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                      O B S A H  

 

Zápisnice – Stenografického záznamu zo 7. zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto dňa 16. júna 2015: 

 

 

Bod 1:                                              str.  7 

Otvorenie  

(Otvorenie pôvod. bodu 2. z navrhovaného programu:  str.  8 

Voľba predsedu a návrhovej komisie.                  

Program bol upravený; zmena poradia bodov 2 - 5.)   

 

BOD 2:                                              str. 13 

Schválenie programu rokovania 

 

BOD 3:                                              str. 25  

Návrh na voľbu predsedu a členov návrhovej komisie 

 

BOD 4:                                              str. 30   

Návrh na voľbu členov volebnej komisie na voľbu miest- 

neho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 5:                                              str. 31 

Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

 

BOD 6:                                              str. 32 

Správa predsedu Komisie pre výber uchádzačov o  

funkciu miestneho kontrolóra 

 

BOD 7:                                              str. 35  

Prezentácia kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 

     Mgr. Slávka Balážiková                         str. 37 

     Ing. Pavol Baxa                                str. 39 

     Ing. Martin Böhm                               str. 42 
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     Ing. Pavol Galamboš                            str. 57 

     Ing. Michal Horváth                            str. 57 

     Ing. Marián Kočíšek                            str. 60 

     Ing. Vladimír Mráz                             str. 61 

     JUDr. Jozef Sikela                             str. 66  

 

BOD 8:                                              str. 70 

Voľba miestneho kontrolóra 

 

BOD 9:                                              str. 74 

Návrh na určenie platu a schválenie odmeny miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 10:                                             str. 79 

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 

 

BOD 11:                                             str. 80 

Návrh platu starostovi mestskej časti 

 

BOD 12:                                             str. 81  

Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou 

a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie 

uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 04. 2014 

 

BOD 13:                                             str. 97 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 14:                                            str. 100  
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

v objekte Tržnica, Šancová č. 12, Bratislava 

 

BOD 15:                                            str. 101 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava 

 

BOD 16:                                            str. 103 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

5/2001 zo dňa 16. 10. 2001 o predajnom a prevádzkovom čase 

v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto v znení neskorších zmien a 

doplnkov   

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

 

BOD 17:                                            str. 103 

Informácia k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2015 

(PHSR) za mestskú časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 18:                                            str. 108  

Návrh na voľbu členov-odborníkov Komisie sociálnych vecí 

a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 19:                                            str. 112 

Návrh Zasadacieho poriadku poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na 

rokovania zastupiteľstva v spoločenskej sále Strediska 

kultúry Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 20:                                            str. 114  
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Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa vo veci 

prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7244/2 vo výmere 

40 m2 spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 

36 361 518 so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

 

BOD 21:                                            str. 116 

Návrh na uplatnenie predkupného práva – DOVERA zdravotná 

poisťovňa, a.s. 

 

BOD 22:                                            str. 118 

Návrh na schválenie predaja pozemkov v k. ú. Nové Mesto, 

registra „C“ KN parcely č. 12355/8, parcely č. 12355/9, 

parcely č. 12355/10, pre manželov – PhDr. Vahram Chuguryan 

a PhDr. Simona Chuguryan  

 

BOD 23:                                            str. 124 

Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom 

nebytových priestorov na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave 

 

BOD 24:                                            str. 131 

Návrh na zrušenie Štatútu účelového mimorozpočtového 

peňažného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

schváleného dňa 20. 04. 2004 uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 

9/08 v znení jeho dodatkov 

 

BOD 25:                                            str. 133 

Návrh na zmeny v orgánoch Novomestskej parkovacej 

spoločnosti, s.r.o. 

 

BOD 26:                                            str. 136 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 

15140/32, k. ú. Nové Mesto, pre GRANDE MGN, s.r.o., 

Trnavská cesta 23/a, 821 08 Bratislava, IČO: 46 801 731 
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BOD 27:                                            str. 144 

Interpelácie 

 

BOD 28: R ô z n e  

 

MATERIÁL R/1:                                      str. 159 

Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich  

Okresného súdu Bratislava III 

 

Súhlas MZ o podnikaní miestneho kontrolóra         str. 160  

Ing. M. Böhma 

 

Zverenie pozemku v areáli Chemickej priemyselnej   str. 163  

školy - Vybudovanie športoviska  

 

poslankyňa Ing. Z. Rattajová – Projekt BSK         str. 166 

poslanec Ing. L. Gašpierik – Príspevok             str. 168  

         pre Novomestský športový klub             

poslanec JUDr. T. Korček – podpora príspevku       str. 170 

         Návrh na uznesenie k bodu 16              str. 172 

       

Predloženie petície Ing. M. Ponduša:               str. 175 

         Rkonštrukcia parku Rešetkova, Osadná             

poslanec JUDr. R. Mikulec: Návrh uznesenia         str. 176 

         na členku MR   

Hlasovanie o predložení návrhu na uznesenie  

JUDr. T. Korčeka                                   str. 178 

JUDr. R. Mikulca                                   str. 179 

 

Ukončenie 7. zasadnutia MZ MČ B-NM                 str. 180 

 

   

                      x            x 
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Začiatok:  9.00 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

     Mgr. Rudolf K u s ý, starosta mestskej časti B-NM 

 

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

pracovníci úradu, vážení zástupcovia našich organizácií, 

milí hostia, vítam vás a zároveň  o t v á r a m  7. 

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto. 

 

 Z programu dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

pán poslanec Peter Ágoston 

pani poslankyňa Mgr. Zuzana Kriglerová. 

 

     Skrutátorkami na dnešnom rokovaní, ak by náhodou 

zlyhalo hlasovacie zariadenie, je pani Milada Riegl a pani 

Eva Tomeček Gata. 

     Pán prednosta poprosil, aby som mu dal slovo a povedal 

vám pár slov. Nech sa páči. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Ďakujem pekne. Len taká informácia, v zmysle vašej 

požiadavky preverenia priamych prenosov z miestneho 

zastupiteľstva sme rokovali s viacerými spoločnosťami. 

Oslovili sme aj prevádzkovateľa TV Bratislava, ktorý nám 

dnes, vlastne prvýkrát je tu, takže berme to ako takú 

skúšku. Bude to bez navýšenia vlastne nejakých finančných 

prostriedkov, čiže urobia nám to v tej cene, v ktorej  

zabezpečujú aj normálne nahrávanie. Podmienkou je tam len 

riadny internet, ktorý bohužiaľ sa nám ešte nepodarilo 
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zabezpečiť, ideme cez vzduch, takže dnes to bude také len 

prvýkrát. Takže ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Dámy a páni, pristúpime k bodu 2. 

 

 

BOD 2: 

Návrh na voľbu predsedu a členov návrhovej komisie 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, najprv by som rád poďakoval pánovi 

poslancovi Ing. J. Bielikovi v mene nás všetkých za jeho 

prácu za posledných 5 rokov v tejto funkcii a za nie vždy 

jednoducho ľahkú pozíciu.  

     Pán poslanec, ďakujeme. (Potlesk.) 

     Materiál pripravil pán tajomník Mikulec. 

 Pán tajomník, ak dovolíte, dám Vám slovo. 

 

 

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

 Dobrý deň, ďakujem za slovo.  Pán starosta, môžeš ma 

ospravedlniť prosím Ťa v tomto bode. lebo som sa venoval 

niečomu inému, takže by ma mal niekto zastúpiť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Vôbec nevadí, zoberiem to za Vás, pán tajomník.  

 Takže máme návrh na predsedu návrhovej komisie pani 

Ing. A. Vítkovú a za členov návrhovej komisie pána Mgr. V. 

Mikuša a Ing. K. Šebejovú, PhD.  

 Má niekto nejaké iné návrhy?  
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     Pán vicestarosta, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. My sme sa rozhodli, že navrhneme stálu 

návrhovú komisiu. Sami dobre viete, že veľakrát boli 

problémy s poslancami, aby proste boli členmi tejto 

komisie, takže aby sme prácu zefektívnili a hlavne 

zjednodušili, tak dávame návrh na stálu komisiu. 

 

     A ja dávam návrh na zmenu; miesto pána poslanca Mikuša 

pán poslanec Bielik, ktorý bol ochotný v prípade, že sa 

nezúčastní zastupiteľstva pani Vítková, teda ako byť 

predsedom alebo zastupujúcim predsedom.  

     Takže je tam návrh na zmenu pán Jozef Bielik.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Len ak dovolíte, pre istotu, pán poslanec Mikuš 

a pán poslanec Bielik kývnite hlavou že súhlasíte s touto 

zmenou. (Súhlas.) Dobre. 

 

     Má ešte niekto niečo k tejto veci? 

 Čiže pán vicestarosta máte návrh na to, aby návrhová 

komisia sa stála stálou návrhovou komisiou, teda aby sme ju 

nevolil každý raz?  

 

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

     (Áno.) 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý: 

 Čiže, ak dovolíte, budeme najprv hlasovať o tomto 

návrhu pána vicestarostu. A potom budeme hlasovať o členoch 

návrhovej komisie v zložení: pani poslankyňa Vítková, 
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predsedníčka, pán poslanec Bielik člen a pani poslankyňa 

Šebejová členka. 

 Pán vicestarosta, ešte posledná otázka; je to aj 

písomne? 

 

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

 Nie. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Môžem poprosiť, nech to je v poriadku? 

 

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

 Už letím. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prihlásený je pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Pán starosta, ja sa chcem vyjadriť 

k procedurálnemu návrhu dnešného rokovania. My už rokujeme 

o materiáli, ktorý tu máme predložený, resp. ja ho mám 

minimálne písomne a tí poslanci čo si ho vyžiadali, a my 

sme dneska ešte nehlasovali o programe rokovania dnešného 

zastupiteľstva.  

     Tak sa chcem spýtať, či by to nemalo byť zaradené, že 

najprv sa hlasuje o programe rokovania, o jednotlivých 

bodoch tak ako sú predložené, v zmysle Rokovacieho 

poriadku, a až potom by sa hlasovalo? Ďakujem. 

 

 

Starosta  Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, pokiaľ viem, tak materiál na 

zastupiteľstvo je robený tak, že druhý bod je návrh na 

voľbu predsedu a členov návrhovej komisie, tretí je návrh 
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na voľbu členov volebnej komisie, štvrtý je voľba 

overovateľov záznamu a uznesení a až piaty bod je 

schválenie programu rokovania. Myslím, že nič neporušujeme 

ani nerobíme nič zlé v tejto chvíli; riešime iba predsa 

návrhovú komisiu, nič iné. Ak je to možné, nechajme to tak 

a poďme ďalej.     

     Pán poslanec Sládek s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta.  

     Ja by som len chcel naozaj upozorniť na to, že 

Rokovací poriadok nám dáva povinnosť zasadať podľa 

schváleného programu. Ja nemám problém ani keby to bolo 

schválené v bode číslo 34, ten program samotný. Ale len 

chcem upozorniť, aby sme neurobili niečo čo by zneplatnilo 

predchádzajúce body. A vôbec nemám problém s tým návrhom na 

návrhovú komisiu. Fakticky je to tak, Rokovací poriadok 

niečo hovorí.  

     Nedávam žiadny návrh, len upozorňujem. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Mal som tu ešte faktickú poznámku pána 

poslanca jedného, ale tá zmizla.     

 Pán prednosta máte slovo; nech sa páči. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Najprv musíme urobiť procedurálne. Najprv musíme 

urobiť, aby sme mohli schválenie programu odsúhlasiť, tak 

potrebujeme mať aj návrhovú komisiu. Keď nemáme návrhovú 

komisiu? 
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ja len chcem povedať, že kľudne robte ako uznáte za 

vhodné. Len ten Rokovací poriadok to naozaj ustanovuje, že 

rokujeme podľa schváleného programu. To znamená, že ak 

ideme podľa nejakých bodov, tak v nejakom bode chceme 

niekoho niekam zvoliť. Ale keď nemáme schválený ten 

program, tak v ktorom bode ho volíme? Jednoducho 

zahlasujme; veď ono sa prakticky zmení len poradie prvých 

piatich bodov. Nič s tým neporušíme keď schválime program 

v bode 2. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, neviem o čom hovoríte. A prepáčte, poďme 

tak ako to bolo pripravené; ak dovolíte. 

