládek.  
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     A ak nebudú ďalšie diskusné príspevky, tak potom 

poďakujeme všetkým kandidátom a vyhlásime prestávku. 

Ďakujem pekne.  

     Čiže ešte nasleduje pán Gašpierik.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Predbehli ma kolegovia s faktickými 

poznámkami, pán kandidát na voľbu kontrolóra, pán Ing. 

Baxa. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za vašu reč, lebo 

si myslím že, označím to že to bol štátnicky príhovor, lebo 

ste zhrnuli v kocke vlastne o čo tu celé ide.  

 

     Ja si to naozaj, keď to bude v 280 

stranovom stenografickom zázname stiahnem a prípadne toto 

uverejním, že toto bola tá vecná problematika dnešného 

rokovania týchto bodov, predchádzajúceho a voľby.  

 

     My sme mali prestávku, či teda sa pôjde. Ja som čakal, 

že pán starosta povie, tento bod sa stiahne alebo tento bod 

ide ďalej. Hneď sa pokračovalo a tým som teda rozumel, že 

v klube nezávislých poslancov ste sa dohodli, že teda sa to 

bude tlačiť ďalej. Ja som už v tej svojej úvodnej reči 

niekoľkokrát požiadal, aby teda bol známy predkladateľ. 

Čítal som už možno trikrát článok 2 Rokovacieho poriadku, 

že každý materiál, nie ten čo bol schválený o voľbe 

kontrolóra na minulom zastupiteľstve, ale v súčasnosti je 

to riadny bod, musí mať svojho predkladateľa. 

 

 Znovu vyzývam, pán Korček to už povedal takou 

žoviálnou formou, kto je predkladateľom. Je predkladateľom 

prednosta? Je predkladateľom starosta? Naozaj myslím, že by 

sme mohli ukončiť a znovu sa vrátiť k tomu čo tu predniesla 

pani poslankyňa Rattajová úplne úvode, že sme to mohli 

odložiť.  
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     Je potom právnou otázkou, vyzývam aby sa o tom 

rokovalo počas prestávky, pokiaľ by sa to malo odložiť 

o týždeň, tak sa mi tu javí že takáto vôľa tu je, aspoň 

z úst pána tajomníka; takisto veľmi pekne ďakujem pán 

Mikulec. Že keď sme voľby vyhlásili na 14. apríla, pokiaľ 

by sme to odložili, tak táto voľba bola vyhlásená pre 

ostatných občanov ktokoľvek sa prihlásil, či niečo 

neporušíme, či teda nebudeme musieť tú voľbu zopakovať až 

o ďalší mesiac.  

 

    Aby teda právny odbor na toto pozrel, či môžeme 

prerušiť niečo čo bolo ohlásené, že prebehne 14. apríla, čo 

prebieha v zmysle zákona o obecnom zriadení voľba 

kontrolóra ešte ten deň. atď., lebo má to určité 

špecifická. Takže, či už pán JUDr. Korček, pán JUDr. 

Mikulec, lebo je ich tu viacero, alebo poslankyňa Národnej 

rady pani Pfundner vravela o zákonnosti, aby sa na to 

pozreli, aby sme sa nedostali do ďalšieho problému. Ďakujem 

veľmi pekne.     

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Pán prednosta, chceš zareagovať? 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Takto: Môžem reagovať. Materiál bol predložený ústne.  

     V zmysle Rokovacieho poriadku v naliehavých prípadoch 

môže byť takýto materiál na rokovanie predložený ak to 

odporučí starosta a miestne zastupiteľstvo s tým vysloví 

súhlas hlasovaním.  Čiže vyslovil ho starosta a súhlas bol 

na začiatku odhlasovaný.  

     (Poznámka v pléne: „Nebol“.) 

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

 Pán poslanec Gašpierik.     

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ja som to spomínal už vo svojej poznámke. Keď sa 

pozriete spätne do stenografických záznamov, nebol. To bol 

ten problém; povedal som to možno pred 45 minútami. My sme 

hlasovali o programe, to bol program. A potom, keď som 

spomínal, to bola správa pána Mikulca, to ten bod číslo 6 – 

Správa Komisie pre výber uchádzačov, tak my sme mali potom 

hlasovať že súhlasíme, že bude daná ústne – o tom sme 

nehlasovali.  

     A potom tá posledná veta toho odseku čo ste čítali; 

a uznesenie musí byť predložené písomne – nebolo. 

 

 To znamená, že my sme už to predchádzajúce uznesenie 

prijali v rozpore so Rokovacím poriadkom. Teraz sme 

v ďalšom bode, a rovnako sme zatiaľ ešte nehlasovali o tom, 

že bude predložená ústne. No, a samozrejme, k hlasovaniu 

nedošlo, lebo ak sa objaví predkladateľ, tak predpokladám 

že to stiahne. Alebo možno dospejeme k tomu, že predsa 

budeme hlasovať, že to bude ústne, aj keď to bude na konci. 

A potom bude písomne vyhotovená. Aby bolo učinené zadosť 

tomu odseku, tomu ustanoveniu, ktoré ste čítali.  

 

     Lebo to prvé hlasovanie čo bolo na začiatku 

zastupiteľstva bola o programe rokovania, nie o tom, že 

tento konkrétny bod bude ústne. O tom sa nehlasovalo. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Prihlásení sú dvaja kolegovia s faktickými poznámkami, 

pán Sládek a pán Korček.  
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     Prosím, pán Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja len naozaj stručne, naozaj je 

to strašne dlhé, len chcem poukázať na jedno, že myslím si, 

že boli aj prípady v minulosti, že mimoriadne 

zastupiteľstvo bolo zvolané do 3 dní. Čisto teoreticky 

z môjho pohľadu, my môžeme o 3 dní hlasovať, to nebude až 

také zdržanie. A čisto teoreticky, sa nový kontrolór ešte 

môže vyjadriť k návrhu rozpočtu.  

 

     Ale tiež chcem veľmi pekne poďakovať pánovi Ing. 

Baxovi za to čo povedal, s čím sa musím bohužiaľ stotožniť. 

A ďakujem za to, že to tiež povedal, lebo aspoň niektorým 

kolegom vysvetlí že to nie je nič osobné, ani žiadna 

obštrukcia v tomto prípade.  

 

     A, na druhej strane si nemyslím, že to je niekoho 

nejaká zámerná vina, že proste myslím si že všetci ktorí 

boli zainteresovaní do voľby kontrolóra, konali v nejakom 

dobrom úmysle. Ja osobne som sa tešil, že po dnešku bude 

nový kontrolór, že budeme vedieť k tým budeme 

spolupracovať. Každý, podľa mňa, z kandidátov vie, že keby 

to bol ktokoľvek, že by som sa na tú spoluprácu tešil. 

 

 Ale musíme, podľa mňa vyriešiť to, že čo je vlastne 

samotná voľba. Že či tí kandidáti nemusia v prípade 

nejakého mimoriadneho zastupiteľstva prihlásiť znova. To je 

podľa mňa tá vec, čo aj pán Gašpierik povedal. Ďakujem 

pekne.   

 

     Predpokladám, že môžeme aj cez prestávku, len vyzývam 

nejaké širšie fórum môže byť, lebo naozaj ja nie som členom 

žiadneho poslaneckého klubu tak ako som nebol ani v minulom 



 

 

 

                                                                         3. zasad. MZMČ B-Nové Mesto 14. 4. 2015 

83 

volebnom období a často som nemal tie informácie. Takže až 

môžeme, klub a poslanci; aké kluby sú, neviem, že či môžeme 

v širšom fóre sa o tom normálne baviť niekde v zákulisí. 

Ďakujem pekne.  

   

 

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

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. No, za socializmu, keď bola nejaká 

schôdza tak sa povedalo, že sa urobí. Potom sa všetci 

rozišli a nikto nevedel, kto to má spraviť. A pán prednosta 

povedal, že bolo predložené. Ten materiál, aj ústne, keby  

mal byť predložený, tak musí mať svojho predkladateľa. 

A bežne sa to robí tak, že v tých materiáloch je košieľka 

a je tam napísaný predkladateľ. A potom sa napíše, že bude 

predložené ústne.   

 Tak, prosím vás, nerobme z tejto mestskej časti 

Kocúrkovo. Ďakujem.  

 

 Tak reálne, pán prednosta, zoberte to na seba, aby si 

pán starosta zachoval česť. Povedzte, že ste boli 

predkladateľ a stiahnite to a môžeme sa tu o pár dní 

stretnúť a hlasovať normálne podľa litery zákona. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Ak nie sú žiadne otázky, tak ja si dovolím poďakovať 

všetkým kandidátom za ich zaujímavé inšpiratívne 

prezentácie.  

 A zároveň vyhlasujem 15 minútovú prestávku. Ďakujem 

veľmi pekne. 
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 (Prestávka.) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať a zaujmite 

svoje miesto. 

 

 Dámy a páni, na základe dohody prednášam tento návrh: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     po A. schvaľuje zmenu uznesenia č. 02/44 zo dňa 17. 2. 

2015 v časti termínu voľby funkcie miestneho kontrolóra 

mestskej časti, a to na deň 24. apríla 2015. 

 

     po B. splnomocňuje prednostu Miestneho úradu 

k príprave písomného materiálu na voľbu miestneho 

kontrolóra mestskej časti. 

 Poprosím návrhovú komisiu návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 po 1. schvaľuje zmenu uznesenia č. 02/44 zo dňa 17. 2. 

2015 v časti termínu voľby funkcie miestneho kontrolóra 

mestskej časti, a to na deň 24. apríla 2015.  

     po 2. splnomocňuje prednostu Miestneho úradu 

k príprave písomného materiálu pre voľbu miestneho 

kontrolóra mestskej časti.  

 

 

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

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                15 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          6 

 

 Čiže v takomto prípade sťahujem z programu rokovania:  

 

bod 9 – Správa volebnej komisie o výsledku voľby miestneho 

kontrolóra; 

 

bod 10 – Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto; 

 

bod 11 – Návrh na voľbu tajomníka Komisie pre ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto a výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

 Prechádzame na bod č. 12.   

 

 

 

BOD 12:  

Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán prednosta, nech sa páči.  
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Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Ďakujem. Materiál je predložený v predchádzajúcom 

spracovaní. V podstate medzi predloženým a dnešným dňom 

nenastali žiadne zmeny.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 Prihlásila sa pani poslankyňa Rattajová. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja sa ospravedlňujem že som takto 

vstúpila do tohto bodu, ale nedá mi ešte k voľbe kontrolóra 

napriek tomu, že bolo odložené. Chcem Poďakovať, že to bolo 

vyslyšané a že vecnosť vyhrala tento krát nad politikou. 

Chcem poďakovať aj Rišovi (p. Mikulcovi.) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, pri všetkej úcte máme úplne iný bod, 

riešime uznesenia miestneho zastupiteľstva. 

 

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

 Viem, pán starosta. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak chcete na záver môžete porozprávať čo chcete. 

 

 

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

 Ale keďže tam nebola k tomu diskusia, nevedela som sa 

do toho zapojiť. Ale v každom prípade chcela som len takto 

v skratke. Takže ďakujem, že ste vyhoveli môjmu návrhu. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Myslím si, že nie je 

dôvod byť podráždený.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, k bodu 12 – Vyhodnotenie plnenia 

uznesení miestneho zastupiteľstva. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Pán starosta, nebuďte podráždený, lebo možno som, 

mojim návrhom vám zachránim kožu, lebo v tomto uznesení je 

návrh na „zrušenie“ voľby kontrolóra. Keby sme to takto 

odsúhlasili, neviem či by sme nemali ďalší právny problém.  

 (Vzájomné vyjasnenie.) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, pán poslanec, môžete ešte raz? 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Beriem naspäť. Ďakujem.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Poprosím návrh uznesenia. 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 

     po 1. k o n š t a t u j e, že trvá termín plnenia 

uznesení - podľa predtlače 

19/04/C; 19/09/B; 20/12; 20/14; 21/08/C; 22/14; 22/16/1; 

22/30; 7MMZ/10; 7MMZ/16; 7MMZ/17; 7MMZ/18; 22/23; 22/34; 

23/06; 23/16; 01/12/B; 02/44 

 

     po 2. s p l n e n é boli uznesenia: (podľa predtlače) 

23/05/B; 02/01; 02/05; 02/07; 02/16; 02/17  02/18; 02/19; 

02/21; 02/22; 12/23; 02/24; 02/25; 02/26; 02/27; 02/28; 

02/29; 02/30; 02/31; 02/32; 02/33; 02/34; 02/35; 02/36; 

02/37; 02/38; 02/39; 02/40; 02/41  02/42; 02/45 

 

     po 3.  z r u š e n é  boli uznesenia (podľa predtlače) 

22/31; 23/12; 23/13; 23/17; 23/18; 23/19; 01/13; 02/06; 

02/08; 02/09; 02/10; 02/11; 02/12; 02/13; 02/14; 02/15; 

02/20; 02/43. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   16 poslancov. 

 Proti:                 1 

 Zdržal sa:             4 

 

 Ideme na bod číslo 13. 
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Bod 13: 

Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné 

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto pre školský rok 2015/2016 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak dovolíte, bez úvodného slova.  

 Otváram rovno diskusiu. Materiál ste prechádzali 

v komisiách, diskutovali sme o ňom. 

 Nikto nie je prihlásený, poprosím návrh uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e 

Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné 

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto pre školský rok 2015/2016;  

bez pripomienok.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 21 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 
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BOD 14: 

Správa o vývoji kriminality a verejného poriadku na území 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto od 01.01.2014 do 

31.12. 2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ak dovolíte opätovne bez úvodného slova otváram 

diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Prosím návrh uznesenia. 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Správu o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na 

území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2014; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa.     

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               1 

 Zdržal sa:           4. 

 

 

BOD 15:  
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Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu 

obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas 

Nového Mesta v roku 2015 a čerpaní finančných prostriedkov 

v roku 2014 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Prihlásený je pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Iba drobná poznámka, 

na strane 3 je text, Redakčná rada časopisu bola 

vymenovaná; to je nesprávne, bola zvolená miestnym 

zastupiteľstvom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Máte pravdu. Ďakujem pekne za upozornenie, bola 

zvolená, správne. Predkladateľ materiálu som ja, ja si to 

osvojujem. Takže opravujem. Ďakujem pekne. 

     Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja budem aj potom v rámci interpelácií  

vystupovať viacero, nakoľko som na miestny úrad, pán 

starosta, posielal niekoľko žiadostí. Vy ste si vlastne na 

minulom zasadnutí zastupiteľstva zosobnil, že budete 

určovať že kto bude v Redakčnej rade, aby to bolo na váš 

obraz a obraz mestskej časti toto periodikum. Nepripustili 

ste tam zástupcov koalície, to znamená aby bola pluralita 

názorov, aby sme vedeli zabezpečiť aj iné názory ako tie 

ktoré chcete Vy osobne, resp. nazvem vedenie mestskej 

časti.  



 

 

 

                                                                         3. zasad. MZMČ B-Nové Mesto 14. 4. 2015 

92 

 

 Ja som Vás požiadal trikrát e-mailovou komunikáciou aj 

telefonicky sekretariát. Pokiaľ by som mohol ako poslanec 

mestskej časti obdržať zápisnicu z Redakčnej rady; bolo to 

7. marca, 10. marca a ten tretí termín neviem, opakovane. 

Doteraz som tieto zápisnice neobdržal. 

 

 Ja sa chcem spýtať, či sa viem domôcť ako poslanec 

mestskej časti, či je to verejná listina alebo sú to nejaké 

obchodne utajované informácie; budem mať teda ešte viacero 

príspevkov, ale pôjdem teda „step by step“. Či by som vedel 

tieto informácie dostávať, či mám dať nejaký návrh 

uznesenia, či sa to mám dožadovať cez interpelácie, či sa 

toho mám dožadovať na základe zákona č. 211 o slobodnom 

prístupe k informáciám, alebo na základe e-mailovej 

komunikácie a žiadosti mojej, a na základe telefonickej 

žiadosti s vašim sekretariátom som tieto informácie 

doposiaľ nedostal.   

 

 Prečo sú utajované? Preto je to tak?  

     A prečo neviem dostávať informácie z Redakčnej rady, 

ktorú ste si zosobnil že teda, nepristúpite pre ďalších 

zástupcov, poslancov poslaneckého zboru. Ďakujem zatiaľ. To 

je len prvá časť otázky. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pokojne pokračujte. 

 

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

     Ja poprosím, pokiaľ by ste mi odpovedal, potom budem 

mať  v viacero. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Pokračujte. Pokojne pokračujte, pán poslanec. Nech sa 

páči, pokračujte. 

 

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

 Pán starosta, poprosím tú odpoveď. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pokračujte. 

 

 

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

 Nebudem sa doťahovať. Na Miestnej rade, pán starosta, 

som rovnako požiadal, pokiaľ by mohol byť tento materiál 

doplnený o ďalšie informácie.  

      Zaujímalo ma, nakoľko v zmysle sprístupnenia 

informácií o nákladovosti tohto časopisu, tohto periodika 

sa vlastne už niekoľko rokov po sebe vždycky stala úspešnou 

uchádzačka, myslím že pani Ing. Škutková Jana. A predkladal 

túto správu na miestnej rade, teraz neviem či pán Borčín, 

pán Tettinger, neviem presne kto tam bol, a nevedel presne 

odpovedať a bolo prisľúbené, že to bude doložené do 

rokovania zastupiteľstva. 

 

 Že akou formou prebiehali výbery priamo konkrétne na 

túto pozíciu redakčného spracovania, lebo sú to veľmi 

vysoké čiastky: 2 200 Eur, 1 860 Eur, že bolo povedané, že 

vždycky boli priamo oslovení nejakí dvaja uchádzači.  

 

     Tak ja som chcel požiadať, že ako prebiehal tento 

proces výberu na pani Škutkovú, konkrétne na ňu že je takto 

úspešná?  

     A teda aká je to forma bola?  

     Či to bola verejná súťaž alebo aká forma verejného 

obstarania prebiehala pre tento výber? To je druhá časť 

otázky.    
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 Tretia časť otázky, chcel som sa spýtať na základe 

toho, že vlastne toto spracovanie sa mi javí veľmi 

nákladné. Že či je možnosť, či bola úvaha vo vedení 

mestskej časti, že toto spracovanie by prebiehalo internými 

zamestnancami? 

  

     Pokiaľ mám informácie, pani Skutková; ona myslím dosť 

často to robí na základe živnostenského oprávnenia. Teraz 

neviem, aspoň takto sa mi to zdá z tých objednávok, z 

tých faktúr, že nie je právnická osoba, lebo fakturuje 

mestskej časti. Neviem, či ona má prenajaté priestory 

v rámci úradu a teda má tam nejakú kanceláriu, má tam 

nejaké označenie, že si to prenajala.  