     Pán poslanec Korček s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Možno by bolo 

riešenie, keďže Vy vytvárate program a vytvárate pozvánku 

pre toto zastupiteľstvo, aby sme naozaj išli podľa toho ako 

povedal pán Sládek. Čiže najprv by sme schválili program 

rokovania, čo by bol bod 2, keďže otvorenie sme už mali. 

A potom by išli tie ďalšie body. Ja si myslím, že to by bol 

postup v súlade s Rokovacím poriadkom a Vy to tak 

autoremedúrou môžete spraviť. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán poslanec, ale takto to robíme predsa odjakživa. 

Odjakživa. A teraz prvý raz je tu problém. Naozaj, skúsme 

normálne pokračovať a neriešme takéto veci. Veď najprv si 

treba zvoliť tú príslušnú komisiu, a potom, ak teda 

navrhujete, môžeme naozaj dať program rokovania. Ale najprv 
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snáď musíme mať príslušnú komisiu, aby sme mohli hlasovať. 

Tak snáď naozaj návrhová komisia predchádza týmto bodom. 

 

     Čiže prosím, ideme hlasovať o návrhu pána vicestarostu 

na to, aby sa návrhová komisia stala trvalou.  

 (Poznámky.) 

     No, nič; ak dovolíte, dohodnime sa takto: Zvolíme, tak 

ako štandardne volíme, predsedu a členov komisie.  

     A potom budeme riešiť návrh pána poslanca, pána 

vicestarostu. Dobre?  

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

     Dobre. Takže stotožňujem sa s návrhom pána Gašpierika. 

     Mali by sme ísť podľa Rokovacieho poriadku, čiže hneď 

za otvorením dáme schválenie programu rokovania. 

 

     Čiže bod 5 – Schválenie programu rokovania bude bod 2. 

     A návrh na voľbu predsedu a členov návrhovej komisie 

bude bod 3.  

     Návrh na voľbu členov volebnej komisie na voľbu 

miestneho kontrolóra bude bod 4.  

     A voľba overovateľov záznamu a uznesení bude bod 5.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, nechápem prečo, ale dobre. 

 Program dnešného rokovania ste dostali na stôl: 

 

Návrh p r o g r a m u: 

1. Otvorenie 

2. Návrh na voľbu predsedu a členov návrhovej komisie 

3. Návrh na voľbu členov volebnej komisie na voľbu  

   miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové  

   Mesto 
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4. Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

5. Schválenie programu rokovania 

6. Správa predsedu Komisie na výber uchádzačov o funkciu  

   miestneho kontrolóra 

7. Prezentácia kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 

8. Voľba miestneho kontrolóra 

9. Návrh na určenie platu a schválenie odmeny miestneho  

   kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

10.Návrh na voľbu tajomníka Komisie na ochranu verejného  

   záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miest- 

   neho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

   Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcio- 

   nárom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

11.Návrh platu starostovi mestskej časti 

12.Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbu a rea- 

   lizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie 

   uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21 zo dňa 15. 04. 2014 

13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky  

   predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových  

   miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový po- 

   riadok v objekte Tržnica, Šancová č. 12, Bratislava 

15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový po- 

   riadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratis- 

   lava 

16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  

   5/2001 zo dňa 16. 10. 2001 o predajnom a prevádzkovom  

   čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v      

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení  

   neskorších zmien a doplnkov 

17.Informácia o vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu  
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   hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2015  

   (PHSR) za mestskú časti Bratislava – Nové Mesto 

18.Návrh na voľbu členov - odborníkov Komisie sociálnych  

   vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto 

19.Návrh Zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupi- 

   teľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roko- 

   vania zastupiteľstva v spoločenskej sále Strediska kul- 

   túry Bratislava – Nové Mesto 

20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa vo veci  

   prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7244/2 vo vý- 

   mere 40 m2 spoločnosti Západoslovenská distribučná,  

   a.s., IČO: 36 361 518 so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bra- 

   tislava 

21.Návrh na uplatnenie predkupného práva – DOVERA zdravotná  

   poisťovňa, a.s. 

22.Návrh na schválenie predaja pozemkov v k. ú. Nové Mesto,  

   registra „C“ KN parcely č. 12355/8, parcely č. 12355/9,  

   parcely č. 12355/10, pre manželov PhDr. Vahram Chuguryan  

   a PhDr. Simona Chuguryan 

23.Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prená- 

   jom nebytových priestorov na Jeséniovej ul. č. 43 v Bra- 

   tislave 

24.Návrh na zrušenie Štatútu účelového mimorozpočtového  

   peňažného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

   schváleného dňa 20. 04. 2004 uznesením Miestneho zastu- 

   piteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.  

   9/08 v znení jeho dodatkov 

25.Návrh na zmeny v orgánoch Novomestskej parkovacej spo- 

   ločnosti, s.r.o. 

26.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajú- 

   ceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 

   15140/32, k. ú. Nové Mesto, pre GRANDE MGN, s.r.o., Tr- 

   navská cesta 23/a, 821 08 Bratislava, IČO: 46 801 731 

27.Interpelácie 
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28.Rôzne 

 

 

Informácie mimo programu rokovanie: 

1. Informácia o vybavení interpelácií z ostatného 

zasadnutia MZ MČ B-NM zo dňa 07. 05. 2015 

2. Priebežné čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2015 

3. Informácia o stave mestského fondu zvereného do 

správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 

2014 

4. Informácia o činnosti MsP za obdobie od 01. 07. 2014 

– 24. 10. 2014 

5. Informácia o starostlivosti a ochrane zelene na území 

MČ B-NM 

6. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na území 

MČ B-NM 

7. Informácia o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 

2015 

8. Stav investičných akcií v roku 2015 

9. Informácia o možnosti zabezpečovania online prenosov 

(priame prenosy) z rokovania miestneho zastupiteľstva 

10. Informácia o príprave Kultúrneho leta 2015 v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

 

     K programu Vám chcem oznámiť, že  s ť a h u j e m 

z rokovania bod č. 16. 

     Dôvodom je skutočnosť, že dostali sme upozornenie 

prokurátora z roku 2013 pre mestskú časť Petržalka. Zároveň 

sme dostali materiály od HEN Asociácie, čiže príslušné 

právne oddelenie dostalo úlohu vypracovať k týmto 

materiálom stanovisko a až keď budeme vedieť, že náš 

materiál je naozaj v poriadku, tak ho dáme na program 

rokovania.   

 



 

 

                                                                                   7. zasadnutie MZ MČ B-NM 16.6.2015 

 

17 

     Zároveň z dnešného rokovania  s ť a h u j e m aj bod 

č. 24 na základe včerajšieho rokovania poslancov. Dôvod je 

ten, že materiál neprešiel komisiami a miestnou radou. 

Stiahnutie materiálu je teda z týchto dôvodov. Samotný 

návrh bol predložený na návrh pána poslanca Sládka, 

s ktorým sa stotožnil pán prednosta. 

 

 Na stôl dostávate: 

K materiálu č. 9 vyhlásenie Štatistického úradu  SR 

o priemernej mesačnej mzde.  

A k materiálu č. 24 pôvodné znenie Štatútu účelového 

mimorozpočtového fondu.  

 

     Mimo pozvánky dostávate materiál R/1:  

Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III.  

 

     Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu 

dnešného rokovania? 

 Pán poslanec Korček 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Mám dve veci: 

     Jednak k bodu 16, ktorý ste stiahli, ste povedali, že 

existuje nejaké upozornenie z prokuratúry pre mestskú časť 

Petržalka. Neviem, akým spôsobom bolo doručené na našu 

mestskú časť, keď bolo určené pre Petržalku z roku 2013? Ja 

by som Vás poprosil, keby ste to mohli potom poslancom 

rozmnožiť. Minimálne mňa by to ako právnika zaujímalo. 

 

 A druhá vec; chcem sa opýtať pána prednostu keď 

hovoril o priamych prenosoch. Mám to teda chápať tak, že 

tie priame prenosy budú už od tohto zastupiteľstva alebo to 

je len nejaká skúšobná prevádzka? Pretože nebolo to myslím 

explicitne jasné z toho čo ste povedali. 
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Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Bol som aj ja z toho prekvapený, že dnes prišli. Ale 

dnes sa to len skúša. Hovorím, ide to len po vzduchu, nejde 

to ešte drôtmi. A od budúceho už by malo ísť naostro. Bude 

to v tej istej cene; čiže nenavyšuje sa cena.      

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, pokiaľ ide o ten prvý 

bod, tam som povedal jasne, máme upozornenie od 

prokuratúry, dal som to na právne oddelenie, aby sme 

náhodou neprijali materiál, ktorý by nebol v poriadku. Je 

úlohou právneho oddelenia nám k tomu dať stanovisko. Majú 

na to dva týždne, aby sme vedeli, či do toho môžeme alebo 

nemôžeme ísť. Zároveň sa spojíme aj s mestskou časťou 

Dúbravka a s ostatnými mestskými časťami, pretože v tejto 

veci ideme so starostami v zhode.  

     Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo vážený pán starosta. Ja by som 

Vás chcel požiadať, nakoľko sa stalo pravidlom v tejto 

mestskej časti ohľadom interpelácií, že nie sú vybavované 

vôbec, resp. sú vybavované aj po trištvrťročných lehotách, 

aj keď v zmysle zákona je táto povinnosť do 30 dní. 

Prípadne niektoré tieto interpelácie sú tak úsečné, že 

možno odpovedajú jednou vetou.  

     Ja samozrejme budem v rámci tohto ešte Vás opätovne 

interpelovať na základe nevybavených interpelácií.  

 

 Pokiaľ by bolo možné zabezpečiť to, ako je to 

v ostatných mestských častiach a samosprávach, resp. taký 

princíp aký máme pri plnení a vyhodnotení uznesení, kedy na 

začiatku každého rokovania schvaľujeme príslušný bod a sú 
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tam zanesené všetky interpelácie, kedy boli vyslovené, kedy 

bolo na nich odpovedané, a aj tie interpelácie sú tam 

v plnom znení s príslušnými odpoveďami.  

 

     Či by takéto niečo bolo možné, aby sme tu nemali 

interpelácie, že sú len v nejakých technických 

informáciách, tie ktoré boli dané poslancom. Ale aby boli 

v riadnom programe, to znamená tak ako je dnes napríklad 

bod č. 27. Tak v tomto bode by bolo schválenie príslušných 

interpelácií, ktoré boli dané poslancami z predchádzajúceho 

obdobia, aby zastupiteľstvo potom hlasovalo, že boli riadne 

splnené; aby to bolo tak ako je to na úrovni hlavného 

mesta. To znamená, aby neboli v technických, ale aby to 

bolo v riadnom bode programu rokovania, aby sa o týchto 

interpeláciách, o ich vybavení, o ich vedomí hlasovalo 

uznesením, že sú buď v splnení alebo že sú nesplnené.  

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, je program rokovania.  

     Toto môžeme prediskutovať v rámci príslušného bodu 

rôzne.  

 

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

     Pán starosta; 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je program rokovania. 

 

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

 Lebo tento bod programu rokovania práve že je bod 27. 