 

     Pokiaľ to je takto, či by to teda nemohol vykonávať 

zamestnanec úradu na nejaký pracovný pomer, na hlavnú 

zmluvu, ktorý by teda spracovával takéto noviny a nemuseli 

by sme možno to vykonávať takto dodávateľsky 

a outcourcingovo a za tieto pomerne myslím si že veľmi 

vysoké čiastky. 

 

 Štvrtá otázka: Chcel by som sa spýtať, že či sa 

uvažovalo, lebo tieto noviny sú samozrejme veľmi pekne 

graficky spracované na kvalitnom papieri, či sa neuvažovalo 

pre nejakú určitú nákladovosť, lebo vždycky zo strany pani 

Ing. Škutkovej sú otázky; či viete zohnať nejakých 

inzerentov, aby sa teda vykrývali náklady s výnosmi, teda 

píjmami za inzerciu. Či sa neuvažovalo, že by sa prešlo 

napríklad na nejaký bežnejší novinový papier, veď tak či 

tak je to vždycky periodikum mestskej časti? Myslím si, že  

to nemusí byť len v takomto luxusnom vyhotovení.  

 Asi zatiaľ toľko. 

 

     Prípadne potom asi budem mať ešte ďalšie otázky. 

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

     Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec, nie je pravda, že by som bol osobne 

proti Vám. Som osobne proti tomu, aby ste pred 

zastupiteľstvom prišli a povedali, sme dohodnutí na 

nejakých veciach, tak ako znova ste s tým znova prišli 

dnes.  

 

     Pokiaľ ide o zápisnice, nie sú tajné, len nie sú ničím 

zaujímavé, tak som to bral ako súčasť nejakej hry. Ale, 

samozrejme, ak ich chcete, budete ich dostáva. Nie je to 

problém. Nikto ich nedostával, lebo nie je tam nič 

zaujímavé, že by mohlo niekomu čokoľvek povedať. 

 

 Pokiaľ ide o informáciu o procese výberu, tieto 

informácie sú už súčasťou materiálu. Tento materiál bol 

prepracovaný, bol o tieto informácie doplnený. 

 

 Po štvrté, pokiaľ ide o to čo nás stojí pracovníčka 

ktorá realizuje, pripravuje Hlas Nového Mesta, chcem 

upozorniť, že jej úlohou je nielen dať dohromady Hlas 

Nového Mesta ale zároveň zabezpečiť inzerciu. V minulom 

roku bola inzercia vo výške 22 000 Eur. Toto je súčasťou 

jej práce.  

 

 A posledná otázka: Náklady na tlač, toto je téma ktorá 

je minimálne raz za rok a otázkou na Redakčnú radu, kde sa 

diskutuje o tom aká forma je lepšia, či sa pôjde povedzme 

do nižšej gramáže, či sa pôjde do novinového papiera 

a predložia sa cenové varianty. A zatiaľ aj vzhľadom na 

povedzme záujmy inzerentov, vzhľadom na to aké sú rozdiely 

v cenách, sa súčasná tlač ukazuje ako v poriadku. Ak môžem, 

aby som porovnal, v minulosti Hlas Nového Mesta keď bol ten 

papier bežný, myslím, že 80 gramový, čierno-biely, plus 
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jedna farba, ktorý sa tlačil na tlačiarni Rotmajor z 90. 

rokov, plus sa potom ručne skladal, nás vyšiel zhruba toľko 

ako nás stojí teraz po odrátaní nákladov.  

 Ďalší prihlásený je pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán starosta, ja len 

musím alebo chcem vrátiť rokovanie na tejto pôde naspäť, 

o rok mínus jeden deň, 15. 4. 2014 sme sa tu rozprávalo, ja 

som v rámci diskusie, ani neviem ku ktorému bodu požiadal 

o to, aby ste nejakým spôsobom, že by som chcel vidieť 

kópie tých faktúr, ktoré vystavujete ako mestská časť za 

inzerciu. Toto celý čas do doby pred rokom nebolo jasné, 

akým spôsobom platia inzerenti. Ja som pred rokom len 

požiadal, že si môžem vidieť konkrétne faktúry, ktoré boli 

vystavené mestskou časťou, lebo vtedy som mal za to, že by 

to mestská časť mala zverejňovať. Je to tiež faktúra, ktorá 

podlieha nejakému zverejňovaniu; nie som si tým istý, či to 

tak je, len som sa na to pýtal.  

     A vtedy ste mi prisľúbili, že dáte úlohu na 

vtedajšieho pána prednostu, aby mi to pripravil. Ale ono je 

to už 364 dní.  

 

     Takže ja by som sa vás chcel spýtať, či by som mohol 

aspoň nejaké faktúry dostať? Ja si chcem overiť. Mne tie 

čísla, priznám sa, nesedia.  

     A chcel by som si overiť, či každý má rovnaké 

podmienky, lebo je tam cenník uverejnený. Aby každý 

inzerent či má rovnaké podmienky? 

 

 Nechcem Vás tým naháňať, čiže len sa spýtam, že či je 

takáto možnosť a ja si to už prídem na úrad niekedy 

vypýtať. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ak je to tak, ja sa chcem ospravedlniť, 

môžete prísť v pondelok ráno a faktúry Vám budú ukázané. 

Teraz v pondelok najbližší týždeň, povedzme o 8.00 hod, ku 

mne do kancelárie. Vyhovuje?  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 V pondelok mám dohodnuté dva termíny; o 11.00 hod. 

a o 15.00 hod. o tých veciach ktoré sme sa dohodli. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tak v utorok.  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Čiže už trikrát v pondelok na úrad by som nerád 

chodil, ale v utorok veľmi rád. V každom prípade ďakujem za 

túto možnosť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Pán starosta, Vy ste povedali, že je to 

v materiáli čo sa týkalo mojej otázky výberu spracovateľa 

na spracovanie. Dodávateľom redakčného spracovania zostáva 

naďalej Ing. Jana Škutková. výzva na predkladanie ponúk 

Ing. Erika Madejová, Ing. Škutková, Ing. Maršálek. Ja som 

sa chcel spýtať, že kto to realizuje tieto výbery? Kto 

vlastne určuje kto má byť oslovený?  

 

     Mne je to zvláštne, pán starosta, pokiaľ každý rok 

vždycky sú oslovení samozrejme v zmysle zákona traja, ktorí 
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dvaja vždycky z nich dajú vyššiu ponuku a jeden dá nižšiu, 

lebo nie je to klasické konanie v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní, že by dávali nejaké ponuky, alebo aby sa to 

tendrovalo elektronickou súťažou. Lebo každý rok, myslím že 

už piaty rok, vždycky pani Ing. Škutková vyhrá. 

 

 Myslím že bola 4 roky v minulom volebnom období 

predsedníčka Redakčnej rady a plus aj dodávateľ a takisto 

sa to stalo aj pre tento rok.  

 

 Takže či teda každý rok skutočne keď sa určia traja,  

ona je z nich najlepšia? Že kto rozhoduje, že ktorí sa 

oslovia tí ďalší dvaja okrem pani Ing. Škutkovej, že 

vždycky potom vyhrá ona? To je moja otázka, prvá časť. 

 

 A tá druhá; k tej pluralite. Ja chcem len povedať, pán 

starosta, nie všetci občania, obyvatelia mestskej časti sú 

spokojní s obsahom. Ja som zvážil niekoľkokrát aj u pani 

Ing. Škutkovej, že vždycky príde tam kde ste Vy osobne, tam 

kde nie ste tam nepríde, kde pracujú poslanci tak sa tam 

nezúčastní. Prípadne, keď odfotí poslancov tak niekde 

zozadu, aby neboli. Proste vedel by som o tom dlhšie 

diskutovať. 

 

 Ja len pripomeniem, napríklad jedného občana Nového 

Mesta, kde napríklad pripomienkoval, že v Hlase Nového 

Mesta chýba mapa kriminality v Novom Meste. Neboli tam 

informácie o nákupnom centre na rohu Tomášikovej, Trnavskej 

ceste, chýbali tam informácie o Železničnej stanici 

Vinohrady, o grafitoch, nálepkách, plagátoch, či diery na 

chodníkoch. Chýbali tam zvláštnosti na výstavbu nového 

freshmarketu. Chýbali tam zvláštne ceny rekonštrukcie parku 

na Hálkovej. Chýbali tam informácie zamietnutie protestu 

prokuratúry v prípade nového futbalového štadióna. Chýbali 

tam informácie komplexnejšie o februárovom miestnom 
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zastupiteľstve, o neschválenom rozpočte. Proste tie 

pripomienky občanov sú. 

 

 Ja si myslím, že je dobrá určitá pluralita, aby to 

teda nebolo tak, že tieto informácie sú jednostranné tak 

ako sú v súčasnosti nakreované, ako je nakreovaná Redakčná 

rada. Ďakujem pekne. 

 

 Takže poprosím ešte raz ten výber. Kto určuje tých 

dvoch každý rok s tým že pani Ing. Škutková vždycky vyhrá? 

 

 A teda že či, ste mi neodpovedali, nie je lepšie 

zamestnať interného zamestnanca na miestnom úrade, ktorý by 

nám spracovával takéto médium; určite tie náklady by boli 

nižšie ako 1 800 Eur, lebo ten plat by sa myslím že rovnal 

takmer platu starostu. Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, po prvé mám za to, že  vo 

všeobecnosti toto rieši príslušný referát, ktorý má na 

starosti verejné obstarávanie, ale to predsa viete. 

 

 Pokiaľ ide o vašu nespokojnosť s obsahom, mrzí ma že 

sa to dozvedám po 4 rokoch zatiaľ kým teda nebola diskusia, 

či budete alebo nebudete členom Redakčnej rady tak takúto 

nespokojnosť ste neprejavovali. Ibaže by došlo k tomu, že 

v tomto roku sa náhle zhoršila kvalita Hlasu Nového Mesta. 

 

 Pokiaľ ide o to, čo tam chýba, nechýba, to je vecou 

názoru. A myslím, že pani Škutková veľmi rada prijme návrhy 

na témy, na to aj vyzýva členov Redakčnej rady. Čiže ak 

máte témy alebo viete o občanovi, ktorý ako ste povedali má 

množstvo návrhov, určite bude veľmi rada čo všetko by sa 
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tam mohlo doplniť, aby si ich nemuseli kvázi vymýšľať sama, 

chodiť po úrade a tlačiť, dajte mi informácie.  

 Pán poslanec Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem. Ja som členom Redakčnej rady, takže možno 

odpoviem aj Liborovi (p. Gašpierikovi). Redakčná rada 

vlastne rozhoduje o témach, ktoré budú v nasledujúcom 

čísle. Preto som aj navrhoval aby bolo zastúpenie čo 

najpluralitnejšie v Redakčnej rade. Chcel som aj kolegu 

Gašpierika z pravicovej koalície, minulé zastupiteľstvo do 

Redakčnej rady navrhol. 

 

 Chcem sa opýtať, keď hovoríme o Hlase Nového Mesta, 

trošku by som to premostil na Programovú radu pre televízne 

vysielanie, ktorá vznikla na môj návrh a na návrh pána 

vicestarostu Winklera. A minulé zastupiteľstvo som pána 

prednostu upozornil na určitú diskrepanciu v názvosloví v 

uznesení, ktorým sme vlastne konštituovali Programovú radu 

ktorý máme v Štatúte. A žiadal som, aby ste predložili 

návrh novely štatútu. Že si ste sa týmto zaoberali? Dovolil 

som si dať túto otázku v tomto bode, lebo sa mi to javilo 

ako podobná téma. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, tak na ten štatút bude reagovať tu pán 

prednosta. Pokiaľ ide o tú prvú otázku. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 To nebola otázka, to som odpovedal iba pánovi 

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

 Pokiaľ hovoríte o tej pluralitu, ja mám za to, že 

existuje tu nejaká skupinka ľudí a v zásade je jedno kto je 

momentálne v akejkoľvek strany, je to tá istá skupinka 

ktorá tu pôsobí v nejakom čase, či už niektorí sú členmi 

zastupiteľstva, iní nie sú, nejako spolu fungujete, 

komunikujete, máte niečo za sebou, to je pochopiteľne vaša 

vec. Čiže ja mám za to, či tam bude pán Gašpierik alebo Vy, 

v zásade je to jedno, je to to isté. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Pán starosta, nebuďte nervózny. Naozaj si myslím, že 

netreba dehonestovať prácu poslancov. Vy ste sa dosť 

prioritatívne vyjadrovali na ostatnom zastupiteľstve 

a nerád by som bol aby to bolo dnes. Preto dnes nebudem 

pokračovať k čomu ste ma vyzval, že dávať nejaké témy pani 

Škutkovej, lebo pán starosta, mohol by som o tom veľmi veľa 

rozprávať; a naozaj nebudem rozprávať lebo je to 

nepatričné. Ja som niekoľkokrát dával rôzne témy, vždy boli 

odmietnuté. Ja to tak nazvem, viete že som mal aj sťažností 

práve k reakciám pani Škutkovej a naozaj nepoviem na záznam 

vaše reakcie. Takže len chcem povedať, buďte objektívny 

a zbytočne ma nevyzývajte k tomu čo potom by som ľutoval že 

poviem na záznam. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Práve chyba je, že ja som príliš slušný. A keby som 

začal hovoriť čo ja si myslím, to by bolo skôr nepríjemné. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  
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 Ďakujem za slovo.  No, vaše slová mi pripomenuli 

bývalého predsedu vlády Dzurindu, ktorý hovoril o kauze 

skupinka, skupina ľudí, ktorí škodili strane a štátu. 

Myslím, že boli aj niekde na Izraelskú obchodnú komoru 

napojení. Ja by som bol nerád, aby táto kauza dopadla 

nejakým takýmto spôsobom. Ja už som to raz povedal 

a opätovne to chcem zdôrazniť, je to na stenozázname a bude 

to aj predmetom asi vysielania TV Bratislava, ktorá robí 

tieto záznamy.  

 

     Nie som členom žiadnej skupinky, nie som členom ani 

žiadnej  skupiny či organizovanej alebo neorganizovanej. 

Nie som členom ani žiadneho poslaneckého klubu, nikto ma 

neriadi, nikto mi neplatil kampaň okrem samého seba. 

Zastupujem tu zhruba 3 400 voličov, a to sú jediní ľudia 

ktorým sa zodpovedám. A tak ako už som tu niekoľkokrát 

poslanec a vyjadrujem slobodne svoje názory, verte, pán 

starosta, budem to naďalej činiť a budem sa slobodne 

vyjadrovať bez ohľadu na akékoľvek konzekvencie ktoré by mi 

hrozili. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Vaškovič. 

 

 

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

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

zareagovať na svojich predrečníkov. Na prvom stretnutí 

Redakčnej rady v tomto roku v konštituovanom zložení sme 

diskutovali o kvalite, o obsahovom zameraní časopisu 

a zhodli sme sa na tom, že by bolo veľmi nedobré meniť 

kvalitu nášho časopisu. Členovia Redakčnej rady sme 

skonštatovali, že tá kvalita je zodpovedajúca veľkosti 
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a významu mestskej časti v rámci Bratislavy. A chceli by 

sme v podobnom duchu pracovať aj v budúcnosti. 

 

 Čo sa týka obsahovej náplne, za seba ako za člena 

Redakčnej rady môžem povedať, že každý príspevok ktorý bude 

sa týkať občanov, obyvateľov mestskej časti, alebo 

významnej časti našej mestskej časti, Redakčná rada je 

otvorená. A myslím si, že Redakčná rada bude takéto 

podnetné články prijímať. Nemyslím si, že by to bolo len 

úloha pani Škutkovej, myslím si že by to mala byť úloha 

Redakčnej rady. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Teraz mám trošičku problém, lebo je prihlásený pán 

Gašpierik so štvrtým príspevkom. A podľa Rokovacieho 

poriadku by už nemal vystúpiť, keďže náš Rokovací poriadok 

umožňuje tri príspevky. Trošičku sa bojím, aby som niečo 

neporušil. A, už je to v poriadku. 

 Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči. 

 

 

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

 Tak ako som poďakoval pánovi Baxovi za jeho štátnicky 

príhovor, poďakujem kolegovi Vaškovičovi. Určite sa budem 

obracať na neho, poťažmo na kolegu Korčeka, ktorý je 

zástupca v Redakčnej rade, ktorého ste pripustili teda ako 

jediného z dvoch, ako ste mi povedali. 

 

 Ja len, pán starosta, čo sa týka Redakčnej rady, tak 

chcem vás požiadať, že tie zápisy, pokiaľ by ste to 

neposlali len mne, ja nechcem mať určité zvýhodnenie, ja 

Vás chcem len požiadať, keby ste verejne deklarovali že to 

budete uverejňovať, ako povedal pán kolega Vlačiky, 

aktuálne informácie na stránke mestskej časti, či by to 
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nemohlo byť tam uverejňované? Ja si to kedykoľvek pozriem, 

ktokoľvek si to pozrie, akýkoľvek občan, akýkoľvek 

poslanec, aby to bolo tam uverejňované.  

 

     Ja to nepotrebujem dostávať e-mailom, len či by takáto 

možnosť nebola, dať to na informačné oddelenie pokiaľ by to 

bolo tam zverejňované. Takže tým som myslel, že tá stránka, 

pokiaľ by bola taká hutná, aktívna, spústa informácií, ja 

si myslím že to by mohla byť jedna z tých a nepotrebujem 

osobitne dostávať len ja. Ale nech je to naozaj na stránke, 

nech je moderná a nech sa teda priblížime tomu auditu 

transparentnosti. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som chcel poprosiť všetkých zúčastnených v tejto 

diskusii, aby sme tu nevnášali nejaké osobné invektívy do 

tejto diskusie, lebo fakt sa nám to naťahuje. Ja som za 

demokraciu ale nech to má nejaký reálny časový rozmer 

a nech sa posunieme ďalej, lebo zase tu budem o jednom bode 

diskutovať pol hodinu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ďakujem.  
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     Ja by som chcela iba prosiť, či by sme mohli dostať 

vopred informáciu, kedy bude Redakčná rada rokovať, aby sme 

prípadne tie návrhy na tie príspevky mohli poslať. Proste 

aby sme o tom vedeli. Nie spätne o čom rokovala, ale aby 

sme mohli ovplyvniť ten obsah toho časopisu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem. 

 Pán prednosta. 

 

 

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

     Ďakujem. Ja by som chcel teda reagovať na pána 

Korčeka, a to súvisí aj so zverejňovaním a zasielaním 

zápisníc. Takže, po mojom nástupe ja som poveril 

pracovníkov, takú právnu skupinu ktorá rekonštruuje všetky 

základné normy, tých prvých 5 ktoré sú zverejnené. 

A evidujem tú vašu požiadavku, ale tam sú aj iné veci, 

takže je zbytočné ako každé zastupiteľstvo meniť štatút 

alebo rokovací poriadok.  

 

 A s tým podľa mňa súvisí, dal som príkaz, alebo teda 

úlohu na spracovanie aj Štatútu Hlasu Nového Mesta 

a Programovej rady. Lebo tieto požiadavky nevyplývajú 

z ničoho.  

     Čiže keby všetky tieto veci boli zakomponované v tomto 

štatúte, tak by bolo všetko v poriadku. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nič nám nebráni dať to na stránku. 

Ľudia sa nedozvedia nič zaujímavé. A, pani poslankyňa, dáme 

informáciu o tom, kedy je Redakčná rada všetkým poslancom 

vrátane asi aj pre istotu termínov, dokedy treba posielať 
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príspevky, alebo dokedy to má ešte zmysel aby sme stihli čo 

treba. 

 

 Pán prednosta, prosím Vás, napíšte si to, že toto 

budeme od tohto týždňa robiť. 

 S faktickou poznámkou je prihlásený pán poslanec 

Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. A ďakujem za odpoveď 

pánovi prednostovi, som úplne spokojný. A myslím si, že 

tento zvolený postup ktorý ste zvolili, môže byť aj u mňa 

úplne v poriadku. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

     Prípadne o nejakom možnom rozsahu tých príspevkov aby 

sme dostali informáciu; by som chcela doplniť k tomu čo som 

predtým povedala, aby sme mali predstavu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne. 

 Nikto už nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia:  
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

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

Správu o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu 

obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas 

Nového Mesta v roku 2015 a čerpaní finančných prostriedkov 

v roku 2014; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ďakujem pekne.  

     Prosím, pripravíme sa. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   14 poslancov. 

 Proti:                 3 

 Zdržal sa:             5. 

 

 

 

BOD 16:  

Návrh na zrušenie VZN MČ BA – NM č. 2/1995 o podmienkach 

vydávania záväzných stanovísk a rozhodnutí pre 

podnikateľské činnosti v oblasti erotických masážnych 

salónov a prevádzok s erotickým tovarom v mestskej časti  

Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Verím, že môžeme ísť bez úvodného slova a bez diskusie 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č. 2/1995 o podmienkach vydávania 

záväzných stanovísk a rozhodnutí pre podnikateľské činnosti 

v oblasti erotických masážnych salónov a prevádzok 

s erotickým tovarom v mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto v znení neskorších predpisov; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  14 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            6 

 Ďalší bod je bod 17. 

 

 

 

BOD 17:  

Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa upravujú podmienky 

podávania a používania alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto a ktorým sa zrušuje VZN MČ BA – NM č. 1/2013 

o úprave podmienok podávania a požívania alkoholických 

nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

      Verím, že môžeme ísť zase bez úvodného slova a bez 

diskusie. Rovno poprosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

 

nové znenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky 

podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto a 

     z r u š i ť  Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto č. 1/2013 o úprave podmienok 

podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto v znení neskorších predpisov; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 15 poslancov. 

 Proti:               2 

 Zdržal sa:           4. 
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BOD 18:  

Návrh VZN MČ BA – NM o úprave niektorých podmienok 

verejných športových podujatí na území mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa zrušuje VZN MČ BA – NM 

č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok verejných 

športových podujatí na území mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Opäť verím, že bez úvodného slova a bez nejakej 

diskusie; vieme o čo ide. Môžeme poprosiť návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

nové znenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o úprave niektorých podmienok 

verejných športových podujatí na území mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa z r u š u j e  Všeobecne 

záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok verejných 

športových podujatí na území mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

Prosím, pripravíme sa.  
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 Nech sa páči, hlasujeme.   

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

     Za:                  19 poslancov. 

     Proti:                0 

     Zdržal sa:            1. 

 

 

 

BOD 19: 

Návrh na zriadenie vecného bremena in personam v prospech 

SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 

11 Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrh uznesenia. 

 

 

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

  Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

návrh zriadenia vecného bremena na časti pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 17090/3, zastavané plochy a nádvoria, 

katastrálne územie Nové Mesto v rozsahu 24 m2 podľa 

Geometrického plánu č. 9/2014 zo dňa 02. 09. 2014, 

autorizačne overenom dňa 02. 09. 2014 Ing. Ivanom Mišíkom, 

úradne overenom dňa 04. 12. 2014 pod číslom 2691/2014 
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; in personam v prospech SPP – distribúcia, a.s., so sídlom 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 

 

; za jednorazovú odplatu vo výške 730,00 € (slovom 

sedemstotridsať EUR) 

 

; za podmienky zmluva o zriadení vecného bremena bude 

oprávneným z vecného bremena podpísaná v lehote 60 dní odo 

dňa schválenia tohto uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 

V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude 

oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stráca platnosť; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 20 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 

 

 

BOD 20: 

Návrh na prenájom kancelárie č. 416 a 417 

v administratívnej budove nachádzajúcej sa na Hálkovej ul. 

č. 11 v Bratislave na 4. poschodí pre Centrum včasnej 

intervencie Bratislava, n. o.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ako ste si všimli ide o znížené nájomné zhruba o dve 

tretiny. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá pracuje 

v prospech detí. Budú platiť energie plus všetky energie 

ako všetci ostatní. Požiadala nás o to Bratislavská župa. 

A zároveň s týmto návrhom prišla pani poslankyňa Šebejová, 

ktorej týmto ďakujem. Som rád, že takíto ľudia budú v našej 

mestskej časti pôsobiť.  

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

prenájom kancelárskych priestorov – kancelárie č. 416 a 417 

spolu o výmere 74,08 m2, nachádzajúcich sa 

v administratívnej budove na Hálkovej ul. č. 11 

v Bratislave so s. č. 2953 postavenej na pozemku – parcele 

registra „C“ KN č. 12738/10 

 za sumu vo výške 21,- €/m2/ročne 

pre neziskovú organizáciu – Centrum včasnej intervencie 

Bratislava, n. o., IČO: 45 744 688 

 

, 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 Centrum včasnej intervencie 

Bratislava, n. o. bude vykonávať činnosť verejne prospešnú 

pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

zahŕňajúcu najmä činnosť zdravotnú, sociálnu, školsko-

edukačnú a bude absentujúcim spojivom medzi  
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rodinou/rodičom, . pediatrom, . fyzioterapeutom,  pscholó-

gom, . špeciálnym/liečebným pedagógom a . sociálnym pra-

covníkom; pričom toto centrum včasnej intervencie bude 

jediným centrom v Bratislavskom kraji, ktorého cieľom bude 

včasná intervencia podporujúca prepojenie medzi odborníkmi, 

prostredníctvom ktorej sa otvoria dvere k implementácii 

nového systému priateľskému najmä voči rodinám so 

znevýhodnenými deťmi 

 

; a to počnúc od 15. 04. 2015 na 5 rokov, 

 

s podmienkami:   

1. nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote do 

10 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú 

zmluvu nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto 

uznesenie stratí platnosť, 

2. nájomca sa zaväzuje, že na predmete nájmu vymení 

podlahy a vymaľuje, 

3. nájomca sa mimo nájomného zaväzuje platiť za 

služby spojené s nájmom v plnej výške a v prípade 

požadovaného parkovacieho miesta taktiež nájomné 

v plnej výške stanovenej cenovým výmerom; 

bez pripomienok.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 21 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 
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BOD 21: 

Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území 

Vinohrady v lokalite „Koliba – Vtáčník“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Verím, že rovnako môžeme ísť bez úvodného slova a bez 

diskusie. 

 Prosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 I. s c h v a ľ u j e  

návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice názvom „Na 

Vtáčniku“ v lokalite „Koliba – Vtáčník“, katastrálne územie 

Vinohrady 

 

     II. u k l a d á  prednostovi Miestneho úradu predložiť 

materiál po odsúhlasení na Magistrát hlavného mesta SR 

Bratislavy; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  19 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0. 
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BOD 22:  

Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 44/2015 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Opäť ak dovolíte, bez úvodného slova a bez nejakej 

diskusie.  

     Tam niet čo riešiť. 

 Návrh uznesenia prosím. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e 

 

návrh Dodatku č. 1 k Protokolu o zverení a odzverení 

majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 44/2015 MČ 

BA – NM; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1. 
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BOD 23:  

Návrh na voľbu členov – odborníkov Komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Dámy a páni, prepáčte, dovolím si vám oznámiť, že 

autoremedúrou mení predkladateľ pán Mikulec, takže 

predkladateľ pán Mikulec máte slovo, dobre? 

 

 

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

 Ja by som chcel povedať, že k tomuto materiálu 

prebiehali búrlivé diskusie, každý mal nejakú predstavu 

o tom, ako by mali vyzerať a ako by mal byť vykreované to 

zastúpenie tých obyvateľov v týchto komisiách. Tí členovia, 

ktorí tam boli zvolení, resp. budú zvolení, boli 

usporiadaní tak, aby to zhruba zodpovedalo voči voleným 

poslancom, ktorí boli zvolení v Novom Meste. 

 

 Tie komisie sa zaradili tak ako sa zaradili, ale by 

som chcel autoremedúrou späť zobrať číslo 5, lebo tak sme 

sa uzniesli na komisii, kde predseda Ágoston dal hlasovať 

o tom, aby sme jednotlivých kandidátov predvolali na 

komisiu a opätovne to schválili na komisii, a tak by som to 

potom predložil zvlášť tú komisiu sociálnych vecí 

a bývania. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán vicestarosta Winkler.   
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. Ja rešpektujem vaše rozhodnutie, resp. 

rozhodnutie vašej komisie. Len si dovolím pripomenúť, že po 

tom kompletnom zložení začnete pracovať až v septembri. Len 

aby bolo jasné. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

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

poďakovať pánovi JUDr. Mikulcovi ako predkladateľovi tohto 

materiálu. A som rád, že sa za občanov, odborníkov do 

komisií dostanú aj zástupcovia občianskej verejnosti, 

občianskych iniciatív, občianskych združení. Spomeniem len 

napríklad pána Mrvu alebo pána Goldschmieda. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Rattajová. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcela jednu úpravu, ktorá 

prešla komisiou, bola už aj schválená. Pán Vladimír 

Margolien v komisii pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, 

informačné systémy a medzinárodné vzťahy sa vzdal svojej 

kandidatúry. Čiže poslal e-mail a nechce byť členom, ako 

odborníkom našej komisie. My sme si toto prešli na komisii 

a v podstate s týmto odporúčaním že budeme mať iba dvoch 
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odborníkov, pani Arvayovú a Goldschmieda. S týmto išlo na 

Radu. Napriek tomu tento materiál je v takomto zložení. 

 Čiže, chcela by som tam zapracovať zmenu, že pán 

Vladimír Margolien nebude v komisii ako odborník.       

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Nemáte tu náhodou tento e-mail? 

 

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

 Mám. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.  

 

 

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

 Ja by som Ťa, Zuzka, chcel len spýtať na dátum a čas 

toho e-mailu, lebo ja som s pánom Margolienom hovoril 

telefonicky osobne a s tým, že najprv mal problém, a po 

našom rozhovore zase chcel ísť naspäť do komisie. Neviem, 

kedy bol ten e-mail poslaný. Nevedel som o tom, takže by 

som Ťa poprosil, keby si mi povedala ten čas kedy bol 

poslaný. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím, zapojte pani poslankyňu Rattajovú. 

 

 

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

Ďakujem pekne. E-mail mi prišiel  25. 3. o 11.00 hod., 

doobeda: Vážená pani predsedníčka komisie, žiaľ, pre 

pracovné povinnosti sa musím vzdať členstva v Komisii pre 
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kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy 

a medzinárodné vzťahy. Ďakujem, že ste so mnou počítali 

a prajem veľa úspechov. S pozdravom Vladimír Margolien.    

Viem to preposlať komukoľvek s tým, že ja som s ním tiež 

osobne hovorila niekoľkokrát. A pokiaľ Ty máš inú 

informáciu, toto bolo prerokované na komisii po tom, Ty si 

na nej chýbal, nebol tam myslím si že ani od nás pán 

Norovský, takže neviem potom. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja mám pocit, že tento telefonický rozhovor 

som absolvoval po tom dátume čo si povedala. Ale ja si 

myslím, že asi nemáme problém ho zvoliť a keď sa chce 

vzdať, tak sa vzdá na ďalšom zastupiteľstve a ho odvoláme.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, to je jednoduchšie, tiež som to myslel takto. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som počul taktiež 

o tomto probléme a údajne tam mal byť problém, že pán 

Margolien bude zamestnancom Miestneho úradu. Takže možno by 

ste Vy vedeli povedať, že či ste mu podpisovali pracovnú 

zmluvu, či je zamestnanec, a či to v prípade nie je 

v konflikte so zákonom. Ja to neviem povedať, takže to je 

iba to čo ja som počul o tomto prípade. Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, pán Margolien nemá pracovnú zmluvu. Má 

dohodu o vykonaní práce zhruba nejakých 8 hodín týždenne, 

niečo naozaj maličké, aby v tých veciach ktoré rozbehol ako 

poslanec mohol pokračovať vrátane kontaktov so zahraničím. 

Má aj konkrétne veci, ktoré na našom zastupiteľstve 

riadnom, v júni, budeme chcieť predložiť. Ja som ho 

informoval, že mám pocit, domnievam sa, že by to nebolo 

v poriadku s niečím. Myslím, že ho potom vyviedla z omylu 

pani Červenková; nie? Čiže že tam problém nie je, aby bol 

členom komisie. Bola to moja aktivita, čiže kvôli tomu 

vtedy sa vzdal členstva v komisii.   

 Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Ja som zhodou okolností dnes hovoril s pánom 

Margolienom a bavili sme sa aj o tomto členstve a myslím, 

že má stále záujem byť členom komisie. Len toľko. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem poďakovať 

predkladateľovi JUDr. Mikulcovi, že akceptoval pripomienku, 

ktorú sme si odhlasovali na komisii.  

     A takisto sa chcem poďakovať aj Vám, pán starosta, za 

promtné vybavenie pridelenia bytu jednej občianke, o ktorej 

sme sa rozprávali. Ďakujem pekne.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Sládek.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem pekne. Ak môžem, ja len nadviažem na debatu 

predtým. Vidím v tých menách, nemám so žiadnym menom 

problém, len poviem otvorene mnohých ľudí tam veľmi rád 

uvidím v komisiách všetkých, tí ktorí sú tam opäť, hlavne 

v školskej. Ale chcem sa spýtať, či sú tam medzi ľuďmi 

ktorých ja osobne nepoznám, či sú tam nejakí aj iní 

nominovaní za odborníkov ktorí sú zamestnancami ktorí ako 

ste hovorili majú nejakú dohodu, nie o vykonaní práce. 

Čiže len pán Margolien?    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Áno. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Dobre. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán poslanec Ágoston. 

 (Nie.) 

 Keďže už nikto nie je prihlásený do diskusie, prosím 

návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  
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 s c h v a ľ u j e  

členov odborníkov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na volebné obdobie 2014-2018 

nasledovne: 

 

Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného 

poriadku 

Ing. Karol Bujaček  

Ing. Jakub Mrva 

Mgr. Ivan Štefanka 

 

Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom 

mestskej časti: 

Ing. Adriana Petríková 

 

Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby: 

Ing. Helena Bánska, CSc., 

Ing. arch. Milan Beláček 

Ing. Jana Hodúrová 

Ing. Ondrej Trnovský 

 

Komisia pre školstvo a vzdelávanie: 

PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková  

PhDr. Igor Hanes 

Ing. Silvia Švecová, PhD. 

 

Komisia sociálnych vecí a bývania: 

Mgr. Edita Ferenczyová 

PhDr. Mgr. Ľuboš Diam 

Branislav Filipovič 

 

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

systémy a medzinárodné vzťahy: 

Dagmar Arvayová 

Vladimír Margolien 
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Miroslav Goldschmied; 

bez pripomienok. 

 

 

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. 

 

 

 

BOD 24: 

Návrh na doplnenie zástupcov zriaďovateľa do školských rád 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu. 

 Pani poslankyňa Rattajová. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela poďakovať pánovi 

Mikulcovi  a pani Vítkovej za to, že mi bolo umožnené byť     

v Rade na Sibírskej. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nikto už nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á : 

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e 

doplnenie zástupcov zriaďovateľa do školských rád; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem. 

 Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 18 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 

 

 

BOD 25: 

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ja by som chcel poďakovať pani poslankyni Pfundtner za 

tie pripomienky, tiež pánovi Gašpierikovi a všetkým ktorí 

pomohli. Ale špeciálne pani poslankyňa Pfundtner, ktorá 

pomáhala pri príprave tohto materiálu. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Korček sa hlási ako prvý.  
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem. Ja som rád, že máme takýto materiál. Myslím, 

že treba poďakovať aj spracovateľovi, pánovi vicestarostovi 

Winklerovi. Ja tento materiál teda podporím. 

 

 A chcel by som sa pri tejto príležitosti iba opýtať, 

pretože výkon samosprávy neprechádza len cez miestne 

zastupiteľstvo alebo starostu. Väčšinu napríklad rozhodnutí 

alebo ďalších individuálnych právnych aktov pripravujú 

úradníci, či nepripravujeme aj nejaký etický kódex 

zamestnanca mestskej časti? Pretože ľudia napríklad s 

poslancami mimo zastupiteľstva raz za dva mesiace a všetko 

ostatné, kontakt občana so svojim voleným zástupcom nie je 

nejakým spôsobom regulovaný. To znamená že nie na 

každodennej báze sa stretávajú občania so svojimi 

poslancami ale na každodennej báze chodia obyvatelia na 

miestny úrad so svojimi požiadavkami, so svojimi 

sťažnosťami a tam sa riešia všetky veci.  

     Takže myslím si, že mali by sme mať aj etický kódex 

zamestnanca mestskej časti.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem. Pán poslanec, je to výborný návrh až na to, 

že už je rok platný.  

 Nech sa páči, pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Ďakujem za slovo pekne, pán starosta. Na rozdiel od 

mojich predrečníkov ja si myslím, že sa vraciame do doby 

komunizmu alebo podobne. My žiadny etický kódex 

nepotrebujeme. Ľudia nás volia za to že sme jedineční, za 

to sme takí akí sme. A zase mi to pripomína Súbor opatrení, 

teda že budem chodiť načas do roboty čo je moja psia 
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povinnosť, že nebudem piť alkohol v robote čo je moja psia 

povinnosť, atd.  