Interpelácie a materiál tam nie je. A tie interpelácie 

ktoré boli dané v predchádzajúcom období sú v bode programu 

rokovania označené ako Informácie mimo programu rokovania.  
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 Tak Vás chcem požiadať, aby tieto materiály, ktoré sú 

označené ako „Informácie mimo programu rokovania“ boli 

zanesené do riadneho bodu programu rokovania. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže máte písomný návrh na zmenu programu dnešného 

rokovania, áno? 

 

 

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

 Mám procedurálny návrh, aby Informácie mimo programu 

rokovania, príslušný bod č. 1, takto označený, aby bol 

vnesený do bodu č. 27. Interpelácie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Máte to písomne, pán poslanec? 

 

 

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

     Pán starosta, procedurálne návrhy sa nepredkladajú 

písomne. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Priznám sa, ja tomu nerozumiem, čo mi rozprávate. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Tak ešte raz: Pán starosta, máme program k bodu 

rokovania, ktorý ste vlastne predložil dneska poslancom na 

rokovanie. Sú tu body č. 1 až 28. To sú riadne body, ktoré 

majú svoje uznesenie, svoju dôvodovú správu a príslušný 

text materiálu.  

     Potom sú tu tzv. Informácie mimo programu rokovania, 

tie sú označené bodom 1 až 10.  
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     Ja chcem požiadať, aby tie ktoré sú označené bodom 1 

až 10 mimo programu rokovania a o ktorých sa dneska nebude 

rokovať a teda príslušný bod č. 1 – Informácia o vybavení 

interpelácií z ostatného zasadnutia miestneho zastupiteľ-

stva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 07. 05. 

2015 bola vnesená do bodu programu rokovania č. 27, aby sa 

stala pevnou súčasťou rokovania. Aby sa stala súčasťou toho 

materiálu, ktorý má dneska má číslo 27, ale nie je k nemu 

predložené nič. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Už rozumiem, už rozumiem, nemusíme poučovať. Čiže ide 

Vám o to, aby z bodu Informácie mimo programu rokovania, 

bod 1, bol tento bod prenesený do bodu 27 riadneho 

rokovania. Áno? Rozumiem, rešpektujem. Ďakujem.  

 Máme tu faktické poznámky.  

     Ale páni, prepáčte je program rokovania. Čiže faktické 

poznámky na koho? Tomu nerozumiem. (Poznámka v pléne.) 

Na mňa? 

     Pán poslanec Sládek, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Pri 

všetkej úcte ja sa niekedy cítim, keď niečo vysvetľujete, 

alebo sa tvárite že nerozumiete ako v televíznej relácii 

Kredenc, keď Heso Jašterák veští z pextesa, tak asi 

niektoré argumenty sa cítim ako keby mali podobnú kvalitu.  

 

     Nerozumiem, ako chcete stiahnuť bod 24 – Zrušenie 

mimorozpočtového fondu zo zastupiteľstva keď ste 

predkladateľom? Čiže vaše stiahnutie je teraz proste 

molitné, lebo pán prednosta si ho neosvojil a nepredniesol 

že ho sťahuje. Na druhej strane ani neviem ako by pán 
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prednosta vysvetľoval že sťahuje, keď bol tento materiál 

riadne vypracovaný a tam je navyše zákonný dôvod na 

schválenie toho materiálu a zrušenie toho fondu, teda toho 

štatútu fondu. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel v tomto pripojiť 

ku kolegovi Sládkovi a preto by som k tomuto bodu ešte 

zvlášť vyhlásil po bodoch ktoré budeme teraz prerokovávať, 

prestávku, aby sme sa dohodli na tom ako budeme postupovať. 

Lebo tento bod zjavne nie je v súlade s poriadkom. Aj pán 

prednosta, ktorý vlastne tento bod predkladal, to dával na 

zastupiteľstvo preto, lebo treba to asi čo najrýchlejšie 

vybaviť tento bod. Čiže ja by som ešte k tomuto sa stretol 

predtým ako budeme hlasovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, len som reagoval na včerajšiu požiadavku 

zo strany poslancov a nebol som informovaný o tom, že došlo 

k zmene. Takáto bola predsa včera dohoda.  

     Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Taktiež sa prikláňam 

k tomu čo povedali kolegovia. Keďže z materiálu vyplýva, že 

tento štatút je zjavne protizákonný, tak myslím si, že mali 

by sme ho zrušiť čo najskôr.  
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 Čo sa týka všeobecne záväzného nariadenia 

o prevádzkovom čase, ja doposiaľ nemám tú vedomosť, že by 

takéto všeobecne záväzné nariadenie ktoré bolo prijaté 

v Dúbravke, bolo napadnuté prokuratúrou. Takže ja potom len 

za seba poprosím, aby to stanovisko prokuratúry z roku 2013 

pre mestskú časť Petržalka mi bolo doručené, aby som si ho 

mohol preštudovať. 

 

     A čo sa týka tých priamych prenosov, pán prednosta,  

sa chcem len opýtať: Teraz to pôjde cez našu webovú 

stránku, alebo kde to môžu obyvatelia vidieť? 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. L. B a n í k : 

     Poprosím pána Tettingera nech vysvetlí, lebo ja sa 

tomu moc nerozumiem. 

 

 

Mgr. M.  T e t t i n g e r  

     To je Zastupiteľstvo.SK s tým, že už ďalšie 

zastupiteľstvá budú zapracované tak aby boli aj priamo 

v našej stránke. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Sládek.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len k tomu 

mimorozpočtovému fondu; tak či tak si neviem predstaviť 

jednu zásadnú vec. V princípe v zmysle toho znenia štatútu, 

ktorý je zjavne protizákonný, máte v podstate tú 

kompetenciu, alebo ten štatút vám akože dáva právomoc 
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narábať  s prostriedkami do výšky nejakého ekvivalentu 200 

tisíc korún. Tak či tak je to nevykonateľné. Ja Vás 

považujem za dobrého človeka a preto nepredpokladám že aj 

tak by ste to do toho štatútu popostupovali. Čiže 

nerozumiem, na čo by nám bol, alebo na čo by Vám bol, aby 

sme ho ponechali formálne v platnosti? Stačí jedno 

hlasovanie a zrušíme ho. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, vysvetlili ste že ja som vlastne nemohol 

stiahnuť ten materiál, čiže nemusíme sa k tomu znovu 

vracať.  

     Ak teda nikto už nie je prihlásený, ja to uzavriem: 

Bod l6 je stiahnutý.  

Bod 24, ospravedlňujem sa, stiahnuť som nemohol a pán 

prednosta, ak dobre chápem, ho nesťahuje.  

 

     Čiže ak dobre chápem môžeme prejsť k programu dnešného 

rokovania, teda schváliť ho tak ako bol predložený so 

zmenou stiahnutie bodu 16. 

 Takže, ak dovolíte, prejdeme k hlasovaniu. 

 

 Kto je za schválenie programu dnešného rokovania tak 

ako bol predložený so stiahnutím bodu č. 16. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov. 

 Proti:               1   

     Zdržal sa:           0 

 Ideme ďalej. 

     Podľa programu ďalším bodom je bod č. 3. 
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BOD 3: 

Návrh na voľbu predsedu a členov návrhovej komisie 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Za predsedu je navrhnutá pani poslankyňa Ing. A. 

Vítková. Za členov pán poslanec Ing. J. Bielik a pani 

poslankyňa Ing. K. Šebejová, PhD. 

     Má niekto iné návrhy?  

 V prípade že nie, ideme hlasovať o uznesení: 

 Miestne zastupiteľstvo  

po A. odvoláva z funkcie predsedu návrhovej komisie  

      Ing. Jozefa Bielika z dôvodu abdikácie na túto 

funkciu 

po B. volí  

1. predsedu návrhovej komisie Ing. Andreu Vítkovú 

2. členov návrhovej komisie: 

poslanca Ing. Jozefa Bielika 

poslankyňu Ing. Katarínu Šebejovú, PhD. 

 

Pán poslanec Bielik, chcete ešte niečo povedať?  

Ideme hlasovať. Je tam problém? 

 

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

 Ale budeme hlasovať aj o tom, že návrhová komisia bude 

ako stála. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Napriek tomu, tak ako prebiehajú tieto zastupiteľstvá, 

som sa predsa len rozhodol, že nechcem byť už členom 

návrhovej komisie. A bol by som rád, keby sa prihlásil 

niekto do návrhovej komisie z tých poslancov, ktorí tu 

neustále dávajú nekonštruktívne návrhy, nech si ich sami 

spracovávajú v návrhovej komisii. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Prihlásený je ešte pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa chcem spýtať na základe toho, že 

Vy ste teraz pán starosta čítali návrh. Myslím, že návrhy 

uznesenia vždycky číta návrhová komisia, prednáša. A potom 

v rámci nejakej diskusie s návrhovou komisiou pán 

vicestarosta spomínal že tam bude niečo ešte doplnené, že 

teda to čo bolo doplnené, nemáme písomne predložené. Že či 

to je nejaký nový návrh o ktorom budeme hlasovať, alebo 

teda to čo povedal pán starosta, že ešte to nebolo na 

komisiách, a na miestnej rade, či to pôjde znovu?  

     Takže teda či to ide s vašim návrhom alebo nie, lebo 

Vy ste povedali že teda tá stála, že s tým návrhom.  

 

     Tak sa pýtam, či to je nejako vnesené do toho 

návrhového poriadku, alebo ako to je s tou stálou komisiou? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, prečítal som návrh uznesenia, nebolo tam 

spomínané nič s návrhovou komisiou, teda nič s tým aby bola 

trvalá. 

 Nemáte náhodou záujem byť členom návrhovej komisie?  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Pán starosta, ďakujem pekne. Keď si pustíte 

stenografický záznam, tak pred chvíľočkou pred mojim 

vystúpením, pán Winkler povedal, že teda s tým, že tam bude 

to „stála“. Tak na to som sa pýtal, či to tam bude alebo 

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

 Takže asi nemáte. Dobre. Ďakujem pekne.  

 Pôvodne sme mali navrhovaného pána poslanca Mikuša; 

ste ochotný to teda zobrať, byť členom návrhovej komisie, 

tak ako to bolo pôvodne predložené?       

 

 

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

 Môžem, pán starosta? (Áno.) Kolegovia, ja som dával 

návrh uznesenia; po prvé, aby bola stála. A po druhé, som 

navrhol tých troch členov: predsedníčku pani Vítkovú 

a členov pána Bielika a pani Šebejovú.  

     Čiže, dohodnime sa, či chceme stálu komisiu; čiže to 

by mal byť návrh číslo 1. 

     A potom sa bavme o tých menách.  

     Ak nechceme stálu, tak to budeme robiť tak ako 

doteraz.  

     Bude predsedníčkou, dúfam pani Vítková, a budú sa vždy 

voliť dvaja poslanci. Tak je to na nás. 

 Tak prosím, už trochu sa pohnime ďalej, lebo už sa tu 

točíme v kruhu stále. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikuš; pán poslanec mali ste slovo. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som toho názoru ako 

Jožko Bielik, že nemám záujem tam byť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou, pán poslanec Korček. 



 

 

                                                                                   7. zasadnutie MZ MČ B-NM 16.6.2015 

 

28 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa prihováram za 

to, aby táto komisia nebola stála, a to z toho dôvodu, že 

je určitým nepísaným pravidlom, že v návrhovej komisii má 

zastúpenie každý klub. Keďže na pôde nášho miestneho 

zastupiteľstva je zatiaľ vytvorený iba jeden klub, ale 

možno že budú vytvorené aj nejaké ďalšie kluby. Tak bolo by 

dobré, aby to bolo otvorené a potom prípadne kolegovia, 

ktorí by využili svoje právo z Rokovacieho poriadku aby 

vytvorili klub, aby tam mohli mať svojho zástupcu. Takže 

radšej to nechajme otvorené. Taktiež nie je tu zo strany 

navrhovaných kolegov záujem, takže asi tak. 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.: 

 Ja sa obávam, že keby sme naozaj toto tu mali prežívať 

tri roky na každom zastupiteľstve, tak asi by som v tej 

komisii nevydržala. Takže možno na začiatok by bolo lepšie 

keby nebola stála, a keď sa to tu ustáli, tak potom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Rozumiem. Pán vicestarosta, súhlasíte s tým, že  

nebudeme riešiť dnes tú stálu komisiu?  