 Tento etický kódex určite nepodporím. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja súhlasím s pánom Galambošom 

a tiež nepodporím tento etický kódex.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Je to každého slobodné rozhodnutie, či 

to podporí alebo nie.  

 

 Ja by som chcel v prvom rade poďakovať Editke 

Pfundtner, ktorá mi veľmi v tom pomohla. Samozrejme 

materiál prešiel komisiami, prešiel Radou, kde som bohužiaľ 

nebol ale osvojil som si tie pripomienky ktoré tam boli, či 

už od Edity, myslím, že tam mal Jožko Bielik, Libor 

Gašpierik; ďakujem pekne za pomoc.  

 

 Pali, s Tebou (p.Galamboš) nesúhlasím v tom, že veľké 

korporácie majú tieto etické kódexy.  To že nás volili, to 

je fajn, to je zodpovednosť voči tým voličom, hej.  My sme 

skladali sľub, kde sme sľúbili že budeme dodržiavať Ústavu 

a zákony Slovenskej republiky. To je jasné. Ale asi si to 
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nepochopil, to je niečo navyše, to sú hodnoty navyše ktoré 

si myslím že tí ľudia od nás očakávajú, aby sme boli 

otvorení, transparetní, participatívni. O to ide, hej.   

 

 A to ako povedal Tomáš (p. Korček) tak ako si dobre 

pamätám v rokoch 2012 – 2013 bol vykonaný audit 

transparentnosti samosprávy Nového Mesta a tam bolo 

doporučené, aby sme prijali kódex voleného predstaviteľa 

a kódex zamestnanca. Ten kódex zamestnanca bol prijatý 

približne pred rokom a je aj na našom webe, takže môžeš si 

ho potom prečítať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nikto už nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e  

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:                  16 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            2. 

 

 

 

BOD 26: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu časti nebytového priestoru pre nájomcu – Tomáš 

Jurišta, so sídlom Považská 42, 831 01 Bratislava, IČO: 

40 780 708 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova otváram, i keď vlastne pán riaditeľ 

tu je. Takže poprosím vás poviete k tomu pár slov? 

 Ak budú otázky rovno poslancov, tak potom ich odrazu 

odpoviete. 

 

 

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

     Dobrý podvečer. Ďakujem za slovo. Takže jedná sa 

o návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu časti nebytového priestoru. Zažiadal nás o to 

nájomca na hornej stanici lanovky Tomáš Jurišta, ktorý 

momentálne od roku 2009 má platnú zmluvu a užíva 97,9 m2. 

Jedná sa o susedný nebytový priestor, ktorý je momentálne 

v zlom technickom stave a ktorý by využíval pri svojej 

podnikateľskej činnosti.   

 Takže pokiaľ by boli nejaké otázky, odpoviem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou, pán poslanec Ágoston.  
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Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ja by som len poprosil, keby si mohol ísť dopredu. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, ešte raz prosím. 

 (Pán poslanec Ágoston - opakovanie.) 

     Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Myslím, že tento 

materiál je dobre pripravený; koniec koncov ako všetky 

materiály, ktoré pán riaditeľ predkladá. 

  

 Ja si chcem len dovoliť jednu poznámku a dopredu 

upozorňujem, že nesmeruje ani proti pánovi riaditeľovi, ani 

proti Vám, pán starosta. 

 

 Tá pôvodná nájomná zmluva bola podpísaná ešte 

predchádzajúcim zastupiteľstvom minulé volebné obdobie, 

neprešla týmto zastupiteľstvom, čiže poslanci neboli 

informovaní. Ale nájom za takýto priestor, zhruba 100 Eur 

mesačne sa mi javí ako veľmi nízky. Ja tam ináč chodievam 

dosť často, je to taký bufet, reštaurácia, naozaj na 

vysokej úrovni, dobre tam varia. Myslím si, že ten nájom 

keď skončí táto nájomná  zmluva, tak by mal byť určite 

vyšší. Ďakujem.  

 

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.  

     Vo všetkom ma predbehol pán poslanec Korček, lebo som 

chcel povedať to isté.  

 Viac-menej chcel som sa spýtať; pán riaditeľ, vás 

vždycky chvália za manažérsky prístup pri spravovaní EKO-

podniku. Už som vám dnes na začiatku povedal, že či by ste 

sa nevedeli namnožiť, naozaj všetka úcta vašej práci. 

 

 Ale pokiaľ rokujete s týmto nájomcom, viem že sa teraz 

prenajal ten dolný priestor na tej dolnej stanici, že aspoň 

tá lanovka nepôjde odnikadiaľ do nikadiaľ, že si tam môže 

človek dať nejakú kávičku, poprechádzať sa a vrátiť sa. Ale 

že pre takýto dobrý prístup tohto nájomníka, pre prípadné 

ďalšie obdobie, či by nebol ochotný sám pristúpiť 

k prípadnej úprave výšky nájmu. Samozrejme, donútiť ho 

nemôžeme, pokiaľ si plní všetky, povinností, nie je možnosť 

zvýšiť to nájomné za ten ostatný priestor.  

 

 Ale že či nejakým rokovaním, na základe nejakých 

vzťahov mu bol pridelený ten dolný priestor, by on sám 

nebol ochotný, neviem či v tejto výške 23 Eur/m2, ale ako  

povedal JUDr. Korček, aj ostatní, za nejakých 100 Eur by on 

sám nepristúpil k určitému relevantnému zvýšeniu. Lebo tú 

otázku som dostal, teraz neviem, či už to bolo na sociálnej 

komisii alebo na miestnej rade keď som požadoval tú pôvodnú 

zmluvu, veď vy ste o tom schvaľovali; nie. Schvaľoval to 

priamo pán štatutár, pán starosta, a zastupiteľstvo o tom 

nerokovalo. Tá výška bola bez nášho ovplyvnenia.  

 

     Že či by takáto možnosť nebola na základe vašej 

komunikácie s ním? A ešte raz, všetka úcta vašej práci. Nie 

je to výhrada, je to skôr taká prosba poslanca, či by ste 

s ním nevedeli rokovať.  

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

     Ja len krátko by som teda reagoval.  

     Táto zmluva, ktorá je od roku 2009, tiež ako 

uvedomujem si, že je to veľmi výhodná zmluva. Ostatné, ako 

ste spomenuli, tie nájomné zmluvy na dolnej stanici, 

a tento priestor, už sú v iných dimenziách a budem s ním 

rokovať v tomto roku. A keď by sa nedalo dohodnúť, tak 

ďalšia možnosť je od roku 2020. Určite v tomto duchu budem 

nájomcu aj informovať, aj riešiť. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Milulec. 

 

 

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

 Ja by som chcel tiež poďakovať pánovi riaditeľovi za 

to, že vôbec dal do pozornosti tento materiál, aj ho 

predložil, aby sa to prijalo. A tento materiál určite 

podporím, lebo videl som tieto priestory, sú v tak 

dezolátnom stave, že ja som osobne rád že vôbec niekto si 

to zobral a dá to do užívania schopného stavu a bude za to 

platiť nejaké peniaze mestskej časti. 

 

 A ešte mu chcem poďakovať za to, že za tie roky ktoré 

pôsobí na tej lanovke, myslím, že sa veľmi zvýšil príjem 

peňazí do mestskej časti oproti tomu ako to bolo predtým. 

Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem. Odovzdám to hlavne kolegom, ktorí sa o to 

starajú a prevádzkujú. Ďakujem.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nikto nie je prihlásený.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

prenájom časti majetku: 

 

nebytové priestory č. 0.02 a 0.03, ktoré predstavujú WC 

o výmere 5,2 m2 a šatňu o výmere 12,20 m2, spolu o výmere 

17,40 m2, nachádzajúce sa v objekte hornej stanice lanovej 

dráhy Bratislava – Kamzík so súp. č. 2827 postavenom na 

parc. registra „C“ č. 19614/3 o výmere 601 m2, druh pozemku 

– Zastavané plochy a nádvoria. Objekt je vo vlastníctve 

hlavného mesta SR, Primaciálne námestie 1, 811 01 

Bratislava, v správe Mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava na základe Protokolu č. 

11 88 0082 05 00 o zverení majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy 

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto z 9. 3. 2005. Celý 

objekt je zapísaný na liste vlastníctva č. 2275 v evidencii 

Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, pre Okres: 

Bratislava III, Obec: BA-m.č. Nové Mesto, Katastrálne 

územie: Vinohrady. 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, 
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; pre nájomcu Tomáš Jurišta, so sídlom Považská 42, 831 01 

Bratislava, IČO: 40 780 708, 

 

; na dobu určitú od 01. 05. 2015 do 31. 10. 2020, 

 

; za nájomné vo výške 23,- € bez DPH/m2/rok, 

 

; 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 dlhodobo nevyužívaný 

správcom majetku ani žiadnym iným subjektom, prípadný nájom 

majetku inej tretej strane z titulu dispozičného riešenia 

v aktuálnom stave nie je možný a taktiež správca majetku 

dlhodobo neeviduje prejav záujmu iných subjektov o nájom 

uvedeného majetku, 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  18 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0. 

 Ďalším bodom je bod číslo 27. 

 

 

BOD 27: 

Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto p. Alene Begányiovej, trvale bytom 

Riazanská č. 56 Bratislavy 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Všetky informácie ktoré sú k tomuto prípadu máte ako 

súčasť materiálu. 

 Otváram diskusiu.  

 Prihlásený je predseda komisie sociálnej pán poslanec 

Ágoston. Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len zhrnul. Na 

minulom zastupiteľstve boli určité obavy z toho či komisia 

v predchádzajúcom volebnom období bola na šetrení tejto 

pani Begányiovej. Materiál bol stiahnutý. Pani Šebejová so 

mnou sme pani Begányiovú navštívili a zistili situáciu, 

ktorá je popísaná v dôvodovej správe. Takže by som vás 

poprosil o podporu tohto materiálu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Ja som chcel poprosiť, či by ste 

nemohli povedať pár slov, ale ste ma predbehli. Ďakujem.  

     Nikto už nie je prihlásený, takže poprosím návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

pridelenie bytu 

- garsoniéru č. 15 na I. poschodí bytového domu na 

Bojnickej č. 19 pani Alene Begányiovej, trvale bytom 

Riazanská č. 56, Bratislava; 

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

     Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov. 

 Proti:               0 

     Zdržal sa:           0. 

 

     Program dnešného rokovania v zásade končí. 

     Máme pred sebou ešte bod interpelácie.  

 

   

 

BOD 28: 

Interpelácie  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán poslanec Bielik. 

 

 

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

     Pán starosta, ja chcem poďakovať kolegyniam 

poslankyniam a poslancom, 4 roky aj niečo som pracoval ako 

predseda návrhovej komisie a chcel by som navrhnúť, aby 

dostal priestor niekto iný. Teda moja prosba je, či by sme 

mohli zaradiť na najbližšie rokovanie takýto bod rokovania 

– voľba predsedu návrhovej komisie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem.  
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     Ak dovolíte, takto; prediskutujem to s poslancami, 

alebo inak poprosím poslancov, nech hlásia sa tí, ktorí 

majú záujem, aby sme to dali dohromady.   

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Tak ako som povedal, 

vždy vystupujem samostatne bez nejakých nátlakov formulujem 

slobodne svoje názory. Takže keď mám kritické poznámky, tak 

poviem, keď treba podľa môjho názoru niekoho pochváliť, 

taktiež to poviem.  

 

     Čiže preto by som chcel, nemám interpeláciu, ale 

vystúpiť, že ďakujem za odpoveď na interpeláciu 

z predchádzajúceho zastupiteľstva. Dostal som ju veľmi 

promtne, v zákonnej lehote. Taktiež sa chcem poďakovať aj 

pánovi prednostovi Baníkovi, pretože e-mailom som posielal 

žiadosť o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám, kde je lehota 8 pracovných dní a dostal som 

tie informácie zhruba do 2 alebo 3 pracovných dní. Takže 

ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Dubček. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

 Ja by som taktiež chcel poďakovať, že konečne sa 

začalo aj v našej časti s rekonštrukciou detského ihriska, 

na ktorú sa čakalo dlho. Ale chcel by som poprosiť o 

citlivejší prístup k drevinám, lebo nie je to fráza že 

zeleň je, sú naše pľúca celej planéty a celá civilizácia sa 
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veľmi nešetrne k týmto drevinám chová. A je potrebné sa 

starostlivejšie venovať niektorým tým drevinám, ktoré nie 

sú až v takom zlom stave, že by sa nedali sanovať. Viď 

príklad je aj magistrát, ktorý dokonca dreviny, ktoré sú 

v tak žalostnom stave nelikviduje totálne, ale ich sanuje.  

 

     Ďalej by som chcel poprosiť; občania sa dosť sťažujú 

na hluk na Vajnorskej kvôli električkám v nočných hodinách 

aj v ranných. Ja som si zisťoval tie technické parametre 

ktoré sa toho týkajú. Nevedeli mi povedať aj pracovníci 

v Dopravnom podniku, ale potom som si pozeral aj iné mestá, 

kde tento hluk taký nie je a tam je problém v tých 

betónových podvaloch. Čiže to; lebo návrh občanov bol na 

zníženie rýchlosti  električiek. To zasa zapríčiní iné 

problémy, to by bol problém aj s dopravným spomalením, atď. 

A takí ľudia, ktorí sa v technike vyznajú tak mi hovorili, 

že tým by sa ten hluk veľmi neznížil. Tam je potrebná 

kompletná rekonštrukcia toho koľajiska, ktoré sa teraz už 

robí modernejšie s takými gumovými vložkami, čo je urobené 

už v iných mestských častiach, napríklad na Obchodnej 

ulici. 

 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Je len drobnosť:  

     Toto sme otvorili na magistráte. Reakcia bola, že keď 

budú nové električky; a myslím že teraz je práve ten čas, 

kedy sa budú vymieňať alebo dopĺňať nové, tak tie sú 

podstatne, podstatne tichšie. Takže podľa vyjadrenia 

magistrátu by sme mali  vidieť vo veľmi blízkom čase zmenu, 

ak budú nasadené na naše trate či už Račiansku alebo 

Vajnorskú.  

 

     Pokiaľ ide o výmenu, tak magistrát pripravuje výmenu, 

rekonštrukciu viacerých ďalších tratí v rámci Bratislavy 
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a postupne príde čas aj v rámci mestskej časti. Budeme 

určite snažiť sa o to a tlačiť na magistrát, aby nová trať 

bola tichšia. Treba počítať s tým, že pôjde o takých 5 – 6 

rokov, určite. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Chcel by som poprosiť aby tá Vajnorská, lebo to je 

špecifické uloženie. Sú tam domy tak stavané, ja som si to 

overoval, že v tých nočných a ranných hodinách počuť veľmi 

intenzívny hluk až do 300 – 400 metrov, dokonca až do tých 

častí, ktoré sú pri tej trati, ktorá je zanedbaná.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Býval som tam 25 rokov priamo na Vajnorskej; viem 

o čom hovoríte. 

 Pán poslanec Ágoston má faktickú poznámku.         

 

 

Poslanec P.  Á g o s t o n : 

     Ďakujem pekne za slovo, len aby som pre seba vedel, že 

či som momentálne v bode interpelácie? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Sme v bode interpelácie, máte pravdu; tak nebudem 

kolegom; 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Pozvoľne sa presúvame do rôzneho alebo ako to mám 

brať? Len aby sa mi nestalo, že znova skončí bod rôzne a ja 

chcem vystúpiť. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. Bude aj bod rôzne.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 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 za slovo pán starosta. Ja nebudem mať 

teraz také povzbudivé a lichotivé konštatovanie ako mal 

kolega Korček, kde Vám poďakoval za zákonnosť; to znamená 

že ste teda v zákonnej lehote odpovedali na interpelácie, 

resp. ste poskytli tie informácie v zmysle zákona číslo 

211, kde teda tie termíny sú príkrejšie; do 7 dní. 

 

 Ja som Vám, vážený pán starosta, dal tak ako poslanec 

riadne zvolený interpeláciu, ale vlastne táto interpelácia 

nebola vybavená v zákonnej lehote. Tak som sa chcel spýtať; 

pardon. 

 

     A ešte druhá interpelácia bola zaslaná e-mailom,  

a takisto mi nebolo v zákonnej lehote resp. vôbec 

odpovedané na túto interpeláciu. Že či teda je to konanie 

nejaké úmyselné pokiaľ ako poslanec dávam žiadosť 

o interpeláciu a sa nekoná? Že či teda takto postupujete 

v zmysle teda konania nominácie do Redakčnej rady, lebo už 

to beriem naozaj osobne, pokiaľ ostatným poslancom sú 

interpelácie vybavované a mne nie? 

 

     Tá prvá interpelácia sa týkala týchto „skluží“ do 

týchto reklamných zariadení. Je to aj v stenografickom 
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zázname a ja som sa radšej pripravil aby nebola 

konfrontácia, kde ste mi teda odpovedal, že mi bude písomne 

odpovedané a odpoveď som dodnes nedostal, a ani dneska 

v materiáli predloženom to tam nie je priložené, takže 

interpelácia  vybavená nebola.  

 

 Druhá interpelácia, ktorú mám na mysli, bola zaslaná 

13. marca na vašu e-mailovú adresu, na e-mailovú adresu 

sekretariátu, aj vašu, teda myslím úradnú nie súkromnú. 

Týkala sa prechodu cez cestu Račianska v súvislosti 

s výstavbou pri Mýte. Objavili sa tam výrazné pripomienky 

občanov, že táto križovatka, tento prejazd by mal byť 

uzavretý. Dostávame sa možno do takého problému ako bola 

uzávera pri Mladej Garde na Račianskej a boli tam určité 

petície občanov.  

     Preto som zaslal túto druhú interpeláciu. 

 

     Takže na obidve interpelácie mi zákonne odpovedané 

nebolo, resp. vôbec, pokiaľ by ste mi potom dali odpoveď.       

 

 

     Čo sa týka nových interpelácií, tak budem mať 3 

interpelácie dneska: 

  

     Vážený pán starosta, ja by som sa chcel spýtať 

v súvislosti s výrazným stavebným boomom na Kramároch.  

     Dostal som od spusty občanov pripomienky, či už je to 

výstavba na Vlárskej. Údajne sa má, ja som sa pýtal aj 

kolegu, už odišiel, kde pôsobí Kramárik, realizuje ďalšia 

výstavba; údajne sú tam na Kramároch ďalšie nejaké 3 

výstavby pripravované, nejaké koncepčné, že či by bolo 

možné zo strany Miestneho úradu, myslím že som to 

deklaroval aj na tom verejnom zhromaždení, vyhlásiť 

stavebnú uzáveru pre oblasť Kramárov?  
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     Pokiaľ by ste vedeli spracovať správny názor Miestneho 

úradu na stavebnú uzáveru na Kramároch. 

     To by bolo prvá interpelácia.         

 

 

     Druhá interpelácia by bola tá, že aj dneska bolo 

rokovanie také ako bolo k bodu voľba kontrolóra. A už som 

mal viacero pripomienok, že nie je to možné sledovať priamo 

online priebeh zastupiteľstva tak ako je to v rámci 

ostatných zastupiteľstiev mestských častí Bratislavy, na 

úrovni hlavného mesta alebo teda ďalších miest Slovenskej 

republiky. 

 

     Pokiaľ by bolo možné dohodnúť s tými operátormi, ktoré 

poskytujú, či už je to Zastupiteľstvo SK, alebo s ďalšími, 

priame prenosy z nášho zastupiteľstva, aby sa 

nevyhotovovali výlučne záznamy TV Bratislava a potom viac-

menej sú už len niekde na „jutupe“, ale teda niekde sú 

umiestňované, ale že občania priamo by si mohli možno 

naladiť rokovanie zastupiteľstva a sledovať priamo tento 

priebeh.  

     To by bola druhá interpelácia, či by takéto niečo bolo 

možné, prípadne aké by predstavovalo náklady? 

 

 

     A tretia interpelácia sa týka rekonštrukcie parčíku 

Hálkovej a Varšavskej.  

     Rovnako viacerí občania sa obrátili s určitými 

pripomienkami, že táto investícia je príliš vysoká.  

     Jedná sa samozrejme o zčasti refundáciu aj nákladov zo 

zdrojov Európskej únie, ale to neznamená že pokiaľ je to 

platené zo zdrojov Európskej únie, že sa nemusíme 

zapodievať efektivitou a transparentnosťou týchto projek-

tov.  
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     Bolo teda spomínané, že 333 tisíc bude vlastne stáť 

plocha 4833 m2, kde teda l m2 rekonštrukcie by vychádzal 

cca na 31 Eur; samozrejme ťažko to takto povedať, lebo sú 

tam rôzne aj investičné prvky. Objavili sa informácie, že 

odpadkový kôš tam vychádza na niekoľko desiatok, stoviek 

Eur. Nerád by som sa dostal do situácie, ako tu už spomínal 

pán Galamboš, keď 1 schod alebo teda 2 schody na Kramároch 

stáli 180 tisíc SK.  

 

     Či by bolo možné doložiť nejakú takú projektovú 

dokumentáciu k tomuto, resp. taký nejaký interný audit 

zhodnotenia, či naozaj táto investícia tak ako je dneska 

pripravená poťažmo realizovaná, je efektívna pre mestskú 

časť? Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o otázku reklamných valcov, 

tam som mal pocit, že som vám povedal že túto vec riešime, 

že niektoré valce dávame preč akonáhle sa to územie 

revitalizuje. Ale musíme si overiť, či si takéto niečo 

môžeme dovoliť paušálne bez toho aby sme mali nejaké plochy 

v rámci volieb pripravené. Čiže, tam neviem či by som vám 

ešte viac k tomu povedal. 

 

     Druhá vec bola tá križovatka. Tam som vám v zásade 

nemal čo povedať v tom čase, pretože žiadne povolenie úrad 

nevydal. Chcel som si najprv tie veci naštudovať a opýtať 

sa aká je situácia. Ale ak ste chceli takúto odpoveď, to 

nie je problém vám dať.  

 

 Pokiaľ ide o vaše nové interpelácie, tak áno, 

odpovieme Vám. A nie je problém s vami ak by ste mali 

nejaký iný prístup. Odpovieme ako treba, písomne.  

     Máte ešte faktickú poznámku? Nech sa páči. 
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  

 Ďakujem pekne. Ja teda len prečítam z minulého 

zasadnutia, kde ste mi, pán starosta povedal, že podáte mi 

písomnú informáciu o tom, či je to možné čo nám hovorí 

zákon a jednoducho čo s tým ideme spraviť. Viete, mohli ste 

mi napísať, že nemáte mi čo povedať a bola by to jedna 

veta. Ale pokiaľ si myslím že ako poslanec dám nejakú 

informáciu si myslím, že vždy je čo napísať, nejakú 

obsahovú náplň, že je to v zmysle zákona možné, áno, nie.  

 

     Ja som aj vtedy uvádzal príklady ako je to v rámci 

iných mestských častí, že myslím, že Staré Mesto má len 

jeden takýto pútač, a vieme čo to robí tento reklamný smog. 

Naozaj choďte sa pozrieť a resp. to poznáte nebudem vás 

vyzývať, lebo ste starosta. Ale na Račianskom mýte, na 

Trnavskom veľmi dobre viete aký je stav týchto pútačov. Ja 

som si to teraz fotil a týchto reklamných zariadení je tam 

naozaj možno 10 rôznych druhov, rôznych spoločností, 

a naozaj to miesto je tam nekultúrne. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, pán poslanec, ale tak ako hovoríte ten 

reklamný smog tu je z 90. rokov. Nehovoriac o tom, že 

podobný reklamný smog ako teda tie valce nazývate, má aj 

mesto, a má ich vo väčšom počte. A v podstate paušálne boli 

umiestňované po celom Slovensku. Čiže neobjavujme niečo, čo 

tu roky je.  

 

 A teda ak si želáte, tak aj na tie dve interpelácie 

z minulého obdobia, z minulého zastupiteľstva ak teda 

chcete, bude Vám odpovedané písomne; dohliadnem na to aby 

to prišlo. 

    Pán poslanec Galamboš. 
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Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja tu mám evergreen, 

schody na C. Hronského, Sibírska. Riešime to od 14. 2. 

2014, a mal by som dve veci k tomu:  

     Kedy bude zahájená rekonštrukcia schodov medzi ulicami 

C. Hronského a Sibírska?  

     A žiadam predloženie časového vecného harmonogramu.  

     Predkladám to písomnou formou a poprosím odpoveď e-

mailom, stačí. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Dozvedel som sa 

z internetu informácie, že už tento víkend by sa mala konať 

brigáda na Kolibe, ktorú iniciovala mestská časť, pán 

poslanec Vlačiky i Občianske združenie Za lepšiu Kolibu. 

A som sa dočítal, že to detské ihrisko, kde sa má 

organizovať tá brigáda, ten pozemok pod ním je mestský a že 

mestská časť sa už niekoľko rokov snaží o zverenie 

neúspešne tohto priestoru do správy mestskej časti.  

 

 Chcel by som Vás poprosiť, že ak to je pravda, keby 

ste mi mohli poskytnúť tie konkrétne materiály, žiadosti. 

Ja by som si to zobral pod gesciu ako mestský poslanec 

a skúsil by som bombardovať mestských úradníkov, nech sa to 

pohne k lepšiemu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ďakujem pekne za Vašu aktivitu.  
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     Môcť, môžeme, ale na základe rokovania s pánom 

primátorom to nebude potrebné. Ale ak si želáte napriek 

tomu vyvíjať túto aktivitu; želáte si. Ale bude to aj tak.   

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Možno to bude skôr ako bežným úradníckym postupom kým 

to prejde celým kolečkom na magistráte. Určite bol by som 

rád informovaný, keby som dostal tie žiadosti, tak to môžem   

otvoriť na mestskom zastupiteľstve. Viete, na meste tých 

žiadostí je veľa, keďže mesto obhospodaruje celé mesto, 

takže aby sa náhodou na to nezabudlo a nečakali sme na to 

„x“ mesiacov. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová.       

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som sa informovala na Miestnom úrade 

o možnosti opravy chodníka na Záborského s tým, že pán  

Adamkech mi odpovedal, že je to komunikácia, ktorá nie je 

zverená mestskej časti. A napísala som na mesto a odtiaľ mi 

prišla vlastne odpoveď, že hlavné mesto Bratislava eviduje 

viaceré komunikácie v našej mestskej časti, komunikácie 

tretej a štvrtej triedy ako zverené mestskej časti Nové 

Mesto. A že dokumenty o zverení boli k 1. 4. 1992 podpísané 

terajším primátorom a terajším starostom našej mestskej 

časti.  

 

     Celomestské zverovanie 17 mestským častiam 

zabezpečoval Magistrát hlavného mesta, oddelenie dopravy, 

a všetky ostatné mestské časti tieto protokoly akceptujú. 
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A akceptovala ho aj mestská časť Nové Mesto. Neakceptuje ho 

len pán Adamkech. 

 

 Tak ja by som chcela poprosiť, že možno to nemusí byť 

písomné vyjadrenie, ale bola by som rada, keby niektoré 

ďalšie zastupiteľstvo sa týmto vlastne zaoberalo, aby sme 

vedeli či je problém v tom, že či naše komunikácie 3. a 4. 

triedy sú našej mestskej časti zverené alebo nie. Celý ten 

e-mail aj celú komunikáciu môžem vám preposlať, aj pánovi 

prednostovi, aby sme proste tým, že sme tu niektorí aj noví 

poslanci, aby sme mali jasno v tom, že kde je problém a či 

vôbec je problém? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vysvetlím. Pani poslankyňa, problém je v tom, že na 

magistráte majú dve oddelenia, ktoré zrejme spolu tak 

celkom nekomunikujú.  

 

     Je to oddelenie, ktoré má na starosti správu 

komunikácií, a to paušálne považuje všetky komunikácie 3 

a 4. triedy za komunikácie, ktoré boli, sú zverené mestským 

častiam.  

 

     A potom je oddelenie právne, ktoré automaticky akoby 

z toho mal byť nejaký príjem z komunikácie v dôsledku 

bilboardu, napríklad čohokoľvek, teda nielen komunikácie 

ale aj chodníka, atď. Tak okamžite vie presne komu tá 

komunikácia patrí a vyrubuje tam nájom.  

 

     Môžem Vás ubezpečiť, že my žiadame o viacero 

komunikácií v mestskej časti o to, aby boli zverené. 

Napríklad evergreenom sú Tegelhoffa a Prikopova ulica, 

ktorá nám robí, jej nezverenie veľkú šarapatu v tejto 

lokalite, ide o lokalitu Tehelného poľa. Ďalšou je 
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napríklad Kutuzovova ulica, ďalšou je tá vaša ulica, je to 

aj Bárdošova ulica, a môžeme pokračovať.  

 

 Súčasný pán primátor sľúbil, že sa tým bude zaoberať 

a tento problém má viacero mestských časti. Má ho aj 

Ružinov, mali sme aj kvôli týmto veciam také stretnutie 

koordinačné so starostami ktorí nám povedali; áno, aj my 

máme takéto problémy. Toto je moje vysvetlenie.  

 A myslím že takisto pán prednosta sa chystá povedať 

pár slov. Pán prednosta, môžete predsa len; povedzte  ako 

človek od fachu? 

 

 

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

 V podstate všetko bolo povedané. Tie zverovacie 

protokoly kľudne si môžete prísť pozrieť ako vyzerajú. Tam 

nie je konkrétne že ulica alebo parcelné číslo. Ale tí 

úradníci si to chceli zjednodušiť kedysi začiatkom tých 90. 

rokov a odvoláva sa na číslo Listu vlastníctva. Čiže je to 

veľmi ťažko, a to hovorím aj o pozemkoch, o zeleni, atď.  

Je veľmi ťažko sa v tejto problematike orientovať. Ale 

kľudne, zastavte sa za mnou.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Šebejová, ešte raz, nech sa páči.  

 

 

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

 Ja som si len chcela ujasniť do takej miery, aby som 

vedela, či chodník na Záborského môžeme alebo nemôžeme 

opraviť? A keď nemôžeme, tak prečo? 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Prosím, zastavte sa. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 S interpeláciou pán poslanec Dubček. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

     Chcel by som položiť otázku, že Rešetková, Osadná,  

detské ihrisko, dokedy je termín dokončenia?  

     Občania sú zvedaví, že či sa tam bude pokračovať 

v odstraňovaní tých drevín, ktoré sú zarastené, majú už 50 

až 70 rokov?  A ja to veľmi ťažko nesiem, a keď by bolo 

potrebné, ja to doložím, že niektoré stromy omylom tam boli 

vyrezané. A mám na to svedkov, dokonca z Ministerstva 

pôdohospodárstva, ktorí zhodou okolností tam boli. 

 

 Takže toto by som žiadal, aby sa to citlivo riešilo 

lebo tie stromčeky ktoré sú tam teraz posadené, lebo to sa 

nedožije ani tá mladá generácia. 

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

 Poprosím pána Majtana.   

 

 

Ing. Peter  M a j t a n, vedúci oddelenia výstavby a 

investícií:  

 Dobrý večer vám prajem. Ďakujem za slovo. Pán 

poslanec, toto je akcia v rámci ISRMO, ktorá bola 

pripravená viac ako 3 roky. Bol tam spravený dendrologický 

posudok a na základe tohto dendrologického posudku boli 

návrhy na výrub. Ja neviem aké máte vy dôkazy, ale my máme 

o tom doklad ktorý robil odborník, ktorý navrhol určitú 

údržbu. Na to bol dendrologicky posudok a vychádzame 

z toho.  

     (Poznámka p. Dubčeka.)  

     Ja Vás nechcem nahnevať, ja Vám hovorím fakty.    

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

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Árva, interpelácia; nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a :  

 Ďakujem, pán starosta za slovo. Ja v rámci 

interpelácií by som sa chcel len opýtať, a neviem či ste si 

nevšimli alebo kolegovia v sále,  pred pár dňami bol 

v našej mestskej časti obrovský požiar na Horskej ulici. 

Podľa mojich zistení požiar vznikol na pozemku Slovenského 

pozemkového fondu, kde je nahromadená skládka, tony odpadu, 

ktoré sa zapálili. Podľa informácie, zasahovalo tam okolo 

40 požiarnikov a trvalo to zhruba 6 hodín kým to zahasili. 

 

 V podstate sa chcem opýtať jedno, že či mestská časť 

alebo úrad má nejaký mechanizmus alebo páky na to, aby 

docielil to že vlastník pozemku to odstráni tento  

nebezpečný odpad ktorý tam je? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Predovšetkým zistíme, aký je stav, 

pôjdeme na tvár miesta. A ak dovolíte, dáme vám vedieť po 

komunikácii s majiteľom, aká je situácia; dobre? 

 Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou.  

 

 

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

 Ja chcem reagovať na kolegu Andreja Árvu. Keď si tak 

matne spomínam, tak tento problém sme tu riešili asi pár 

rokov dozadu, pred 2 – 3 rokmi. Ten požiar, ako tam bol 

teraz, ten bol aj v lete, ten človek má dosť vážny problém 

psychický; trpí tým zberačstvom, čiže on tam nazhromažďuje 

neuveriteľné tony bordelu a odpadu. A my sme už 
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komunikovali aj predtým s tými kompetentnými, ale ja 

nevidím nejakú odozvu. Ja neviem, či to niekto nechce 

riešiť alebo čaká kedy sa to chytí celý ten vinohrad 

alebo aj on tam zhorí v tej kope bordelu. 

 

 Čiže ja by som už apeloval na to, že čím skôr to 

vyriešiť, lebo fakt sa to prehadzuje, niekto dostane niečo 

vyriešiť, a ja nevidím nejaké výsledky. Bol by som rád, 

keby sa to už aj začalo riešiť, aby sme aj tu informovali 

tých ľudí. Konkrétne vadí to celému Bielemu krížu že je tam 

taký bodrel a odpad. Ten pán má tam ešte aj nejakých 20 – 

30 psov, aby sa to zredukovalo. Proste je to neuveriteľný 

bordel a musíme to ukončiť. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     S faktickou poznámkou, pán poslanec Winkler.  

 

 

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

 Richard ma predbehol, my sme tam boli myslím spolu asi 

pred 2 rokmi, kedy tam bolo ešte viac tých psov. Je 

zaujímavé, že tí psy tam behajú po streche. Tak keď chcete 

vidieť psa na streche, tak sa tam choďte pozrieť. To je pán 

Noga, on je psychicky narušený. Majiteľ toho pozemku je 

Slovenský pozemkový fond, tak cez nich to treba riešiť. Ale 

je to tam hrozné teda. Asi toľko k tomu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

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

 Ešte chcem k tomu: Neviem, či to náhodou neriešil pán 

Svetlovský, ktorý mal na starostí, tak sa mi zdá, tú 

komunikáciu s tým príslušným úradom. Ja by som bol rád, 

keby z tohto úradu sme dostali nejaké vyjadrenie, že prečo 

dva roky neboli niečo schopní urobiť s týmto problémom? 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Galamboš.  

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo. Iba dávam do pozornosti, že prebieha 

výzva na likvidáciu čiernych skládok na Ministerstve 

pôdohospodárstva. Čítam na internete, že Rača sa 

prihlasovala do týchto projektov; myslím, že tieto peniaze 

sú tam určené na toto. Treba urobiť jednoduchý projekt, 

zažiadať, a bude to refundované. To je prvá časť môjho 

vystúpenia. 

 

 Druhá časť; pán Dubček sa spravodlivo rozčuľoval, 

odišiel; detské ihrisko Osadná, Rešetkova.  Poznám tam 

niektorých, ktorí tam sú a tvrdili mi že dochádza k nejakej 

korekcii projektu; teda že sa tam robí niečo iné. 

     Moja otázka; všetko sa robí podľa pôvodného alebo 

došlo tam k nejakej zmene? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán Ing. Majtan, počuli ste otázku?   

 Zoberiete si projekt, naštudujete a odpoviete na 

otázku písomne?  
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Ing. P. M a j t a n, vedúci oddelenia výstavby a 

investícií: 

 Ja by som chcel povedať toľko, že to je podľa projektu 

zo štrukturálnych fondov a tam nebudeme robiť žiadnu zmenu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ide o ten malý parčík Sadová alebo Rešetkova, Osadná?  

 

Ing. P.  M a j t a n : 

 Ten maličký parčík, ten sa končí teraz.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže hovoríme o parčíku Rešetkova, Sadová. 

 

 

Ing. P. M a j t a n : 

 Ten sa končí 28. 4. 

 A teraz pán zástupca starostu povedal, že my ideme 

zverejňovať tie dokumentácie, len potrebujeme súhlas 

autora. Čiže od tých, ktorí boli spracovateľmi tých 

projektov, potrebujeme od nich súhlas, aby sme to 

zverejnili. Ale postupujeme všetko, lebo na to bude aj 

kontrola z Ministerstva pôdohospodárstva, resp. riadiaceho 

orgánu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Čiže už nikto nie je prihlásený v rámci bodu 

interpelácie. 

     Otváram bod rôzne. 