 

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

     Áno, súhlasím. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  
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     Dámy a páni, ak dovolíte, potrebujeme ešte tretieho 

člena návrhovej komisie. Máme tu zatiaľ pani poslankyňu 

Vítková ako predsedníčku,  pani poslankyňu Šebejovú ako 

členku návrhovej komisie na dnešné rokovanie. Pán poslanec 

Bielik, prosím Vás, mohli by ste dnes to zobrať?  

     V žiadnom prípade. Dobre. Ľudsky tomu rozumiem. 

 Môžem poprosiť niektorého iného poslanca? 

     Pán poslanec Vlačiky, ste ochotný? (Áno.) 

 Ďakujem pekne. 

 

 Dámy a páni, máme tu tento návrh na členov návrhovej 

komisie: 

za predsedníčku pani poslankyňu Vítkovú, 

a za členov pani poslankyňu Šebejovú a pána poslanca 

Vlačikyho, samozrejme iba na program dnešného rokovania.  

     Má niekto iné návrhy? Nie.  

 V takom prípade, ak dovolíte, dávam hlasovať o návrhu 

uznesenia:   

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     po A. o d v o l á v a  

z funkcie predsedu návrhovej komisie pána Ing. Jozefa 

Bielika z dôvodu abdikácie na túto funkciu 

 

     po B. v o l í  

1. predsedu návrhovej komisie pani poslankyňu Vítkovú 

2. členov návrhovej komisie:  

pána poslanca Vlačikyho a pani poslankyňu Šebejovú. 

 

Prosím, pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 
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 Za:                 23 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Poprosím zvolených členov, aby zaujala svoje miesta.  

 Ďalší bod č. 4.    

 

 

 

BOD 4: 

Návrh na voľbu členov volebnej komisie na voľbu miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý    

     Navrhovaní za členov komisie sú nasledovní poslanci:  

pán poslanec Ing. S. Winkler 

pán poslanec Mgr. V. Mikuš 

pán poslanec Ing. L. Gašpierik; 

pričom za predsedu je navrhovaný pán poslanec Mikuš.      

 

 Dámy a páni, má niekto návrh na nejaké iné obsadenie? 

     Nemá. 

 Takže 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  

     ustanovuje  

volebnú komisiu za účelom organizácie voľby a vyhlásenia 

výsledkov voľby miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, v zmysle Uznesenia miestneho 

zastupiteľstva č. 06/03 zo dňa 07. 05. 2015, v zložení: 

- Ing. Stanislav Winkler 
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- Mgr. Vladimír Mikuš 

- Ing. Libor Gašpierik, 

ktorej predsedom je Mgr. Vladimír Mikuš, 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 23 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Pristúpime k ďalšiemu bodu. 

 

 

 

BOD 5: 

Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Návrh je nasledovný. Za overovateľov záznamu 

a uznesení sú navrhnutí  

pán poslanec JUDr. R. Mikulec  

pán poslanec JUDr. T. Korček. 

     Má niekto iný návrh? Nikto sa nehlási.  

 Dávam hlasovať o týchto návrhoch. 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli 

overovateľmi záznamu a uznesení páni poslanci Mikulec 

a Korček?  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme 



 

 

                                                                                   7. zasadnutie MZ MČ B-NM 16.6.2015 

 

32 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

 Za:                23 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0   

     Prejdeme na ďalší bod. 

 

 

 

BOD 6:  

Správa predsedu Komisie pre výber uchádzačov o funkciu 

miestneho kontrolóra 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Materiál predkladá Ing. S. Winkler, zástupca starostu. 

     Spracovateľom je Ing. Ľ. Baník, prednosta miestneho 

úradu. 

     Pán vicestarosta, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

     Ďakujem pekne, pán starosta. V zmysle uznesenia 

miestneho zastupiteľstva zo dňa 07. 05. 2015 sme určili 

komisiu, ktorá bude posudzovať splnenie náležitostí 

doručených prihlášok. Komisia bola 3-členná v zložení: 

Winkler, predseda komisie pán poslanec Mikuš a pán poslanec 

Gašpierik.  

     Termín na predloženie prihlášok bol 2. jún tohto roku. 

Do termínu prišlo 10 prihlášok. Všetky obálky boli postupne 

číslované ako prišli na miestny úrad. My sme sa ako komisia 

stretli 5. 6. a prekontrolovali sme vizuálne všetky obálky, 

či nie sú poškodené. A potom samozrejme sme postupne 

otvárali jednotlivé obálky a kontrolovali všetky materiály 

či sú v súlade s tým ako sme požadovali. 
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 Komisia konštatovala, že 9 z 10 kandidátov splnili 

podmienky na funkciu miestneho kontrolóra a jeden kandidát 

nesplnil, pretože nemal úradne overené potvrdenie 

o vzdelaní. Máte správu v materiáloch.  

 Čiže komisia vydala zoznam kandidátov na funkciu 

miestneho kontrolóra v takomto poradí ako prišli:  

1. PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková 

2. Ing. Vladimír Mráz 

3. Ing. Pavol Galamboš 

4. JUDr. Jozef Sikela 

5. Mgr. Slávka Balážiková  

6. Ing. Martin Böhm 

7. Ing. Michal Horváth 

8. Ing. Marián Kočíšek  

9. Ing. Pavol Baxa. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Dámy a páni, otváram diskusiu. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

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

poďakovať pánovi vicestarostovi za prednesenie tejto 

správy, ako aj pánovi prednostovi za kvalitné spracovanie. 

Než pristúpime k voľbe kontrolóra si myslím, že konečne sa 

podarilo, a konečne sa podarí zvoliť kontrolóra, ktorý 

nebude môcť byť spochybňovaný; teda celý proces voľby 

kontrolóra. Myslím si, že dnes je vyhlásená táto voľba 

zákonne a preto by som chcel poďakovať aj všetkým kolegom, 

ktorí prispeli svojimi konštruktívnymi návrhmi k tomu, že 

Nové Mesto keď bude mať dnes zvoleného kontrolóra tak 

zákonnosť voľby nebude spochybňovaná. Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Nikto už nie je prihlásený, takže 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 

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

     1. zápisnicu, ako aj správu predsedu komisie zriadenej 

Uznesením č. 06/03 Miestneho zastupiteľstva zo dňa 07. 05. 

2015 na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok 

jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 05. 06. 2015 

o 9.00 hod.   

     2. na web stránke zverejnený zoznam kandidátov, ktorí 

splnili podmienky na zaradenie do voľby o funkciu miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, a to:  

1. PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková 

2. Mgr. Slávka Balážiková 

3. Ing. Pavol Baxa 

4. Ing. Martin Böhm 

5. Ing. Pavol Galamboš 

6. Ing. Michal Horváth 

7. Ing. Marián Kočíšek 

8. Ing. Vladimír Mráz 

9. JUDr. Jozef Sikela. 

     3. na web stránke zverejnený zoznam uchádzačov, ktorí 

nesplnili podmienky na zaradenie do voľby o funkciu 

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, a to 

RNDr. Jozef Kadlečík.  
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     4. na web stránke zverejnené životopisy kandidátov, 

ktorí splnili podmienky na zaradenie do voľby o funkciu 

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 23 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Pristúpime k ďalšiemu bodu. 

 

 

 

BOD 7:  

Prezentácia kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, chcem vám oznámiť, informovať Vás, že 

pani PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková sa žiaľ dnes 

nedostavila. Poslala nám však informáciu, že nemôže prísť 

z dôvodu, že nestihla let. Čiže sú to objektívne dôvody; 

čiže nie je prítomná. Hlasovať o nej nebudeme. 

 

 Dámy a páni, teraz pristúpime k prezentácii 

jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra. 

Budú sa prezentovať podľa abecedy. A na svoju prezentáciu 

majú 5 minút.  
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     Po prezentácii každého kandidáta budú mať poslanci 

priestor na položenie svojich otázok.  

 Takže, dámy a páni, poprosím ako prvú pani Mgr. Slávku 

Balážikovú. 

 Pán poslanec Gašpierik má faktickú poznámku; k čomu, 

prosím Vás? Prosím, zapnite pána poslanca. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja sa chcem 

spýtať, pokiaľ bude toto predstavenie kandidátov, či, nech 

to nebude tak ako na predchádzajúcom zastupiteľstve, že by 

tu bol každý kandidát sám osobitne? To znamená, že by 

vlastne neboli ostatní kandidáti prítomní, aby nezdieľali 

tieto vzájomné koncepcie, či taký postup neurobíme tak ako 

ste navrhovali na predchádzajúcom zastupiteľstve? Ale, 

samozrejme, je to na Vás a na tých jednotlivých 

kandidátoch, či im to nevadí. Ďakujem. To bola len otázka.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Viete čo; ak sa neurazíte, tak myslím, že dôstojnejšie 

bude keď ostanú v sále a nebudú behať z jedného miesta na 

druhé. Na voľbách, na ktorých som bol, nebol problém, aby 

ostatní kandidáti na mieste zostali. Čiže v prípade, že 

predložíte návrh a zastupiteľstvo ho neschváli, tak ja si 

dovolím nechať tie veci tak ako sú. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Nepredkladám návrh. Ja, pán starosta, 

som sa iba opýtal, že ten návrh ktorý Vy ste dali osobne na 

predchádzajúcom zastupiteľstve, že či teda nebude tu platiť 

dnes? Ale keď ho sťahujete, že budú tu prítomní, tak 

samozrejme to platí. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Takže pani magisterka, vítajte. Nech sa páči, máte 

slovo. 

 

Mgr. Slávka  B a l á ž i k o v á, kandidátka na funkciu MK:  

  Dobrý deň prajem, vážené dámy a páni. Rada by som sa 

predstavila; nechcem sa nejakým spôsobom vracať k svojmu 

životopisu, ktorý bol zverejnený na webovej stránke, ale 

možno len zhruba niečo o mojej doterajšej činnosti.  

 

     Idem vyslovene zo súkromného sektoru, nikdy som 

nepracovala ani pre verejnú správu, ani pre obec, ani pre 

žiadne nadácie. Takže všetky moje skúsenosti, či už 

pracovné alebo iné, naozaj pochádzajú čisto zo súkromného 

sektoru. Doteraz som bola zamestnaná prevážne 

v zahraničných spoločnostiach, prevážne v nemeckých 

a rakúskych spoločnostiach, a venovala som sa analýze 

rôznych procesov, zostavovaniu procesov, optimalizácii 

a samozrejme potom aj používaniu rôznych procesných 

prostriedkov na zlepšenie.  

 

 Posledné moje obdobie som sa dostala nie síce nejakým 

spôsobom účelovo ale vyplynulo to z mojej pracovnej pozície 

v spoločnosti KIUZE o zavedenie ekonomického systému SAP 

R3. Tým, že som bola v podstate manažér projektu na 

oddelení, ktorého činnosť úzko súvisí s finančníctvom, to 

znamená že obchodujeme s majetkom, obchodujeme so zásobami, 

tak som bola nútená absolvovať rôzne finančné školenia 

ohľadom používania účtov ohľadom HB1, v ktorej účtuje 

Slovensko ako také ohľadom rôznych analytik, atď. Gro toho 

tvorili aj kontrolingové záležitostí a tak aby sme vedeli 

očistiť všetky dáta, zmigrovať do nových systémov, atď. To 

znamená, že museli mať opodstatnenie aj v účtovníctve. 
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     Z tohto dôvodu tým že už dlhodobo v podstate do mojej 

pracovnej náplne spadajú aj rôzne reporty, rôzne účtovné 

výkazy, atď., som sa viac-menej dostala k tomuto 

kontrolingu a preto som sa rozhodla reagovať na výzvu na 

voľbu kontrolóra, ktorú som našla na internete s tým, že je 

to pre mňa istým spôsobom výzva. Je to úplne niečo iné čo 

som samozrejme robila doteraz a počítam s tým, že je 

potrebné sa strašne veľa učiť a strašne veľa získavať 

informácií na výkon tejto práce.  