 

 



 

 

 

                                                                        3. zasad. MZMČ B-Nové Mesto 14. 4. 2015 

                                                                                                                                                                              

  

154 

BOD 29: 

R ô z n e  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Pán poslanec Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Ďakuje za slovo, pán starosta. Jednak som rád, že ste 

dnešné riadne zastupiteľstvo zvolali o 14.00 hod., pretože 

ak si pamätáte, túto myšlienku som otvoril. 

 

 Chcel by som sa teda opýtať, že či budete ďalej 

zvolávať riadne rokovania zastupiteľstva o 14.00 hod. alebo 

či to bolo ojedinelé? Prípadne, že by to bolo ojedinelé, ja 

by som si dovolil dať písomný návrh, ktorým by sme Vás 

požiadali ako zastupiteľstvo, aby ste riadne zastupiteľstvá 

vždy zvolávali o 14.00 hod., a to z toho titulu, aby 

obyvatelia mali lepší prístup, mohli sem prísť, mohli 

diskutovať. 

 

 A druhá vec, ktorú by som chcel otvoriť a mám 

pripravené uznesenie. Ja som sa, možno mesiac dozadu 

zúčastnil na Kramároch jednej diskusie s občanmi a s 

investorom, ktorý tam chce myslím na Vlárskej alebo niekde 

v blízkosti stavať nejaké bytové domy. Niektorí obyvatelia 

sa potom sťažovali, že oni nevedeli o tomto zhromaždení, 

preto mám pripravené písomné uznesenie, ktorým by sme Vás 

požiadali; ja ho môžem aj prečítať: 

 

 Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Nové Mesto žiada 

starostu mestskej časti,  

     aby pravidelne zabezpečoval zverejňovanie všetkých 

oznámení o verejných stretnutiach obyvateľov mestskej časti 
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Bratislava – Nové Mesto s investormi, ktorí plánujú 

investičnú činnosť v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

a ktoré mestská časť organizuje, alebo sa na ich 

organizácii akýmkoľvek spôsobom podieľa (finančne, 

materiálne, personálne, poskytnutím priestoru, atď.) na 

oficiálnej internetovej stránke mestskej časti, a to 

najmenej 5 pracovných dní pred konaním verejného 

stretnutia. Vo zverejnenom oznámení musí byť uvedené 

minimálne dátum a čas kedy sa verejné stretnutie uskutoční, 

miesto kde sa verejné stretnutie uskutoční, a názov 

investičného projektu. 

 

 Pokiaľ ja si pamätám a študoval som si audit 

transparentnosti, tak v audite bolo napísané, že sa kladne 

hodnotilo to, že dostávajú ľudia oznámenia alebo pozvánky 

do schránok na takéto podujatia, ale bolo tam napísané, že 

by to malo byť aj na internetovej stránke mestskej časti. 

Mestskú časť to nič nebude stáť a každý kto má záujem sa 

zapájať do chodu veci verejných, tak tú informáciu bude 

mať. Takže toľko zatiaľ. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pokiaľ ide o to, kedy bude zastupiteľstvo, je 

to dohoda poslancov, ja sa prispôsobím. Myslím, že s týmto 

návrhom prišlo viacero poslancov. Je to téma, ktorá sa 

pravidelne otvára, čiže je to naozaj rozhodnutie poslancov 

či do obeda alebo po obede. Pokiaľ ide o návrh, nech sa 

páči. 

      S faktickou poznámkou pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa potom prihlásim v rámci riadnej 

poznámky, teraz v rámci faktickej:  
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     Ja by som zasa úplne opačne chcel pochváliť aj pani 

poslankyňu Šebejovú, aj pána poslanca Vlačikyho, ktorá, 

pani Šebejová, naozaj spracovala priebeh takýchto 

zastupiteľstiev v rámci bratislavských mestských častí do 

jednej prehľadnej tabuľky, a je to tam teda vidieť že 

vlastne kedy, kde a ako sa konajú.  

 

 Rovnako sa prikláňam k tomuto času o 14.00 hod.  

     Naozaj si myslím, že boli sme zvolení a raz za dva 

mesiace si musíme ukrojiť aj zo svojho osobného času, že tu 

budeme aj dlhšie aj keď máme svoje nejaké rodinné, pracovné 

povinností. Ale tým, že vlastne tie programy vieme rok 

dopredu tak pokiaľ by sme sa takto vedeli prispôsobiť, aby 

naozaj občania pokiaľ budú mať záujem mohli prísť na 

rokovanie zastupiteľstva.  

 

     A tu by som nadniesol práve ešte dve otázky, či by pri 

prípadnej úprave Rokovacieho poriadku, ja som tento bod 

navrhol ešte v minulom volebnom období ako poslanec 

hlavného mesta, sa stanovila určitá hodina. Na úrovni 

hlavného mesta je to o 16.00 hod., kedy majú občania pevne 

stanovený čas kedy tu môžu prísť, preruší sa rokovanie 

zastupiteľstva a môžu vystúpiť so svojimi bodmi. Lebo tak 

ako napríklad dneska sa veľmi natiahla diskusia v bode 

voľba kontrolóra, a oni tu nemôžu čakať, že či 

zastupiteľstvo skončí o 16.00 hod. alebo o 20.00 hod. 

poťažmo.  

 

 Ale pokiaľ by sme napríklad začínali o tej 14.00 hod. 

riadnym zasadnutím, stanovil by sa napríklad čas že o 16.00 

hod. sa rokovanie preruší. tak ako na úrovni hlavného 

mesta, nechala by sa tá pol hodina na vystúpenie občanov 

k ich problematike, tak by presne vedeli kedy môžu prísť 

a kedy majú tú istú dobu že keď prídu budú nami vypočutí.  
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     Takže či by prípadne pán prednosta, alebo Vy pán 

starosta, alebo zástupca starostu pokiaľ si to osvojíte, 

a prípadne sa spýtate na skúsenosti poslancov, či súčasných 

mestských poslancov pána Mikulca a pani Augustinič, ja si 

myslím, že je to veľmi pozitívne vnímané a kvitované zo 

strany občanov. 

 

 

 Rovnako myslím si že je to veľmi dobrý precedens, 

ktorý funguje na úrovni hlavného mesta, že na záver 

rokovania  príslušného zastupiteľstva je posledné takzvané 

prezenčné hlasovanie, aby pre zverejnenie teda účasti 

poslancov sa vedelo, ktorí poslanci tu vytrvajú až do 

konca. Samozrejme, vždy sa stane, že niekto musí odísť 

z nejakých pracovných povinností, ale napríklad za tie 4 

roky sa bude vidieť, že ktorí poslanci boli aktívni, 

hlasovali za celú dobu, neodchádzali na začiatku rokovania 

alebo uprostred, ale sa zúčastnili tejto práce tak ako máme 

v našich povinnostiach poslancov.   

 Takže o tej 14.00 hod. podporujem.  

 

 A chcel by som požiadať, či teda zvážiť o tej 16.00 

hod., ale o nejakej inej hodine pre vystúpenie občanov. 

     A potom to záverečné prezenčné hlasovanie či by 

nemohlo byť z vašej strany osvojené. Ďakujem pekne zatiaľ. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta.  

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :  

     Ja budem reagovať iba k časti vašej interpelácie; čo 

sa týka zahrnutie do toho Rokovacieho poriadku budem to 

evidovať. Samozrejme, Rokovací poriadok ďalej pôjde 
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v zmysle noriem na riadne prerokovanie, takže bude to tam 

zakomponované.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Čiže ak sa s tým poslanci stotožnia, nie je žiadny 

problém.  

 Faktickú poznámku má pán poslanec Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja len naozaj tak na odľahčenie. Keď 

pozerám dozadu, tak sú tu až dvaja obyvatelia, a ten jeden 

nie je z našej mestskej časti. Ale nie, ale vážne, je to 

vec dohody klubu; samozrejme, nebránime sa tomu. Aj my sme 

to navrhovali. Takže dohodneme sa medzi klubmi, či budeme 

poobede alebo nie.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Moja faktická poznámka 

smeruje na pána poslanca Gašpierika. Som rád, že podporil 

tento návrh a kvôli korektnosti platí to čo ste pán 

starosta povedal, naozaj nemám patent na rozum ale viacerí 

poslanci sa v tomto duchu vyjadrovali. Ja som zachytil pána 

poslanca Vlačikyho, pani poslankyňu Rattajovú, pána 

poslanca Gašpierika, a ak som náhodou niekoho opomenul, tak 

sa ospravedlňujem vopred. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som si pripravil dve 

uznesenia; jedno je netoxické, druhé troška toxickejšie. 

Samozrejme obidve mám pripravené aj písomne.  

     Keďže sme tu už nejakú tú dobu, tak to zhrniem.  

 

     To prvé uznesenie sa týka k vyjadreniu nesúhlasu s 

trasovaním ropovodu Bratislava – Schwechat aj keď sa to 

netýka našej mestskej časti, ale podobné uznesenie už 

prijal aj Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto,  

Karlova Ves, Petržalka, Ružinov a Vajnory.  

     Čiže toto je jedno uznesenie, ktoré predložím písomne.  

 

     Druhé uznesenie, sa týka záujmu zvýšiť transparentnosť 

a zlepšiť informovanosť obyvateľov. Ide o to, aby v jednej 

položke na webovej stránke boli zverejňované platy za výkon 

funkcie starostu, zástupcu starostu, tajomníka miestnej 

rady, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu 

a riaditeľa kancelárie starostu vždy do 25. dňa 

nasledujúceho mesiaca v jednotnom súbore vo formáte 

uvedenom v § 19 Ministerstva financií. 

     Tieto dve uznesenia chcem predložiť, samozrejme že sú 

písomné. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Len chcem upozorniť, pán poslanec, že 

tu nie sme odborníci pokiaľ ide o trasovanie ropovodu.   

 A ja by som zvážil, či toto by sme si nemali 

prediskutovať, aby sa z nás náhodou nestali zbytoční 

lobisti spoločnosti MOL a nešli sme náhodou proti záujmom  

Slovenskej republiky. 
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 Pokiaľ ide o tie platy, myslím si, že väčšina tých 

platov je na internete. Ale ak sa poslanci uznesú na tom, 

že cítia potrebu špeciálnej tabuľky, samozrejme, budem 

rešpektovať.  

 Pán poslanec Korček, faktická poznámka.   

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel 

podporiť ten návrh pána poslanca Ágostona na zverejňovanie. 

Je pravda, že nájdete tieto informácie, ale chcem zdôrazniť 

nie všetky na internetovej stránke, ale nie je to tam úplne 

prehľadné. A nezaťažujme našich obyvateľov aby sa 

preklikávali cez jednotlivé položky a hľadali to. Keď to 

schválime, bude to v tabuľke. Sú to príjmy z verejných 

zdrojov a myslím si, že nikto sa nemá prečo hanbiť, koľko 

mu vlastne obyvatelia alebo občania Slovenskej republiky 

platia a koľko sa mu skladajú na jeho odmenu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, ja hovorím že ak sa uznesiete, tak to 

nie je problém. Nie je to o hanbení, len viete, keďže túto 

tému počúvam tak štyrikrát do roka, tak ja len radím ľuďom 

stačí si dať do vyhľadávača do googlu ozaj plat starostu 

mestskej časti Rudolfa Kusého a tú informáciu máte za dve 

sekundy. Čiže nič sa nestane, je to veľmi jednoduché 

a veľmi rýchle. A rýchlejšie ako v nejakej tabuľke. Ale 

samozrejme, keď to schválite, nie je problém dať akú 

tabuľku bude potrebné.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 
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     Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcel podporiť 

tento návrh, s jedným „ale“. Chcel by som len pánovi 

poslancovi Ágostovi dať do pozornosti na zváženie, či by 

nezahrnul vo svojom návrhu aj napríklad predsedov komisií a  

splnomocnencov, lebo to sú tiež volené funkcie, ktoré 

povedzme dostávajú nejaký plat alebo odmenu nad rámec 

klasických poslaneckých odmien. V tom prípade tam môžeme 

dať aj základné poslanecké odmeny. Takže len toľko. 

 

     Nie je to myslím o tom, že by niekto z nás mal problém 

to zverejňovať. Ale bolo by dobré to tam mať, lebo nie 

všetci vymenovaní v tom návrhu, nie všetky platy sú 

verejné. Takže by som to chcel podporiť a dať na zváženie 

pánovi poslancovi Ágostonovi, či by si tam do návrhu 

nezahrnul aj ostatné funkcie, síce nemáme  všetky obsadené, 

zdôrazňujem. Ale v štatúte ich stále máme. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Pán poslanec Korček, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem. Myslím si, že čím širší bude ten diapazon 

tých ľudí, ktorých príjmy z verejnej funkcie budú 

zverejňované tým lepšie. A nie je to pán starosta určite 

o Vás, lebo váš plat tu schvaľujeme, takže tento je 

absolútne jasný a transparentný.  

 

     Ale napríklad obyvateľ keď chce zistiť konkrétne moju 

poslaneckú odmenu, tak podľa mňa to nezistí len tak ľahko, 

musí si to vypočítavať z nejakých tabuliek alebo od 

priemernej mzdy. Ja som za nech je to v tabuľke. Ďakujem. 

 



 

 

 

                                                                        3. zasad. MZMČ B-Nové Mesto 14. 4. 2015 

                                                                                                                                                                              

  

162 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja reagujem na pána poslanca 

Sládeka, kde aj tí splnomocnenci, aj predsedovia komisií sú 

poslancami. To znamená, že automaticky akonáhle zverejníme 

odmenu poslanca, tak zverejňujeme odmenu poslanca celú aj 

za výkon týchto funkcií ako je splnomocnenec a predseda 

komisie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :      

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou. 

 

 

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

     Ja len k tomuto, ja tiež podporujem kolegu Ágostona 

ohľadne toho, aby sa to zverejňovalo. Len by som sa chcel 

spýtať, lebo ja osobne spracovávam tieto odmeny, že či to 

chce v hrubom alebo to chce v čistom tak ako to dostanú na 

účet poslanci? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Rattajová. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcela dať návrh na voľbu 

poslanca JUDr. Tomáša Korčeka do komisie pre kultúru, 
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mládež, šport, voľný čas, informačné systémy a medzinárodné 

vzťahy na základe jeho vyjadreného záujmu pôsobiť 

a pracovať v tejto komisii, a samozrejme po dohode 

s kolegom a šéfom klubu pánom Mikulcom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S faktickou poznámkou prišiel pán poslanec Mikulec.  

 

 

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

 Ja by som chcel, aby moji kolegovia poslanci podporili 

tento návrh, pretože Tomáš je členom v mandátovej komisii, 

ale takisto každý kto pracuje v mandátovej komisii je aj 

v nejakej inej komisii. A keď má chuť pracovať v komisii 

kultúrnej, tak ja budem rád keď ho tam zvolíme. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som to možno 

ozrejmil; poprosil by som kolegov o podporu. Ja ako jediný 

poslanec nie som členom žiadnej pracovnej komisie a to 

z toho titulu, že som nechcel zatiaľ byť členom pracovnej 

komisie, pretože som plánoval študijný pobyt v zahraničí. 

Bohužiaľ, človek mieni, Pán Boh mení, ako sa hovorí, takže 

mi to nevyšlo. Takže bol by som rád, keby som mohol začať 

pracovať v komisii. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 
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 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček dával určitý návrh 

uznesenia, ktorý sa týkal verejných zhromaždení. Ja teraz 

ho nemám zachytený celý, nakoľko on ho vlastne čítal. Ale 

ja som chcel práve, vážený pán starosta, na základe aj 

takého uznesenia, ktoré bolo prijaté v minulosti a nejakým, 

nechcem povedať že zámerným ale nejakým takým uznesením, 

keď sme vyhodnocovali plnenie uznesení, sme toto uznesenie 

zrušili, kde v minulom volebnom období zastupiteľstvo 

prijalo, že má byť informované o všetkých aktivitách, ktoré 

organizuje mestská časť.  

 

     Boli potom rôzne trenice, aj s vami pán starosta, keď 

sa konala nejaká brigáda Vy ste povedali, že to už nenapĺňa 

to uznesenie. Ja si myslím, že pokiaľ mestská časť 

vynakladá z verejných zdrojov, či už sú to zdroje zo strany 

priamo z rozpočtu alebo zdroje ktoré takisto sú 

rozpočtovateľné zo strany darcov a prispieva na rôzne 

projekty. To znamená, že mestská časť je priamo účastná 

týchto projektov, aby sme ako poslanci mali možnosť mať 

vedomosť, že sa takéto aktivity konajú, akcie. Ja si stále 

vravím, že je to o aktivite poslanca, keď ten poslanec má 

záujem sa tam zúčastniť, aby sa mohol. Je spústa akcií, 

hneď by som vedel vymenovať desať, kde vlastne o takýchto 

akciách nevieme.  

 

     Či by teda z vašej strany mohlo byť verejne 

deklarované, že takéto informácie dostávať budeme. Kolegyňa 

Rattajová, bola nejaká akcia minulý, predminulý týždeň, 

boli to deti, informáciu nemala. Bolo vlastne stretnutie 

učiteľov, myslím že mestská časť organizovala určité 

podujatie, boli to verejné prostriedky niekde vo výške 2 
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200 Eur na koncert pre nich. Mali sme záujem ako poslanci 

sa zúčastniť, veď prečo by sme sa nestretli aj s našimi 

pedagogickými zamestnancami našich základných škôl, resp. 

materských škôl, jaslí, a o tejto akcii nikto nevedel. Ja 

som úplne náhodile sa o tom dozvedel sprostredkovane od 

učiteľa základnej školy že takéto niečo sa konať bude; ale 

tieto informácie sme nemali.  

 

 Teraz neviem či včera, predvčerom na vašom 

facebookovom profile, myslím že je to osobný facebookový 

profil, aj keď tam má označenie ako starosta, mám tú 

informáciu že sa bude konať brigáda na Kramároch 

v súčinnosti OZ Za lepšiu Kolibu a Miestnym úradom, 

a rovnako ako poslanci sa o tom nedozvieme. Je to taká 

interná záležitosť, že ja sa pozerám aj na váš facebookový 

profil, ale myslím že všetci poslanci 25-ti by mohli dostať 

takúto informáciu že sa takéto niečo deje a pokiaľ majú 

záujem sa prípadne zúčastniť takejto brigády, že tam môžu 

prísť.  

 

 To znamená, či by bolo možné zabezpečiť?  

     Nechcem to dávať formou uznesenia ako pán JUDr. 

Korček, resp. tak ako to bolo v minulom volebnom období 

a potom či to presne zahrnie kultúrne, spoločenské a neviem 

aké účely. Ale všetky takéto aktivity, ktoré sa konajú 

v mestskej časti a vynechajú sa verejné zdroje, že by sme 

mohli o tom informáciu dostávať. Samozrejme, úplne 

najlepšie by bolo, ako som tu spomínal zápis z Redakčnej 

rady, pokiaľ by to bolo na internetovej stránke; každý si 

to prečíta, nielen poslanci ale aj občania či už nielen 

Nového Mesta, aj iných mestských časti a Slovenskej 

republiky. 

 

     Takže či by ste si to vedeli zobrať za svoje, bez 

predkladania určitého návrhu uznesenia. A zo strany najmä 



 

 

 

                                                                        3. zasad. MZMČ B-Nové Mesto 14. 4. 2015 

                                                                                                                                                                              

  

166 

pána prednostu lebo vždy potom tá zodpovednosť, bolo 

povedané že má príslušný vedúci oddelenia, a tam sa to 

neplnilo, aby dbal na to, aby tieto informácie boli 

prípadne uverejňované na tejto internetovej stránke. 

A myslím si, že by to bolo veľmi, veľmi transparentné. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Je taký jeden problém, pán poslanec, 

a za to sme sa na tom trošičku pochytili aj minule keď bol 

koncert pre učiteľov. Myslím, že sa zhodneme na tom, že 

nechceme aby mestská časť platila poslancom koncerty. Keď 

to urobí pre dôchodcov, pre deti alebo pre učiteľov, tak sa 

to hodí. Preto aj ja osobne som na tom koncerte nezostal 

a jednoducho išiel som preč. Čiže tu som si nie celkom 

istý. Pokiaľ ide o ostatné veci ako brigády a verejné 

stretnutia s občanmi, samozrejme, toto si viem osvojiť a 

zabezpečovať aby to išlo na internet. 

 S faktickou poznámkou, pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Ďakujem za slovo. Pán starosta, ja chcem len kolegu 

Libora upozorniť, že to uznesenie nebolo zrušené. Ono bolo 

vyhodnotené ako splnené s tým; ešte toto vyhodnocoval pán 

bývalý prednosta Kollárik, že jednotliví vedúci oddelení 

dostali pokyn aby takéto informácie dávali. Čiže my by sme 

mali dostávať tieto informácie. Dôležité je, aby sa toto 

uznesenie plnilo.  

 

     Ja som to uznesenie navrhoval ešte minulé volebné 

obdobie, a to z toho titulu, že bol som dotazovaný 

niektorými obyvateľmi, prečo som sa nezúčastnil takej 

brigády alebo takej akcie? Ja som im povedal, že prepáčte, 
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ja som o tom nevedel. Tak proste sa mi vysmiali do očí 

a povedali: Vy ste poslanec a prečo ste o tom nevedeli? 

 

 Čiže ja si taktiež myslím, že kto chce pracovať a chce 

sa zapájať, mal by mať dvere otvorené. To nič nestojí 

poslať všetkým poslancom e-mail, bude vtedy a vtedy 

brigáda, bude vtedy a vtedy podujatie; kto príde, príde; 

kto nepríde, nepríde. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pani poslankyňa Rattajová. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcela podporiť kolegov. 

21. januára 2015 sme mali prvú komisiu kultúrnu kde sme 

schvaľovali návrh kultúrnych podujatí organizovaných 

mestskou časťou, o ktorom informoval pán Hanulík osobne. 

Komisia dala tento materiál na vedomie s pripomienkou, že 

žiadam aby boli pozvánky na všetkých poslancov zasielané či 

sú to kultúrno-spoločenské alebo športové akcie. Čiže bola 

by som rada keby sa toto dodržiavalo. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Pán starosta, ja by som nerád 

rozlišoval, že či toto sa patrí, nepatrí, alebo neviem 

proste to kritérium že pokiaľ napríklad sa koná koncert 

v rámci Medzinárodného dňa žien, a neviem je to v objeme 
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10, 15 000 Eur. Teraz je vlastne zase nejaké stretnutie 

s učiteľmi a je to nejaký objem 2 200 Eur. Ja si nemyslím, 

že to je nejaký koncert, že teraz poslanci nesmú ísť lebo 

tam idú naši občania, naši seniori, nesmú ísť lebo tam idú 

pedagógovia.  

 

     Ja si myslím, že je to aktivita organizovaná mestskou 

časťou a pokiaľ ten poslanec sa tam zúčastní, ja tomu 

absolútne neverím, že niekto sa bude vysmievať že sa 

zúčastnil takéhoto stretnutia a bol prítomný na tom 

koncerte tak, ako sa nikto nevysmieva alebo nekritizuje 

predsa, že bolo nejaké stretnutie s občanmi v Istropolise 

a zúčastnili sa tam poslanci. Lebo veď viete, v minulosti 

tu boli také stavy, že dokonca polícia vyviedla niektorých 

poslancov z nejakých kultúrnych akcií. A myslím si, že to 

vôbec nie je náležité, aby sa takéto niečo dialo na 

mestskej časti. 

 

     To znamená, že keď je nejaká akcia, naozaj ak poslanec 

má chuť, záujem tam prísť, tak tam príde, zotrvá tam, 

podiskutuje s tými občanmi, či už sú to seniori alebo 

učitelia. Ale naozaj ja by som prosil práve, aby sme sa 

tomu nevyhýbali, že to je brigáda, to nie je spoločenská 

akcia, to sú seniori áno, toto sú učitelia nie. Že pokiaľ 

všetky akcie, ktoré sú teraz takto organizované, aby túto 

vedomosť či už poslanci alebo občania Nového Mesta, poťažmo 

Bratislavy mali. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, ja s vami v zásade súhlasím, len treba 

občas vedieť čo sa nepatrí, alebo sa to opýtať, naučiť. 

A hovorím, sú koncerty, kde je to na lístky a potom sa 

stane že jednoducho poslanci zaberú miesto niekomu inému, 

čo by nebolo šťastné. Takže verím, že napríklad nebudete 
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mať záujem, aby vám mestská časť platila do Národného 

divadla, lebo teda je to za verejné zdroje a máte na to 

nárok, alebo do Istenrodu. A rovnako tak verím, že necítite 

potrebu aby vám mestská časť zaplatila vystúpenie ktoré je 

pre učiteľov.  

 

 Ako vo všetkom ostatnom s vami súhlasím len tu asi sa 

nezhodneme. Čiže, ak presvedčíte poslancov a bude to 

v uznesení, tak budeme potom pri každej akcii v Národnom 

divadle, v Istenrode, pri všetkých týchto kultúrnych 

podujatiach myslieť aj na to, že treba tam nakúpiť lístky 

aj pre pánov poslancov a panie poslankyne. Pre mňa nebude 

treba, ja sa toho zdávam. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem. Myslím si, že nie je potrebné takéto 

uznesenie dávať, lebo to uznesenie je už schválené a je 

platné. A ja som nikdy nezažil takú situáciu, že by 

poslanec zobral miesto nejakému obyvateľovi mestskej časti. 

Naposledy, keď som sa ja osobne zúčastnil, myslím bol to 

koncert MDŽ prvýkrát v histórii samosprávy čo ja som tu 

poslanec, tam naozaj bolo veľa ľudí, poslanci vstali, 

umožnili ľuďom. Sme tam stáli niekde. Ja som sa tam 

konkrétne o nejaký radiátor opieral, som si to pozrel, 

nemal som s tým žiadny problém. Keby som sa nemal o čo 

oprieť, tak slušne odídem odtiaľ preč. Takže ja si myslím, 

že nemusíme používať takéto argumenty a udalostí, ktoré sa 

nestali. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  
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     Pán poslanec, ja myslím že už som vám raz poďakoval 

pred 1200 ľuďmi verejne, čiže snáď teda druhýkrát nemusím, 

ak dovolíte.      

 Pán poslanec Gašpierik, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja by som, pán starosta, naozaj povedal 

že si vyprosil, lebo Vy ste tak označil, že niekto 

nekultúrne niekde sa tlačí a zaberá miesto ľuďom. Ja naozaj 

poviem, že neviem za tých 15 rokov že by niekto, niektorý 

poslanec zabral miesto niekomu a prišiel tam kde si ten 

potom občan ktorý je pozvaný, nemôže sadnúť. Naozaj toto sa 

v živote nestalo; to je úplne nedôvodný dôvod toho, že 

vlastne obhajujete, aby tí poslanci nemohli chodiť.  

 

     Ja, čo ste spomínali aj tieto divadlá, ani neviem, že 

by tam niektorý poslanec niekedy išiel si sadnúť. Viete, 

niekto vypočítal, že táto volebná kampaň s týmito divadlami 

stala ja neviem, 400, 500 tisíc Eur. Bol ste tam prítomný 

Vy, veď vždy to tak bolo, prišli tam prípadne tí poslanci 

ktorí chceli, podiskutovali s občanmi a išli preč. Nikto sa 

tam nehrnul, že niekto má lístok a teraz si sadne na jeho 

pozíciu. Ide naozaj o to, tak ako povedal pán poslanec 

Korček, pokiaľ takéto uznesenie prijaté máme, aby sa teda 

plnilo a teda sme tieto informácie mali.  

 

 Konkrétne čo sa týka stretnutia s pedagogickými 

zamestnancami, niekto si sadne nabok, prípadne postojí, 

naozaj nikto nikomu nezaberá miesto. Len ide o to, aby 

tieto informácie neboli filtrované. Ja som sa to napríklad 

nedozvedel, pýtal som sa JUDr. Korčeka ktorý bol prítomný, 

takisto o tom nevedel. Boli tam ďalší traja poslanci, ktorí 

o tom vedeli. Možno potom zasa úplne opačne, len niektorým 
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sa dostali tieto informácie. Nechcem aby sa tak dialo, že 

niektorí sú zvýhodnení, niektorí sú vyvolení, niektorí nie.  

 

     Naozaj, pán starosta, prosím Vás pekne zabezpečte, aby  

to dostali v zmysle platného uznesenia všetci, resp. 

zverejníte to na internetovú stránku a každý si to môže 

prečítať. Nikto nikomu nezaberá miesto. 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 len reagoval na Teba, Libor. Myslím si, že 

nikto v tomto nie je ani vyvolený, ani zvýhodnený, lebo ja 

kopec takých informácií som sa dozvedel od JUDr. Korčeka, 

za čo mu pekne ďakujem. Myslím si, že keď máme toto 

uznesenie schválené, tak by sme nemali ďalej pokračovať 

v tejto debate, však je to schválené, takže sa to bude 

robiť. Ja by som tiež požadoval aby sa to plnilo. Ja si 

fakt myslím, že poslanci nemajú a nechcú zaberať priestor 

tým ľuďom, ktorí prídu na koncert. Ja som sa sám zúčastnil  

na tom koncerte MDŽ a tam sme všetci stáli. A pre mňa je 

dôležité, aby sa ten obyvateľ zabavil. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Korček.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :   

     Ďakujem. Ja si myslím, že pán nový prednosta by mohol 

preveriť, akým spôsobom sa plní toto uznesenie. Lebo 
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hovorím, podľa môjho názoru je stále platné, nechcem už 

k tomu diskutovať. Mne osobne sa stalo iba dvakrát 

v živote, že som mal opletačky s políciou keď som chcel ísť 

na nejaké podujatie. Raz to bola jedna demonštrácia proti 

Mečiarovi a druhýkrát keď som chcel ísť za svojimi voličmi  

do Častej – Papierničky, tak niekto na mňa zavolal políciu. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s e ý : 

 Povedal by som, že tých prípadov bolo trošičku viac, 

pán poslanec, minimálne vo veci nejakého napadnutia, ale 

nebudeme to riešiť.  

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som prešiel od 

kultúry k stavbarine. Na otázku, ešte keď som stál za tým 

pultom, by som odpovedal pani Šebejovej; radi by sme 

vstupovali do tých základných procesov, do tých úvodných, 

a preto tam smerujem uznesenie. Máme tam veľmi veľa 

projektov ISRMO, radi by sme vedeli aké sú zadania 

jednotlivých projektov, aby sme vedeli  čo sa tam bude 

stavať.  

     Po druhé, aby sme e-mailom dostávali aj ten víťazný 

projekt. 

     Aby sa nestalo to, čo sa stalo na Ľudovom námestí, že 

ľudia nechcú to čo sme nakreslili, aby sa nestalo ako na 

Račianskom mýte, že to nemôžeme robiť že to nie sú naše 

pozemky. Myslím, že aj poslanci by vedeli takto pomôcť keď 

budú včas informovaní pracovníkom úradu a byť nápomocní. 

 Preto predkladám písomný návrh dvoch uznesení. 

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

 Pán poslanec, priznám sa, nerozumiem o čom hovoríte, 

pretože ISRMP sme to schvaľovali niekoľkokrát. Pokiaľ ide 

o projekt, napríklad Rešetkova, Osadná, tak ten sme 

zdedili, čiže ideme podľa projektu ktorý je starý asi 6, 7 

rokov? 2009.  

 

 Pokiaľ ide o park Hálkovu, tak tam bolo verejné 

stretnutie s miestnymi občanmi. 

 

 Pokiaľ ide o park Ľudová štvrť, tak tam bolo okolo 5 

stretnutí s miestnymi občanmi. To že časť ľudí jeden 

projekt odmietla a my sme si povedali, že nebudeme s nikým 

bojovať kvôli revitalizácii parku a budeme sa stretávať 

dovtedy kým väčšina si nepovie, áno. Tak jednoducho takto  

chceme fungovať. Ak bude treba stretnutí 20-krát, tak to 

bude, ak to bude trvať 10 rokov tak to bude trvať. Ale 

nebudeme žiadny odpor lámať, pretože to nie je v tom, že by 

úrad niečo chcel. Občas sa jednoducho ľudia nevedia 

dohodnúť.  

 

     Momentálne má park na Ľudovej štvrti na starosti pán 

vicestarosta, ktorý sa toho zhostil a verím že bude všetko 

v poriadku, aby sa niekto nebál že dôjde k nejakému 

plytvaniu. Áno, mestská časť jeden projekt zaplatila, ale 

už ďalší projekt revitalizácie parku platiť nebude. To 

znamená, iba jeden projekt revitalizácie parku sa zaplatil 

a zaplatí pokiaľ ide o Ľudovú štvrť.  

 Nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Ďakujem pekne. No, práve k tomuto smeruje moje 

uznesenie, napríklad keby sme vedeli že v tom parku na 
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Ľudovom námestí majú byť nejaké vlny a niečo takéto, a tí 

príslušní gesční poslanci by vedeli ako to bude vyzerať; 

tak povedia, haló, takto nie, ľudia nechcú, urobme to ináč. 

Toto tam chcú.  

 

     S tým všetkým čo si hovoril pán starosta, s tým 

súhlasím, len aby sme vedeli nejakú víziu tam. Dodnes tam 

nevieme, či budú garáže pod Cyklistickým štadiónom alebo 

nebudú, napríklad? Ako to tam bude vyzerať, aké tam je 

zadanie? Áno, boli stretnutia, len ten projekt je tak 

flexibilný, že on sa stále mení, mení, a tú finálnu verziu 

by sme radi vedeli. Napríklad ja viem, že tam mala byť 

nejaká vyhliadka na Račianskom mýte, potom otáčacie pódium. 

Bude to tam, nebude to tam ? Teraz som videl projekt 2D, tá 

dáma mi to poslala e-mailom, a zatiaľ tam nie sú 

zakomponované naše pripomienky, napájadlá, atď., atď.  

 

     K tomuto smeruje moje uznesenie, aby sme boli 

informovaní ako tá daná štvrť, to územie bude vyzerať podľa 

projektu. Nič viac, nič menej. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Rozumiem. Len pochopte jednu vec, všetko niečo trvá. 

Keď hovoríme napríklad len o tom Cyklistickom štadióne, tak 

nič nebolo tajené. Práve naopak, tá komunikácia celý čas 

prebiehala a bolo stretnutie s projektantom, kde bolo jasne 

povedané, že máme záujem to odprezentovať, máme záujem to 

ľuďom ukázať. Ale aj z jeho strany je prosba, požiadavka, 

že prosím, počkajte, kým tá štúdia bude finálna, kým máme 

s čím ísť. Pretože aj oni chcú ukázať niečo čo je finálne, 

pretože sú tam pripomienky nielen od obyvateľov ale aj 

povedzme susedov ktorí tam sú. Ak ich do úvahy nezoberieme, 

tak v takom prípade sa budú odvolávať a budú robiť 

problémy. Čiže iste, aj moja predstava bola nejaká, 
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predstava poslancov, predstava miestnych obyvateľov, ale aj 

tá sa musí prispôsobiť politickej realite, aby nám to 

prešlo.   

 

 Pokiaľ ide o park na Račianskom mýte, tam postupuje 

to. Ale snažíme sa neisť do žiadneho projektu, ktorý bude 

stáť obrovské množstvo peňazí. A sme si už povedali pred 

nejakým časom, že dobre, nejaký projekt vyhral 

v transparentnej súťaži, ale rozhodne nesúhlasíme s tým, 

aby sa zbúrala fontána a postavila nová. Nesúhlasíme s tým 

aby sa urobilo otáčavé pódium.  

     Čiže k tomuto tiež boli stretnutia.  

 

     To, že sa veci nehýbu, pretože všetko ide v rámci 

nejakého konania, je to teraz na magistráte, ktorý sa musí 

vyjadriť. A obhliadka bola ešte v čase keď sa riešili 

študentské práce, to je dozadu nejaké dva roky. A bola to 

jedna z veci, ktorá je síce zaujímavá. Ale na to sú aj 

obyvatelia a asi aj my trošičku konzervatívni. Čiže 

v podstate revitalizácia parku na Račianskom mýte je 

oprášenie toho stavu, aký je tam v súčasnosti bez nejakých 

mimoriadne drahých vecí.  

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Ďakujem pekne. Myslím, že budem už posledný 

diskutujúci; skúsim to zostručniť.  

     Najprv by som si dovolil veľmi pekne poďakovať, aspoň 

za mňa, pánovi Bielikovi za to, že vydržal takmer štyri 

a pol roka byť predsedom návrhovej komisii; nemyslím to 

nejakom dvojzmyselne. Nie je to ľahká funkcia, je to vysoko 

pracovná funkcia. Verím teda, že miestna rada má nejaké 

možnosti alebo starosta má nejaké možností v zmysle 
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odmeňovacieho poriadku; škoda že sa na to nemyslelo skôr 

pri jeho práci. 

 

     Ďalej chcem, ak môžem viacero vecí, tak čo sa týka 

zasadnutí o 14.00 hod. plne podporujem tento návrh, určite 

ho podporím. Ale chcem dať do pozornosti jednu vec, že tu 

sa zúčastňujú nielen samozrejme poslanci ale aj zamestnanci 

úradu kvôli nejakým veciam, ktorí ak sú tu do pol ôsmej, sú 

tu vysoko nad svoju pracovnú dobu. A chcem aby sa na to 

myslelo, prípadne aby sa im to zohľadnilo aspoň trošku; ak 

ide o úradníkov, ktorí nie sú priamo vo vedúcich funkciách. 