 

     V podstate nie som ani štatutárom žiadnej inej 

spoločnosti, som politicky nezávislá, nevenujem sa žiadnej 

inej činnosti a nemám ani zdroje z iných činností. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci tu je 

priestor na vaše otázky.   

 

     Ako prvá sa prihlásila pani poslankyňa Augustinič. 

Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo aj za vaše predstavenie. Presne to 

som sa chcela spýtať, že či to nevnímate ako svoje mínus že 

ste nepôsobili v samospráve?  

     Lebo tie vaše skúsenosti sú len zo súkromného sektoru, 

aj keď bohaté; musím povedať ja som si ten životopis 

preštudovala. Lebo predsa len tá samospráva a tá úloha 

kontrolóra vyžaduje aj veľkú znalosť zákonov, predpisov, 

atď., že či už ste na tomto niečo robili alebo sa posunuli 

niekam v tejto téme, alebo nie? Ďakujem. 
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Mgr. Slávka  B a l á ž i k o v á : 

 Nie. Sú to v podstate všetko čo sa týka zákonov 

a všetkých zákonodarstiev, tie zdroje sú známe, dajú sa 

doštudovať. A je potrebné samozrejme ich naštudovať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Niekto ďalší? 

 Ak dobre vidím, nikto nie je prihlásený.  

 Takže pani magisterka, ďakujem pekne za vaše 

predstavenie.   

 

Mgr. Slávka  B a l a ž í k o v á : 

 Ďakujem pekne aj ja. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 A poprosím pána Ing. Baxu, aby sa predstavil. 

 

 

Ing. Pavol  B a x a, kandidát na funkciu MK: 

 Dobrý deň. Vážený pán starosta, vážené poslankyne, 

poslanci, ja už som o sebe niečo hovoril pred niekoľkými 

mesiacmi v predchádzajúcom kole, takže sa pokúsim trošku 

pokročiť ďalej.   

 

 Len chcem zopakovať, že naozaj ak chceme hovoriť 

o úspešnej kontrole, tak musíme si v prvom rade, a to 

prepáčte, že znova nejakým spôsobom pripomínam, ujasniť 

hodnotové východiská tejto kontroly, alebo výkonu tejto 

funkcie.  

     Tam považujem za potrebné 3 veci: 

     Ten, kto kontroluje, by nemal byť previazaný so 

skutočnosťami, ktoré má kontrolovať.  
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     Druhá vec, na ktorú by bolo podľa môjho názoru rozumne 

pamätať, nemá mať konflikt záujmov s kontrolovanými vecami. 

Veľmi ťažko sa kontrolujú výsledky vlastnej práce.  

 

 A tretia vec, naozaj kontrolór musí byť aj lojálny, 

ale teraz, to je ešte zrozumiteľné, ale voči komu? 

Predovšetkým má to byť lojalita voči pravidlu hry alebo 

voči referenčnej hodnote, voči ktorej danú vec kontroluje. 

Nemá to byť lojalita voči osobe, voči inštitúcii ale voči 

zákonu. Toto je podstata služby kontrolóra.  

 

 K tým zásadám výkonu činnosti kontrolóra, tam by som 

vám chcel ponúknuť v prípade, ak budem zvolený, nejaké 

možno že novoty, možno že nejaké potvrdenie starých vecí. 

Ale zjednodušene povedané, ak chápeme kontrolu ako to, či 

daná činnosť, kontrolovaná činnosť spĺňa podmienky 

účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti, tak potom musíme 

celý plán kontrolnej činnosti nastavovať tak, aby sme boli 

schopní neustále vystavovať primerané potvrdenie o tom, že 

naozaj činnosti samosprávy, v tomto prípade mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, sú efektívne, hospodárne a účinné.    

 

     K tomu by som ja považoval za potrebné zabezpečiť taký 

systém kontroly, aby každá rozpočtová organizácia, 

príspevková organizácia bola skontrolovaná aspoň raz za 4 

roky. Tým nemyslím len tú prvotnú kontrolu ale aj následnú 

kontrolu. Aby jednoducho každý rok bolo kontrolou pokrytých 

aspoň 15 % príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mestskej 

časti. Takto by sme mali byť schopní dosiahnuť odpoveď na 

tú otázku, či je činnosť našej samosprávy naozaj účinná, 

efektívna a hospodárna.  

 

 Druhá oblasť, na ktorú by som chcel upriamiť vašu 

pozornosť je, ako vlastne tvoriť plán kontrolnej činnosti? 

Toto je taký základný rámec. 
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 Samozrejme, tá kontrola činnosti by mala vyplývať 

z niekoľkých podnetov. Zákonnou povinnosťou, povinným 

cvikom je to čo zahrnie do plánu kontrolnej činnosti 

zastupiteľstvo, to sa urobiť musí. Predtým som hovoril 

o určitom návode, ako by sme sa vedeli k tým kontrolovaným 

subjektom alebo oblastiam činnosti dopracovať.  

 

 Ale existujú aj ďalšie oblasti, z ktorých je možné 

čerpať podnety. Nielen to čo zastupiteľstvo schváli, ale ak 

kontrolór dobre počúva a pozerá sa, tak vníma ako sú 

z rokovaní komisií aj rokovania zastupiteľstva definované 

alebo naznačované problémové oblasti činnosti. A tam by mal 

na to reagovať tým, že ich bude postupne navrhovať do plánu 

kontroly. 

 

 Taktiež má vnímať verejnú mienku, to čo píše 

verejnosť, aké dáva signály, aké dáva podnety či už na 

priamo cez sťažnosti, petície alebo cez monitoring médií, 

ktorý určite mestská časť vykonáva, a tam hľadať ďalšie 

podnety.  

 

     A potom ten návrh plánu kontrolnej činnosti by mal 

vypadať tak, že nielen nejaký zoznam akcií, ktoré sa majú 

vykonať, ale aj na základe čoho sa došlo k tomu, že tento 

subjekt alebo táto oblasť činnosti je do plánu kontrolnej 

činnosti zahrnutá. Je to možno na prvý pohľad zložité, ale 

myslím si, že takto formulovaná kontrolná činnosť bude 

adresnejšia a pomôže vám získať odpoveď na tú otázku: 

Naozaj sa veci dejú tak ako sa majú diať, a ako sme to my 

ustanovili našimi uzneseniami? 

 Toľko by som vám chcel navrhnúť.  

 

     Ak vás môj návrh presvedčil alebo oslovil, poprosím 

vás o vašu podporu, aby som potom mohol v spolupráci s vami 

túto kontrolu aj úspešne zrealizovať. Ďakujem vám. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslankyňa Augustinič sa prihlásila ako prvá.    

 Čiže, dámy a páni, nech sa páči, otváram priestor na 

vaše otázky. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo; už mám taký pocit že sa pýtam len 

ja. Ale vlastne Vy ste zase opačný prípad, Vy máte veľmi 

veľa skúseností z oblasti komunálu. Ja mám takú otázku: Vy 

ešte dodnes pôsobíte v Staromestskej, a.s.?  

 

 

Ing. P. B a x a : 

     Áno, tam pôsobím. To som už predtým napísal, akonáhle 

by som bol zvolený za kontrolóra, v ten istý deň podávam 

rezignáciu, lebo jednoducho by to bol dosť vážny konflikt 

záujmov. Takže to v žiadnom prípade neprichádza do úvahy. 

 

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

 Ďakujem za odpoveď. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte niekto? 

 Nikto nie je prihlásený. Pán inžinier, ďakujem pekne.  

 Poprosím pána Ing. Böhma, nech sa páči. 

 

 

Ing. Martin  B ö h m, kandidát na funkciu MK: 

     Vážení poslanci a poslankyne, vážení prítomní, dovoľte 

mi teda, aby som sa vám ešte raz v krátkosti predstavil. 

Volám sa Martin Böhm, mám 46 rokov, narodil som sa 

v Bratislave, žil som vo viacerých mestských častiach; 

prevážne však v Starom Meste, chvíľu v Dúbravke a teraz 
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žijem v Devínskej Novej Vsi. Mnohí ma už poznáte, tak sa 

vám skúsim predstaviť nejako inak, povedať vám o sebe niečo 

iné. 

 

 Ako rodený Bratislavčan som presvedčený lokalpatriót, 

ktorému sa dlhodobo nepáči, čo sa v Bratislave deje a ako 

sa deje, čo ma v podstate nejakým spôsobom prinútilo, že 

som sa v roku 2006 a 2007 začal zaujímať o komunálnu 

politiku, kedy mi skutočne došla trpezlivosť v rámci dvoch 

projektov.   

 

 Netajím sa tým, som sympatizant nezávislých poslancov. 

Myslím si, že nezávislí poslanci by mali dostať šancu 

a verím im, a dúfam, že túto šancu využijú, nemyslím 

v našej mestskej časti ale všade. Fakt je ten, že pred 

voľbami môj sen bol že v tejto mestskej časti bude 13 plus 

nezávislých poslancov. Tento sen sa splnil a je to pekné, 

keď sa sny plnia. 

 

 Čo musím povedať a naozaj sa tomu nevyhnem, keď sa 

vlastne veľa ľudí navážalo do mňa, i keď je to v poriadku. 

Veľmi ma mrzelo, že sa dehonestovali títo nezávislí 

poslanci s tým, že boli nazývaní ako „politický valec“, 

a podobným zvláštnym spôsobom. Podľa mňa naozaj je to 

scestné.  

 

     Treba si uvedomiť jednu vec, nezávislý klub nemá 

žiadnu stranícku štruktúru. A tým pádom nemáte tam nejakých 

veliteľov, „politrukov“ alebo ako by ste ich nazvali, 

s ktorými sa proste dohodnete. Ak chcete získať podporu 

nezávislého klubu, musíte získať podporu každého človeka 

samostatne. Ak som sa dočítal, ak toto niekto považuje, že 

je to nedemokratické, naozaj sa k tomu nemám ako vyjadriť. 

Lebo keď niekto považuje za demokratické to, že koalícia má 
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spoločného kandidáta a toto demokratické nie je, tak, 

bohužiaľ, asi som niečo nepochopil. 

 

 Čo som študoval, to už som vám minule povedal. Je to 

aj všade uvedené. Od roku 1995 som robil v malej, 

v podstate rodinnej firme. Začínal som ako ekonóm, firma sa 

venovala inžinieringu, stavebnej činnosti, chvíľami aj 

projekcii. Firma postupne narástla, ja ju som začal 

parciálne riadiť. Nakoniec to skončilo tak, že som ju 

riadil celú, aj ju vlastním.   

 

     Na úrad som prišiel v marci 2010. Pôsobil som v dvoch 

funkciách; vo funkcii vedúceho sekretariátu starostu 

a poradcu starostu čo robím doteraz. Dovolím si povedať, že 

úrad poznám dostatočne a nebudem mať potrebu sa nejako 

bližšie s ním oboznamovať. 

 

 Minule som dostal otázky ohľadne garancií, tak by som 

zhrnul. Minule som povedal, že garancie okrem tých ľudských 

sú aj také, že je tu nejaký právny rámec, v ktorom sa 

pohybujeme. Čiže je tu nejaký súbor právnych noriem, ktoré 

proste nepustia. V našom prípade je to zákon o obecnom 

zriadení, je to zákon o finančnej kontrole a vnútornom 

audite, a je to zákon o rozpočtových pravidlách vo verejnej 

správe. Samozrejme, nás sa týka aj zákon o Hlavnom meste 

Bratislavy a Štatút hlavného mesta. 

 

 

 Čo sa týka funkcií kontrolóra, to už tu povedal môj 

kolega a určite to povedal to lepšie, má v tom lepšiu prax. 

Ja som si to len tak spracoval ako som vedel. Funkcie som 

rozdelil na analytickú časť a syntetickú časť. 

V analytickej časti bude samozrejme časť poznávania, kde sa 

vlastne poznáva skutočný stav. Potom porovnávania, čiže 

zistené stavy sa porovnajú s tým čo sme očakávali alebo 
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potrebujeme. Na základe toho vlastne nám vyplynie 

diferencia, to znamená zisťovanie, nedostatok, rozsah 

nesplnenia, úplného a čiastočného, a nájdenie vinníka.  

 

 Potom je tu syntetická časť, kde sa vlastne  tieto 

veci nejako zhodnotia a dajú sa dokopy. V tej sa pokladám 

naozaj za dosť schopného. To znamená hodnotiaca činnosť, 

nápravná činnosť, čiže treba jednak vyvodiť tú zodpovednosť 

voči príslušným subjektom, odstrániť nedostatky, resp. 

vstupy ktoré to zapríčinili. Je tu nejaká preventíva, kde 

by som teda naozaj na toto tlačil.  

 

 Ja si myslím, že úlohou kontrolóra nie je iba sledovať 

čo sa kde stane a nechať si to ako sa hovorí ticho pre seba 

a potom prísť s tým: Ahá, tu ste pochybili. Ja si myslím, 

že ten kontrolór by bol oveľa efektívnejší, keby vlastne 

priebežne danému úradu pomáhal. 

 

 Potom je to samozrejme informačná činnosť, čiže 

kontrolór musí samozrejme neodkladne v dostatočnom rozsahu 

pravdivo informovať o všetkom možnom. 

 

 Ďalšia vec, sú tu nejaké zásady kontrolnej činnosti, 

ktoré tiež už kolega spomenul lepšie, ale ja by som to 

zhrnul.  

     Ja som si ich rozdelil na všeobecné. To znamená, to je 

odbornosť, objektívnosť, včasnosť, sústavnosť, myslím že to 

je jasné.  

     A kvalitatívne, to je hospodárnosť, účinnosť, 

efektivita. Keby k tomu niekto niečo chcel, môžem sa o tom 

s ním baviť koľko chce.  

 

     Z uvedeného teda aspoň mne jasne vyplýva, že kvalita 

práca miestneho kontrolóra je závislá najmä od jeho 

vzdelania, inteligencie, skúseností, charakteru a veľakrát 
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aj od nejakej občianskej statočnosti alebo odvahy. Nároky 

sú to určite nemalé, keď ich berieme vážne. A ako obyvateľ 

mestskej časti by som na nich určite trval. Stačí si len 

uvedomiť, že po starostovi je to asi najdrahší zamestnanec 

mestskej časti a ja si myslím, že tá mestská časť za tie 

peniaze by mala dostať to čo si zaslúži. A nemalo by to byť 

len nejaké prilepšenie niekomu k platu. Treba to podľa mňa 

celého človeka. A ja proste seba na túto funkciu ponúkam, 

čo zdôrazním, robím rád s rovnými ľuďmi a takýchto si budem 

aj hľadať ak sa stane tým kontrolórom k spolupráci.  

 Z mojej strany všetko.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, panie poslankyne a páni poslanci, 

priestor na vaše otázky. 

 Ako prvý je prihlásený pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Pán Böhm, Vy ste tu dal určitú zdravicu 

špecifickej časti poslancov. Predpokladám, že sú to tí 

poslanci, ktorí budú hlasovať za Vás; myslím si, že tam 

v klube sa o Vás už hlasovalo. 

 

 Chcel by som sa Vás spýtať dve, tri veci, že aké 

problémy najvýraznejšie, najvýznamnejšie vnímate z pohľadu 

mestskej časti čo by ste chceli ako prvé kontrolovať 

v rámci Vášho zvolenia za kontrolóra; pokiaľ by ste boli 

zvolený? To by bola tá prvá časť. 

 

 A tá druhá: Vy ste dlhoročný, teda osobný najbližší 

priateľ a spolupracovník pána starostu, kde ste pôsobil ako 

jeho najbližší člen, či už teda na spomínanej pozícii 
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organizácie práce riaditeľa Kancelárie starostu, ale aj 

stále do súčasnosti na pozícii poradcu starostu. A teraz 

vlastne máte toho istého starostu, svojho priateľa, vlastne 

svojho zamestnávateľa kontrolovať, ktorý Vám dával odmeny, 

Vám stanovoval plat. Myslím si, že aj v rámci prijatého 

uznesenia ten jediný Váš plat nebol zverejnený; ste ho 

odmietli zverejniť, taký aký je v súčasnosti.  

 

 Ja sa len chcem spýtať, že či takéto prepojenie 

nespochybňuje akýkoľvek princíp potom kontroly, princíp  

nezávislosti, princíp objektívnosti, princíp  nestrannosti? 

Či sa budete cítiť nezávislý od toho koho máte kontrolovať?   

 

 Ja sa Vás chcem spýtať, že či nebudete v trvalom 

konflikte záujmov počas celého výkonu vášho mandátu pri 

zvolení za kontrolóra mestskej časti? Či nebude porušený 

princíp nepredpojatosti? Že ako tieto princípy nezávislého 

kontrolóra vnímate? Ďakujem pekne.  

 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Dobre. Takže prvá otázka; pýtali ste sa, čomu by som 

sa chcel venovať? Tak sú dve veci, ktoré ma najviac 

zaujímajú v tejto chvíli, a to je rozpočet mestskej časti, 

ku ktorému som sa už viackrát vyjadroval. Mám pocit, že sa 

z veľkej časti kopíruje už rozpočet z roku 2007 a mám 

k nemu určité výhrady. 

 

 Takisto sa mi nepáči spôsob, akým sa, proste tá 

kolobežka, s ktorou prechádzajú na úrade veci ohľadne 

platenia, objednávania, atď. Mám svoje výhrady aj voči 

verejnému obstarávaniu. Samozrejme, musíme sa držať zákona, 

ale ja to pokladám ako za asi najmenej efektívny spôsob ako 

sa k niečomu dostať. Ale to sú moje v podstate dosť známe 

názory.  
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 Vás asi zaujíma tá Vaša druhá otázka.  

     Takto; už ste sa ma to minule pýtali, takže odpoviem 

Vám ináč, keďže ste sa ináč spýtali. Ja v tom osobne 

nevidím žiadny konflikt záujmov. Hovoríte o mne 

a o starostovi ako blízkom priateľovi. Ja si myslím, že som 

priateľ aj s Vami pán Gašpierik. Aj tuná s pánom Korčekom 

som priateľ; áno, ale to všetci vedia, lebo si nezávislý 

poslanec. Čiže ja by som sa naozaj nerád v tomto nejako 

rozplýval.   

 

 Pán starosta vie a ten kto chce to vie tiež. Možno aj 

Ty Libor (p. Gašpierik) že so mnou sa dá ťažko dohodnúť. 

Som tvrdohlavý a stojím si za svojim. To znamená, keď 

nechcem, sú veci ktoré nepodpíšem, s ktorými nesúhlasím, 

naopak sa proti ním postavím. Nerobím to preto, že to 

niekto navrhol, ale pretože si to myslím. Naopak keď ma 

niekto argumentmi presvedčí, nemám problém svoj omyl vziať 

späť. 

 

 Bohužiaľ, som technik a informatik. Viete, pred 

chvíľou som to aj povedal, keď sa stretnú traja technici, 

určite dôjdu k jednému riešeniu. Keď sa stretnú traja 

právnici, dôjdu k štyrom. Takže naozaj ja vám môžem povedať 

svoje svedomie a za to mám, ako som spomínal, určitú 

minulosť. Máte so mnou aj vy nejakú skúsenosť. A ja určite 

budem posledný, ktorý na tomto úrade bude niečo kryť.   

 

     A na druhej strane uvedomme si, čo som vlastne robil 

u starostu, akú som mal náplň práce a čo vlastne budem po 

sebe sám kontrolovať? Lebo to je v podstate jednoducho 

zanalyzovateľné. Ale určite keby k niečomu takému došlo tak 

vás vyzvem aby to preveril niekto koho si vy zvolíte, aby 

teda sa nestalo, že by som mal fakt v konkrétnej situácii 

kontrolovať sám seba. To akože s čistým svedomím, nič viac 

vám k tomu neviem povedať. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Martin, ja oceňujem vaše skúseností, 

aj znalosť úradu, aj vaše výsledky ktoré ste mali doteraz. 

Ale mňa tiež trochu vyrušil váš prejav, lebo bol na 

začiatku na môj vkus veľmi politický. A preto sa chcem 

spýtať, či chcete byť kontrolórom všetkých poslancov alebo 

iba tých vybraných? Ďakujem. 

 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Pozrite sa. Ak teraz poviem niečo čo nie je pravda, 

bol by som rád, keby mi to hneď niekto povedal. Ja 

komunikujem so všetkými poslancami od začiatku. Každý kto 

za mnou príde niečo chce alebo proste má záujem o niečom sa 

porozprávať, ja nemám s tým problém. Ja ľudí neseparujem 

podľa straníckeho alebo iného trička. Nezapájam sa do 

politických hier. Bohužiaľ, táto vec, k tomuto som sa musel 

vyjadril, lebo ako mi tu niekto kto tu sedí pred rokom 

zdôrazňoval, že voľba kontrolóra je vec politická, tak som 

k tomu povedal vlastný názor. Ja politické stanovisko, aj 

presvedčenie mám, veľa ľudí ho pozná, občas si z toho 

niekto robí srandu a pýta sa ma, či som náhodou nezmenil 

svoje vierovyznanie? Nie!  

 

 Takže určite budem kontrolórom všetkých poslancov. 

 A nespomínam si, že by som nejakého  občana alebo 

poslanca, alebo hocikoho, proste sa k nemu choval nejako 

nedôstojne. Naopak, toto mi na úrade prekáža, kde sú proste 

vzťahy skutočne, oni sa zlepšujú, ale ja som tak zlé vzťahy 

snáď nikde nevidel. To je z môjho pohľadu veľakrát mobing. 
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Proste ja si nemyslím, že keď sú nejaké komisie že poslanci 

sú tam na to, aby terorizovali našich zamestnancov. Naopak. 

Jedna vec je konštruktívna debata. Ja do takýchto vecí 

nespadám a myslím si, že sa mi to ešte na tomto úrade 

nepodarilo. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Aby to teraz bolo chápané; pán Böhm, ja 

nechcem, aby ste teraz boli môj kontrolór. Ja chcem, aby 

ste boli kontrolórom všetkých obyvateľov mestskej časti. 

Nové Mesto má 42 tisíc občanov a Vy budete kontrolovať 

verejné zdroje, nie moje vlastné. Vy budete kontrolovať 

rozpočet vo výške 720 miliónov korún, ktorý máme v tomto 

roku. Tak ja by som chcel aby ste neboli poslancom tých 

ktorí vás volia, na klube o Vás hlasovali, ale aby ste boli 

kontrolórom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Aby ste 

kontrolovali badžet prostriedkov, ktoré do tohto vkladajú 

obyvatelia Nového Mesta. To znamená kontrolór 42 tisíc 

obyvateľov, nie poslancov. Ďakujem. 

 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Myslím, že som sa to snažil povedať, asi zlé, takže 

opravím sa. Áno, chcel by som byť kontrolórom naozaj 

všetkým, a u mňa je vždy prioritná misia až potom ostatné 

veci.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 
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 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec. 