 

     Ďalšia vec čo chcem podporiť, je zverejňovanie tých 

diskusií alebo stretnutí k investičným projektom. Tam musím 

mojim kolegom, poslancom povedať, že určite si pamätáte že 

bolo viacero stretnutí, ktoré boli zvolané starostom pre 

obyvateľov dotknutej lokality. Samozrejme nie vždy ten 

poslanec v dotknutej lokalite má tam tú gesciu.  

 

     Ale dobre by bolo zvolávať tam, podľa mňa aspoň 

poslancov za ten volebný obvod, lebo viackrát sa 

stalo, konkrétne aj pánovi kolegovi Norovskému, že ho 

doslova občiansky aktivista, nazvime to verejne osočil, 

pretože že sa nezúčastnil nejakej diskusie, ale on na tú 

diskusiu vôbec nebol pozvaný a nebolo to zvolávané žiadnym 

oznámením. Jednoducho nedostal pozvánku a možno aj ten 

občiansky aktivista bol v práve že bol nahnevaný, že ten 

poslanec Norovský tam nebol. Ale on nemal informáciu že sa 

to koná. 

 

     Ďalej by som rád poďakoval Kancelárii pre participáciu 

za to, že práve od minulého volebného obdobia  trošku 

zintenzívnila komunikáciu priamo s poslancami a aj 

častejšie oznamuje  termíny rôznych stretnutí a verených 

podujatí, atď., čo by som chcel oceniť.  
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 Na záver si dovolím položiť len jednu otázku, ktorú ja 

si uvedomujem, že je to viac prosba o radu ako otázka, ale 

rád by som sa spýtal. Mestská časť, nazvime to v jednom  

z uplynulých volebných období poslala na magistrát podnet 

na zmenu územného plánu, ak tomu dobre rozumiem, v prospech 

spoločnosti Vidro Trade, ktorá nazvime to všeobecne patrí 

do spoločnosti firiem okolo súčasného majiteľa Váhostavu; 

bol takýto podnet z mestskej časti podaný.  

 

     A ja sa len chcem spýtať, máte na úrade nejakú 

informáciu; konkrétne to smerujem viac na pána prednostu, 

ktorý je viac s operatívou, či máte na úrade nejaké 

informácie  o prípadnej zmene vlastníka tých pozemkov? A ak 

nie, tak samozrejme náš úrad, Miestny úrad, nie je ten, 

ktorý má mať tie informácie. Ale chcel som aspoň poprosiť, 

chcel som si to overiť, či máte parcelné parcelne čísla 

k tým pozemkom, ktoré sme ako podnet na zmenu územného 

plánu posielali kedysi?  Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dobre. Čiže, ak sa nemýlim budem odpovedať len na tú 

poslednú časť, všetko ostatné, ste ďakovali alebo 

vyjadrovali sa k niečomu. Bez nejakej irónie alebo neviem 

čoho, len sa snažím zosumarizovať si. Čiže nie som si teraz 

istý ale predpokladám že hovoríme o pozemku, ktorý sa 

nachádza v Čabelkovej križovatke. A ak sa nemýlim k nemu 

sme sa vyjadrovali v rámci doplnkov Územného plánu hlavného 

mesta. A my sme, teda zastupiteľstvo nesúhlasilo s tým, aby 

došlo k zmene územného plánu na týchto pozemkoch. Toto je 

jediné čo si pamätám, a toto je jediný pozemok o ktorom 

viem, že by k tejto spoločnosti mohol patriť. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Sládek. 
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ja viem o aký prípad ide a ja som odôvodňoval ten 

návrh aby sa to upravilo, v tom našom uznesení som dával, 

aby sa to stiahlo v prospech tejto spoločnosti. Ale moja 

otázka len je, či máte tie parcelne čísla, ktoré by ste 

mohli poslať do e-mailu, aby som si mohol overiť či sa 

momentálne nemení majiteľ tohto pozemku? Lebo myslím si, že 

je to lukratívny pozemok takmer v centre Bratislavy a patrí 

firme, ktorá patrí do portfólia súčasného majiteľa 

Váhostavu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán architekt Kocka, môžete prosím potom tie parcelné 

čísla poslať pánovi poslancovi?       

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ak máte vy tú informáciu, že či došlo k zmene majiteľa 

parciel. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     K nám na úrad nikto neprišiel, že by sme to mali 

oznamovať.  

 

 Ak dobre chápem, už sa nikto neprihlásil. 

 Čiže máme tu nejaký návrh uznesení. 

 Pani poslankyňa, smiem Vás poprosiť, môžete urobiť 

nejaký sumár, nech si osviežime, lebo bude ich asi viacero?  

 

 

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

 Pôjdeme jedno po druhom tak ako boli predložené. 
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 Návrh pána poslanca JUDr. Tomáša Korčeka, aby bolo 

zvolávané zastupiteľstvo o 14.00 hod.. 

 Takže návrh znie: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto žiada starostu, aby zvolával riadne rokovania 

Miestneho zastupiteľstvo Bratislava – Nové Mesto vždy 

o 14.00 hod.; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči; prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                8 poslancov. 

 Proti:             1 

 Zdržal sa:         9 

 Návrh neprešiel. 

 Ďalší návrh. 

 

 

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

 Druhý návrh pána poslanca JUDr. Tomáša Korčeka:     

 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti,  

    aby pravidelne zabezpečoval zverejňovanie všetkých 

oznámení o verejných stretnutiach obyvateľov Mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto s investormi, ktorí plánujú 

investičnú činnosť v Mestskej časti Bratislave – Nové Mesto 

a ktoré mestská časť organizuje alebo sa na ich organizácii 

akýmkoľvek spôsobom podieľa (finančne, materiálne, 

personálne, poskytnutie priestorov, atď.) na oficiálnej 

internetovej stránke mestskej časti, a to najmenej 5 

pracovných dní pred konaním verejného stretnutia. Vo 

zverejnenom oznámení musí byť uvedené minimálne dátum, 

a čas kedy sa verejné stretnutie uskutoční, miesto kde sa 
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verejné stretnutie uskutoční a názov investičného  

projektu. 

Termín plnenia: trvalý. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               15 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         3. 

 

 

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

 Návrh pána poslanca Ágostona:  

Odmietnutie trasovania ropovodu Bratislava – Schwechat cez 

Bratislavu. 

 Návrh uznesenia znie: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     po A. vyjadruje nesúhlas 

s trasovaním ropovodu Bratislava – Schwechat (ďalej BSP) 

cez Bratislavu 

 

 po B. žiada 

1. informovať listom primátora hlavného mesta SR  

Bratislavy o odmietnutí trasovania ropovodu BSP cez 

Bratislavu 

2. informovať listom predsedu vlády SR o odmietnutí 

trasovania ropovodu BSP cez Bratislavu 
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3. informovať listom vedenie  spoločnosť Transpetrol, OMV 

a BSP GMBH o odmietnutí trasovania ropovodu cez Bratislavu 

4. informovať listom predsedu vlády Spolkovej republiky 

Rakúsko o odmietnutí trasovania ropovodu BSP cez Bratislavu  

 

     po C. ukladá starostovi Mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     predložiť kópie odoslaných listov a prípadne odpovede 

na rokovania nasledujúceho miestneho zastupiteľstva. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pripravíme sa.  

     Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                5 poslancov. 

 Proti:             1 

 Zdržal sa:        11 

 Návrh neprešiel.  

 

 

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

 Druhý návrh pána poslanca Ágostona: Zverejňovanie 

miezd, platov alebo platových pomerov.  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 po A. deklaruje záujem zvýšiť transparentnosť 

a zlepšiť informovanosť obyvateľov Mestskej časti 

Bratislava -  Nové Mesto 

 

     po B. ukladá  
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     po 1. prednostovi Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto  

     zverejňovať na webovom sídle internetovej stránky 

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, na hlavnej 

internetovej stránke webového sídla informácie o mzde, 

plate alebo platových pomeroch a ďalších finančných 

náležitostiach priznaných za výkon funkcie alebo za výkon 

pracovnej činnosti starostu, zástupcu starostu, tajomníka 

miestnej rady, poslancov miestneho zastupiteľstva, 

prednostu miestneho úradu mestskej časti, riaditeľa 

kancelárie starostu, poradcov starostu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto uhrádzaných z rozpočtu 

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za každý kalendárny 

mesiac jednotlivo vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca 

v jednom súbore vo formáte uvedenom v § 19 Ministerstva 

financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné 

systémy verejnej správy v platnom znení za kalendárny rok, 

a to v rozsahu:  

 

     po a) titul, meno, priezvisko 

     po b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do 

funkcie, resp. pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu 

pracovnej činnosti,  

     po c) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie 

finančné náležitostí priznané za výkon funkcie alebo za 

výkon pracovnej činnosti. 

Termín: trvale od 20. 4. 2015.  

Termín kontroly: polročne od 1. 5. 2015. 

 

     po 2. prednostovi Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto    

     zverejniť na webovom sídle mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto v sekcii miestne zastupiteľstvo zásady 

odmeňovania poslancov v platnom znení § 11 ods. 4 písm. k) 
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zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení. 

Termín: 20. 4. 2015. 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Môžem poprosiť navrhovateľa, že by autoremedúrou 

zmenil; ja skutočne neviem zverejňovať. Ja viem zabezpečiť, 

aby to bolo zverejňované. Ale neviem zverejňovať na webovej 

stránke. Alebo môžem sa to naučiť.    

 

 

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

     „Zabezpečiť zverejnenie na webovom sídle“. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 (Hlasovanie.) 

 Hlasovalo 9 poslancov.  

 Pán poslanec, chceli ste sa prihlásiť? 

 

 

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

 Chcel som sa niečo spýtať. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím, opýtajte sa.  

 

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

     Hlasovať sa bude ešte rad.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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     Prosím, opýtajte sa. 

 

 

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

 Chcem sa spýtať, či je si navrhovateľ istý, že tieto 

údaje u všetkých menovaných osôb môžeme zverejňovať aj bez 

ich súhlasu? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Počuli ste, či nie? (Áno.) 

     Prosím, zapojte pána poslanca Ágostona. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Istý som si není, ale v každom prípade som presvedčený 

o tom, že náš úrad má právne oddelenie, ktoré je schopné 

toto posúdiť čo vieme a čo nevieme zverejňovať. Ďakujem 

pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, prosím, a ako mám tomu rozumieť, lebo veď 

potom uznesením by sme sa mali riadiť, ak to bude v rozpore 

so zákonom, tak je tu zbytočný rozpor. Nechcete to 

pripraviť neviem do zastupiteľstva na ďalšie rokovanie?  

 Nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

     (Vyjadrenie pána poslanca Ágostona; bez mikrofónu.)       

  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím, poďte k mikrofónu; keby ste mohli už je 

trištvrte na osem.  

 Viete, vy ste predkladateľom. 
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Poslanec P. Á g o s t o n :  

     Áno, uznesenie je v súlade so zákonom. Na otázku akú 

položil pán Bielik, v tomto momente nie som schopný 

odpovedať. Nie som právnik. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Napriek tomu chcete aby sme o tom hlasovali? 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Áno. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Ďakujem pekne. Ja by som chcel Vás, pán starosta, 

požiadať, aby ste predchádzajúce hlasovanie označili ako 

zmätočné a hlasovali sme znovu. Lebo potom bola už diskusia 

v rámci hlasovania. Pokiaľ už je hlasovanie, už nie je 

prípustné znovu otvoriť diskusiu.  

 

     A po druhé si myslím, že bez problémov môžeme toto 

uznesenie prijať, tak ako bol teraz precedens myslím že 

voľbe členov neposlancov odborníkov. Pokiaľ by tam bol 

nejaký právny problém, tak sa vrátime na zastupiteľstve. 

Ale tým, že tam ani ja myslím, nevidím žiadny právny 

problém, teda za seba, veď tieto informácie sú v zmysle 

211, rôznych jurikátov a rozhodnutí či už Ústavného súdu 

alebo iných súdov, tak môžeme ich uverejňovať na stránke.  
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     A pokiaľ by tam ešte raz vravím nejaký problém bol, 

tak sa k tomu vrátime na ďalšom zastupiteľstve. Ale myslím, 

že ho môžeme mať prijaté a môže sa to zverejňovať v rámci 

auditu transparentnosti. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja takisto nemám problémy s tým materiálom. Len chcel 

by som sa spýtať navrhovateľa, že tam tuším hovoril, že 

mesačne by sa to malo zverejňovať. Lebo napríklad odmeny 

poslancov sú schválené neviem asi koľko rokov dozadu a sú 

to stále tie isté odmeny, čiže tam ani sa to meniť nebude. 

Čiže zase pôjdu tieto roky v takom istom znení, ako to bolo 

niekoľko dozadu, takže či to bude musieť mesačne prednosta 

zverejniť? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel pána JUDr. 

Mikulca trošku poopraviť, lebo už to tu bolo skonštatované,  

napríklad poslanecké odmeny nie sú konštantné a nie sú 

určite niekoľko rokov konštantné. Menia sa podľa nejakého 

koeficientu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 
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 Pán poslanec Bielik. Nie. 

 Pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som si tiež dovolila trošku 

poopraviť pána tajomníka. Tie odmeny sa menia v závislosti 

od priemerného zárobku zamestnanca v národnom hospodárstve, 

to znamená každý rok sa upravujú, väčšinou o pár Eur smerom 

hore, takže nie sú úplne konštantné. A taktiež potom sú 

určité nekonštantné zložky tých odmien, ktoré sú napríklad 

polročné odmeny, ročné odmeny alebo odmeny za sobášenie; 

pokiaľ ide o poslancov. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Už som sa trošku stratil 

v tejto diskusii, neviem na koho reagujem. Ale v každom 

prípade ako bolo už na začiatku povedané, tak ide len 

o systémové nastavenie a pán prednosta to nebude musieť 

zverejňovať, ale mal by zabezpečiť aby sa to zverejňovalo. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Už nikto nie je v tejto veci  prihlásený.  

 Takže ako v tejto veci, ako ste povedali, napriek 

tomu, že ste si nie istý či je to v súlade so zákonom, 
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ideme o tomto vašom návrhu hlasovať v znení, ako ste ho 

predložili.  

     Takže poprosím pani poslankyňu Vítkovú. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 

     po A. deklaruje záujem zvýšiť transparentnosť 

a zlepšiť informovanosť obyvateľov mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

 

     po B. ukladá  

     po 1. prednostovi Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

     zabezpečiť zverejnenie na webovom sídle internetovej 

stránky mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, na hlavnej 

internetovej stránke webového sídla informácie o mzde, 

plate alebo platových pomeroch a ďalších finančných 

náležitostiach priznaných za výkon funkcie alebo za výkon 

pracovnej činnosti starostu, zástupcu starostu, tajomníka 

miestnej rady, poslancov miestneho zastupiteľstva, 

prednostu miestneho úradu mestskej časti, riaditeľa 

kancelárie starostu, poradcov starostu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto uhrádzaných z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za každý kalendárny 

mesiac jednotlivo vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca 

v jednom súbore vo formáte uvedenom v § 19 Ministerstva 

financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné 

systémy verejnej správy v platnom znení za kalendárny rok, 

a to v rozsahu:   
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a) titul, meno, priezvisko, 

 

b) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,  

   resp. pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej  

   činnosti, 

 

c) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné  

   náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon  

   pracovnej činnosti. 

Termín: trvale od 20. 4. 2015. 

Termín kontroly: polročne od 1. 5. 2015. 

 

 

     po 2. prednostovi Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto  

     zabezpečiť zverejnenie na webovom sídle mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto v sekcii miestne zastupiteľstvo 

zásady odmeňovania poslancov v platnom znení § 11 ods. 4  

písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení. 

Termín: 20. 4. 2015.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 11 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           6 

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

 Máme návrh pani poslankyne Rattajovej na voľbu člena 

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

systémy a medzinárodné vzťahy pána JUDr. Tomáša Korčeka; 

takže návrh uznesenia znie: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 schvaľuje JUDr. Tomáša Korčeka ako člena Komisie pre 

kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy 

a medzinárodné vzťahy. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.)  

 Za:                   18 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0. 

 Nech sa páči, ďalšie hlasovanie. 

 

 

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

 Návrh pána poslanca Galamboša bol z dvoch častí 

zložený. Jednu časť pán poslanec stiahol, takže iba 

o jednom bode budeme hlasovať. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     ukladá starostovi mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto  
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      zasielať poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto víťazný projekt alebo finálny 

projekt, rovnako štúdiu ak bola predmetom obstarávania, 

a to v elektronickej forme prípadne inej forme ak to bolo 

dohodnuté s poslancom. 

 Termín: od 15. 4. 2015 priebežné. 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Môžeme tam dať, autoremedúrou, „ak s tým bude súhlasiť 

autor projektu“. Potrebujeme písomný súhlas. 

 

 

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

 „Po prechádzajúcom súhlase spracovateľa“. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To môžeme dať ako všetky nové veci, len neporušme nič.  

 (Poznámka v pléne.) 

 Čiže, skúsme, pán poslanec urobiť to, že by ste 

autoremedúrou. (Súhlas.) Dobre. Čiže musíme zmeniť 

uznesenie. 

 

 

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

 Zasielať poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto víťazný projekt alebo finálny 

projekt, rovnako štúdiu ak bola predmetom obstarávania a po 

predchádzajúcom súhlase autora; tak? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Áno. S tým, že my automaticky dáme, do súťažných 

podmienok to môžeme dať. 
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Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :  

 Do zmluvy.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Aby jednoducho sme s týmto spôsobom mohli narábať, 

nech autori to vedia vopred a nech s tým počítajú. Dobre.  

 

 

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

 Takže ešte raz:  

     Zasielať poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto víťazný projekt alebo finálny 

projekt, rovnako štúdiu ak bola predmetom obstarávania a po 

predchádzajúcom súhlase autora, a to v elektronickej forme, 

prípadne v inej forme ak tak bolo dohodnuté s poslancom.  

Termín: 15. 4. 2015. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 Nech sa páči, ďalšie hlasovanie. 

 Všetko.  

 

 Dámy a páni, ďakujem. Želám vám dobrú noc. 

 

ZNELKA MČ. 

 

(Ukončenie o 19,55 hod.) 
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............................     .......................... 

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

 

 

OVEROVATELIA: 

poslanec P. Ágoston               ......................... 

poslankyňa Ing. K. Šebejová, PhD. ......................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahnová, komorná stenogr.    ...................... 

  