 

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

 Ja len, Libor, prosím Ťa. Skrátka si sa pýtal, či by 

chcel byť kontrolórom všetkých poslancov, tak odpovedal na 

to všetkých poslancov; tak teraz aj všetkých obyvateľov, 

možno aj celého Slovenska, aj celého vesmíru. Asi fakt 

chcel by byť všetkých. Ale ja si myslím, že tu bola otázka 

jasne položená a on odpovedal jasne, takže by som to tak 

nerozvíjal. 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. No, Martin (p. Böhm), 

keď už si takto v priamom prenose odhalil náš vzťah, 

priateľský; áno máme dobrý vzťah priateľský, nebudem sa 

skrývať. Aj keď si myslím, že s pánom starostom máš lepší  

vzťah na čo samozrejme žiarlim. Ale mám aj nejaké konkrétne 

otázky na Teba, aby si mal také určité politologické antré 

o sne, ktorý sa Ti splnil. Takže ja tým že je tu väčšina 

nezávislých poslancov vrátane mňa, takže dúfam že tento sen 

sa týkal aj mojej osoby.  

 

     Čiže tá konkrétna otázka je: Či si sa nejako konkrétne 

podieľal na kampani niektorých kolegov, ktorí tu sedia? Či 

si sa podieľal na kampani pána starostu či v roku 2010, 

alebo teraz v roku 2014?  

 

     A ďalšiu otázku, ktorú mám na Teba: Keďže ak bude 

zvolený kontrolór, a ja si myslím že dnes bude zvolený ako 
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kontrolór, ktoré konkrétne rozhodnutia si robil na úrade, 

resp. na ktorých konkrétnych materiáloch alebo 

rozhodnutiach si sa podieľal? Aby sme vedeli či prípadne do 

budúcnosti, keď budeme schvaľovať plán kontroly, aby sme sa 

vedeli vyhnúť nejakému prípadnému konfliktu záujmov, aby si 

nekontroloval sám seba. Ďakujem.   

 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Dobre. Myslím, že som to svojim spôsobom povedal to 

isté čo Ty. Ale dobre, tak strašne ma mrzí, že si pripadáš 

až druhý v poradí, ako môj druhý najlepší kamarát. Ja si 

myslím, že kamarátov by sme nemali nejaký spôsobom 

kastovať; proste buď sú ľudia kamaráti alebo kamaráti nie 

sú. Takže to ma mrzí, že si tento pocit dostal. 

 

 Čo sa týka tej otázky; Tomáš, prepáč, ešte druhá 

otázka? 

 Jaj, už viem. Ako som sa podieľal na kampani? 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ja som mal dve otázky. Ale mrzí ma, že pred chvíľou 

som bol ešte Tvoj priateľ, teraz som už len kamarát. Ale 

boli to dve otázky: Či si sa podieľal na kampani 2010 

a 2014? A druhá otázka, na ktorých konkrétnych materiáloch 

alebo rozhodnutiach si sa podieľal? Ďakujem.        

 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Dobre. Takže na kampani som sa v podstate nepodieľal. 

Jediné, na čom som sa podieľal bolo to, keď sme sa proste 

niekde stretávali a o týchto veciach diskutovali. To sa ale 

riešilo priebežne, nebol som ja ani ten kto by robil, 

zalamoval nejaké dokumenty, atď. Sú veci, ktoré už mám 
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napísané dávno. Keď ich niekto použije, nemám s tým 

problém. 

 

 Čo sa týka vecí, o ktorých som rozhodoval, viem 

povedať konkrétne dve. Jedna je že som po dva a pol roku 

presvedčil v podstate úrad, že by bolo dobré keby mal 

internetové pripojenie rýchlejšie ako 2400 na nejakých 512. 

To znamená nechal som tam, alebo zariadil som to, že sa 

doviezla nejaká optická linka, že sa tam urobil nový 

telefónny systém, lebo ústredňa ako sa hovorí odchádzala. 

Spravilo sa to formou, že sa to skrylo do nákladov, nejakým 

spôsobom to splácame, platíme menej ako predtým. Čiže toto 

je moja agenda, internet.  

 

     Ďalšia vec čo som robil, čo asi neviem či je  

dôležité, je elektronizácia tohto úradu, kde som sa ako 

odborný garant elektronizácie vzhľadom na spôsob 

a skutočností, ktoré sa mi nepozdávali, k tomu vyjadril 

negatívne. Nič iné ma nenapadá, ale zase ako môjmu 

priateľovi Ti môžem sľúbiť, že akonáhle sa niečo také  

objaví, určite sa k tomu priznám. Na druhej strane 

predpokladám, že tam bude aj môj podpis. A myslím to naozaj 

úprimne. 

 

 

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. Keďže tu verejne diskutujeme o tom, 

že robíte osobného poradcu, sa po 5 rokoch vypracuje aj 

z osobných vzťahov priateľstvo, ktoré ste pred chvíľou 

potvrdili, tak pozícia kontrolóra a kontrolná činnosť by sa 
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mala vykonávať nezávisle a nestranne, čo sme tu už 

niekoľkokrát počuli. Ja Vám budem držať palce, aby sa Vám 

to podarilo, pretože ja osobne si to neviem z tejto pozície 

predstaviť.  

 

     A druhú vec: Trošku ma mrzí, že prezentácia na pozíciu 

kontrolór mestskej časti začína monológom, a úvodom, 

a politickým vyznaním. Vôbec nerozumiem, čo to tu robilo 

a myslím si že to vôbec nebolo na mieste. 

 

 Takže hovorím, zastupiteľstvo sa skladá z 25 

poslancov, každý má nejakú politickú príslušnosť, niekto je 

nezávislý, resp. sú ľudia, ktorí majú politickú 

príslušnosť, sú ľudia ktorí sú nezávislí. A ja si myslím, 

že Vy sa máte odprezentovať na nejakú pracovnú pozíciu čo 

sa týka odbornosti a čo sa týka vašej ponuky, čo viete do 

toho dať, čo dávate. A nie to, že či vyznávate nezávislosť, 

čo to znamená, atď., atď. Čiže nerozumiem tomu. Ďakujem. 

 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Poviem Vám dve veci. Prvá  je; cítil som tu potrebu, 

lebo sú tu ľudia ktorí kandidujú a ako sa hovorí, ich 

politická príslušnosť alebo to nie je jasné, tak som sa 

nechcel skrývať za to, že som niečo iné. Chcel som sa 

predstaviť, s kým máte tú česť teda z tohto pohľadu, lebo 

taká možnosť zatiaľ nebola. 

 

 Druhá vec; bola to naozaj reakcia na jednu jedinú 

z tých spusta vecí, ktoré sa objavili na internete, 

všelijakých blokov, atď., čo si myslím, že skôr bol 

priestor, aby sme sa o tom rozprávali tu. 

 

 Ďalšia vec to čo si neviete predstaviť, držíte mi 

palce. Ja si myslím že možno aj vy, aj iní ľudia budú; ja 
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som veľmi ješitný a budem sa snažiť práve tých ktorí ma 

nechceli presvedčiť, že spravili dobré že ma sem dali. Ale 

jedno pravidlo, a to hovorí, že „cudzím odpúšťajte, ale 

priateľom nikdy“.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Gašpierik, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Martin, Vy už vravíte ako keby ste boli 

kontrolór, že sa budete presviedčať, ale asi želanie sa 

stane pravdou. Ja len by som chcel vlastne uviesť, že ste 

spomínali myslím že dve konkrétne veci na základe otázky 

pána Korčeka, za ktoré ste zodpovedali.  

 

     Ja som sa v rýchlosti pozrel na Organizačný poriadok 

miestneho úradu, na Kanceláriu starostu. V popise to 

uvedené nie je, ale tak ako ste povedali vo svojom 

príhovore, ste boli neviem dokedy, alebo ešte ste, alebo už 

nie ste, neviem, riaditeľ Kancelárie starostu. A v rámci 

tejto pozície, možno je to na dve A4 tá vaša obšírna 

agenda, veď určite ste tam neriešili len elektronizáciu 

úradu, ale tá agenda je naozaj takmer rovnajúca sa pozície 

prednostu úradu. Takže Vy vlastne budete kontrolovať nielen 

tú elektronizáciu ale celú agendu, ktorá Vám vyplývala 

počas Vášho funkčného obdobia, počas tých dvoch rokov. 

Takže naozaj, či tá agenda je zúžená len na tie dva body 

ako ste povedali, alebo či ste vykonávali tú činnosť 

v rámci toho čo Vám vyplýva z Organizačného poriadku?  

 

 Možno ja by som sa chcel spýtať takú osobnú otázku, 

pokiaľ môžem, lebo dávame osobné otázky.  
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 Bolo prijaté uznesenie miestneho zastupiteľstva 

o zverejňovaní výšky platov. Myslím, že nikto s tým či už 

z poslancov, starostu, prednostu s tým problém nemal. 

Myslím, že pri vašej pozícii toto nezverejnenie z vašej 

strany nebolo prípustné, že teda prečo ste blokovali 

zverejnenie tejto verejnej informácie. Pokiaľ sú to verejné 

zdroje, v akej výške ste boli ohodnotený na pozícií poradcu 

starostu? Ďakujem.   

 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Takto: Ja som nič neblokoval. Zverejnené bolo to, čo 

sa môže zverejniť. Čiže ak by ste sa spýtali, aký som mal 

plat ako vedúci Kancelárie starostu v časoch keď som ním 

bol, určite by ste sa ho dozvedeli. Ale ja teda zase 

zdôrazním, že nie som právnik, ale bolo mi povedané, že ako 

poradca je to proste osobný údaj, ktorý sa proste 

nezverejňuje. Nemám problém Vám to povedať. Čistý príjem 

mám nejakých 1 270 EUR; ak teda je to až tak dôležité. 

 

 Čo sa týka, neviem čo sa dá zistiť zo štruktúry, ale 

moja pracovná náplň je jasná vyslovene z popisu mojej 

pracovnej náplne, ktorý sa asi podľa mňa tiež dá pozrieť.  

 

 Mojou úlohou bolo v podstate komunikovať s občanmi na 

ktorých starosta z fyzického hľadiska sa s nimi stretnúť 

nestihol alebo proste nevládal. A môžete mi veriť alebo 

nie, napĺňa ma to stále cca 70 %; robil som nejakého 

vyšetrovateľa alebo nejakého ombudsmana ľudí, na ktorých 

tento úrad kašľal rok, dva, tri, sedem; mám tam jednu pani 

na ktorú 11 rokov.  

 

     Ale ešte raz, akonáhle sa niečo podobné objaví, určite 

vám to neujde. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nikto už ďalej nie je prihlásený, takže poprosím 

ďalšieho kandidáta pána Ing. Galamboša. 

 Pán Böhm, ďakujem. 

 

Ing. M. B ö h m : 

 Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, dobrý deň prajem. 

 Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Ing. Pavol  G a l a m b o š, kandidát na funkciu MK:  

     Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Tento príhovor 

bude krátky. Po týchto všetkých obštrukciách a po tomto čo 

sa tu dialo, ozaj nemám chuť robiť kontrolóra tejto 

mestskej časti. Určite by mi bolo vyhadzované, že nám 

nejaký blízky vzťah s niektorými pracovníkmi, dokonca 

niektorí sú moji spolužiaci. Neviem, či by som bol 

objektívny. Určite by tam nejaké zrnko subjektivity bolo. 

Ďakujem pekne, že som sa mohol zúčastniť tejto voľby 

a poprosím kolegov aby ma nekrúžkovali, teda vynechali moje 

meno, alebo iným spôsobom zaškrtli tento hlasovací lístok. 

 Takže vzdávam sa. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Poprosím ďalšieho kandidáta pána Ing. Horvátha. 

 

 

Ing. Michal H o r v á t h, kandidát na funkciu MK: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta.  
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     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení 

prítomní, veľmi stručne uvediem základné údaje zo svojej 

profesionálnej praxe a možno aj trošku zo svojho osobného 

života.  

 

     Celý život som prežil v mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, v súčasnosti pôsobím ako interný audítor 

v Československej obchodnej banke. Predtým som pôsobil ako 

vedúci útvaru vnútornej kontroly interného auditu 

v zdravotnej poisťovni Union. Ešte možno z tej oblasti 

kontroly a dohľadu pár informácií; pôsobil som v Úrade pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde som mal na 

starosti dohľad nad zdravotným poistením. A tiež som 

pôsobil v oblasti dohľadu na Ministerstve financií, potom 

neskôr na úrade pre finančný trh. 

 

 

     Tieto skúsenosti sú myslím si použiteľné práve v tejto 

funkcii kontrolóra, a to nielen z hľadiska výkonu kontroly 

pri hospodárení s majetkom mestskej časti a pri finančných 

operáciách, ale aj pri ďalších funkciách ktoré zákon ukladá 

alebo teda zákon zveruje do pôsobnosti kontrolóra, a to je 

dodržovanie právnych predpisov, vybavovanie agendy 

sťažností a niektoré ďalšie tieto činnosti. Najmä čo sa 

týka dodržiavania právnych predpisov v tejto oblasti, som 

myslím si že nadobudol značné skúseností.  

 

     A keď som sledoval vývoj voľby kontrolóra za tých 5 – 

6 mesiacov, myslím si, že mestskej časti by práve aj pomoc  

v tejto oblasti asi značne prospela.  

 

     Pokiaľ by som bol náhodou zvolený, tak by som pri 

výkone funkcie uplatňoval prístupy, ktoré sa používajú 

práve pri výkone interného auditu. Veľmi zjednodušene 

povedané, interný audítor nie je na rozdiel od kontrolóra 
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policajt alebo nemal by byť policajt, ale mal by byť 

partner, partner pre vedenie mestskej časti, pre vedúcich 

zamestnancov, podriadené organizácie, a samozrejme pre 

poslancov.  

 

     Tým nechcem povedať, že by som nemal záujem poskytovať 

informácie o kontrolných zisteniach ale pointou je to, že 

ak sa robí dobré vnútorná kontrola či už formou interného 

auditu alebo klasickým spôsobom, tak zameraná by mala byť 

najmä na predchádzanie vzniku nedostatkov, nie na naháňanie 

vinníkov ktorí neraz možno aj v nevedomosti sa dopúšťajú 

určitých pochybení.  

 

 Čiže ak by som zhrnul, tak zásady, ktoré by som 

uplatňoval alebo ktoré by som aplikoval pri výkone tej 

funkcie by boli nestrannosť, profesionalita a partnerstvo.  

 

     Ešte možno jednu vec spomeniem:  

     Čo sa týka mojich skúseností so samosprávou, tak mám 

ako nie veľké, ale pôsobil som v 90. rokoch tuná na Novom 

Meste vo finančnej komisii ako člen. Ďakujem. 

     A pokiaľ sú otázky, rád zodpoviem.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, páni poslanci, panie poslankyne.  

     Ako prvá sa hlási pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

 Ďakujem. Aj na Vás mám jednu otázku: Prečo ste sa 

rozhodli alebo aká je vaša motivácia odísť zo súkromného 

sektora do verejnej správy? 
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Ing. M. H o r v á t h : 

 Asi dve skutočnosti sú relevantné. Jednak môj vzťah 

k tejto mestskej časti, kde ako som spomenul, prežil som 

celý život. A z hľadiska profesionálneho som pôsobil dlhšiu 

dobu vo verejnej správe; teda nie v rámci samosprávy ale v 

oblasti verejnej správy, ústrednej správy, či už na 

ministerstvách, alebo aj na tom spomínanom Úrade pre dohľad 

nad zdravotnou starostlivosťou. A myslím si, že tieto 

skúseností, ktoré som nadobudol, by sa dali lepšie uplatniť 

práve v oblasti samosprávy, alebo teda mimo komerčnej 

sféry. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, keďže už nikto nie je prihlásený, pán 

inžinier ďakujem pekne. 

     Poprosím ďalšieho kandidáta v poradí pána Ing. 

Kočíška.  

 Pán inžinier, dobrý deň prajem; nech sa páči, máte 

slovo. 

 

 

Ing. Marián  K o č í š e k, kandidát na funkciu MK: 

     Dobrý deň prajem. Volám sa Marián Košíček. 

V Bratislave som býval zhruba 30 rokov, teraz žijem na 

vidieku. Odvtedy čo som prestal pôsobiť na mojom poslednom 

pracovisku, to bola platobná agentúra. Ostatné čo sa týka 

môjho pracovného životopisu, nechcem to nejako bližšie 

komentovať, myslím, že to bolo dosť pestré, aj keď niekedy 

nie celkom mojou zásluhou je to tam v životopise rozpísané.  

 

 Možno len to, že začal som v Slovnafte a po 

absolvovaní nejakých 2 – 3 rokov praxe som prakticky 

pôsobil stále v riadiacich funkciách. V tej poslednej 

menovanej predchodcom jej bola agentúra SAPARD; bol to 
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vlastne predstupový eurofond, kde som ako vedúci vnútorného 

útvaru zabezpečoval personálne, právne, technologické, 

hmotné a prevádzkové podmienky k tomu aby agentúra vznikla 

a mohla pracovať.  

 

     A potom plynule keď vznikla PPA v roku 2004 tak som 

vlastne pokračoval v tejto činnosti, kde som najmä robil 

veci čo sa týka organizácie tvorby vnútorných predpisov, 

kde som zaviedol vlastne systém fungovania týchto 

predpisov. Na konci ako riaditeľ odboru organizačno-

právneho, bolo to asi 6 rokov, kde som mal možnosť najmä 

s právnikmi podieľať sa na fungovaní tejto verejnej 

inštitúcie. A mal som možnosť, teda aj vlastne musel som 

poznať právne predpisy relevantné čo sa týka práve štátnej 

správy, verejnej správy, čo sa týka všetkých možných 

oblastí k tomu, aby financie tohto agrosektora mohli voľne 

ísť. To je asi všetko.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Pani poslankyne, páni poslanci, nech sa páči, máte 

možnosť položiť pánovi inžinierovi nejakú otázku. Nikto nie 

je prihlásený.  

 Pán inžinier, ďakujem veľmi pekne.  

 Poprosím v poradí ďalšieho kandidáta Ing. Mráza. 

Pán inžinier, dobrý deň prajem, nech sa páči, máte 

slovo.      

 

 

Ing. Vladimír  M r á z, kandidát na funkciu MK: 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, dovoľte aj mne sa predstaviť. 

Len v krátkosti, keďže už dvakrát som tu bol. O sebe poviem 

z toho životopisu ktorý ste obdržali; že teda som rodený 
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Bratislavčan, žijem a bývam v mestskej časti Devínska Nová 

Ves. Vyštudoval som Vysokú školu ekonomickú, matematiku, 

som matematikom, v podstate analytikom ekonomických 

systémov. Celú svoju takmer 40-ročnú prax som venoval 

informatizácii a spracovávaniu, a práci s ekonomikou, či už 

to bolo vo vnútornom obchode, neskôr v Bratislavských 

automobilových závodoch. A potom viac ako dve tretiny mojej 

praxe, to znamená viac ako 25 rokov v samotnej samospráve 

v rámci Bratislavy. 

 

 Pôsobil som 16 rokov ako najvyšší výkonný orgán, 

starosta mestskej časti Devínska Nová Ves, 10 rokov som 

pôsobil ako šéf exekutívy, to znamená prednosta miestneho 

úradu. Čiže poznám detailne procesy v rámci Bratislavy, 

ktoré sa týkajú chodu samosprávy v jednotlivých oblastiach; 

či je to majetok, financie, či je to životné prostredie, či 

sú to tie iné oblasti, všeobecná a vnútorná správa, 

poprípade prenesený výkon štátnej správy, kde som priamo 

riadil tým že som bol zodpovedný za prenesený výkon štátnej 

správy i činnosti na úseku stavebného úradu, ohlasovne 

pobytu, ďalej matričnej činnosti, školského úradu, atď. 

 

     Za týchto svojich 25 rokov pôsobenia som bol buď 

predkladateľom alebo spracovávateľom rozpočtov 25, či už 16 

rokov v Devínskej Novej Vsi, 4 roky v mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa. Detailne poznám Bratislavu, bol som 

členom Regionálneho združenia mestských častí Bratislavy. 

Počas týchto 25 rokov konkrétne sme sa stretávali 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s predchodcom pána 

starostu Kusého, a s jeho predchodcami.       

 

 Čo sa týka samotnej kontrolnej činnosti by som rád 

povedal, že počas svojho pôsobenia v orgánoch samosprávy, 

kde som pôsobil ako podpredseda finančnej komisie na 

Hlavnom meste 16 rokov, som sa podieľal aj na procesoch 
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zmien legislatívy, to znamená decentralizácie zo štátu na 

mestské časti či už to bolo v oblasti fiskálnej 

decentralizácie, v oblasti sociálnej oblasti, spolupodieľal 

som sa na tvorbe Štatútu Hlavného mesta Bratislavy a zmene 

zákona o Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorý zosúladil vlastne kompetenciu alebo kompetencie medzi 

mestskými časťami a Hlavným mestom, a toto sa premietlo do 

štatútu.  

 

     Samosprávy vo všeobecnosti na celom Slovensku 

vykonávajú 4420 kompetencií v 16 oblastiach počnúc 

dopravou, financiami, správou majetku, životným prostredím, 

obranou, ochranou, verejným poriadkom, čistotou, atď. 

A hovorím to kvôli tomu, že šírka týchto kompetencií, 

oblastí a rozhodnutí, ktoré samospráva prijíma odôvodňuje 

potrebu dôslednej kontroly, keďže samospráva hospodári 

s verejnými prostriedkami a s majetkom v mene občanov 

ktorých zastupuje.  

 

 Z tohto dôvodu sa uchádzam o pozíciu kontrolóra 

v tejto mestskej časti. 

 

 Myslím, že dôkladne poznám Bratislavu za tých 16 

rokov, aj jej rozpočet. Dôkladne poznám Devínsku Novú Ves, 

teda severozápad Bratislavy, juhovýchod vo Vrakuni z môjho 

pôsobenia.  

 

 Výkonom kontrolnej činnosti by som chcel prispieť 

konkrétne k zobjektívneniu príjmovej časti rozpočtu tejto 

mestskej časti. A samozrejme zefektívneniu výdavkovej časti 

rozpočtu tak, aby tento rozpočet ktorý u vás tvorí vyše 21 

miliónov EUR bol zostavený a čerpaný v súlade s príslušnými 

zákonnými predpismi, normami a legislatívou, to znamená 

počnúc zákonom o obecnom zriadení 369, 377 o hlavnom meste, 

zákonom o rozpočtových pravidlách príspevkových organizácií 
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miest a obcí, samozrejme zákonom o sťažnostiach, zákonom 

o finančnej kontrole, atď. Popísal som ich detailnejšie vo 

svojom štruktúrovanom životopise.   

 

 V mojej koncepcii kontrolnej činnosti, čomu by som sa 

chcel venovať, tak predovšetkým do plánu by som zaradil 

kontrolu rozpočtového procesu, kontrolu dodržiavania 

rozpočtového provizória, tvorbu a čerpanie mimorozpočtových 

peňažných zdrojov, ktoré v tomto roku, ako som si všimol, 

váš rozpočet, zahŕňate vo výške vyše 4 miliónov do 

rozpočtu. Je pravdou, že tieto 4 milióny sa vám vrátia, 

pretože  objavujú sa v grantoch a v transferoch na 

projekty, ktoré sú podporené v rámci tzv. Integrovanej 

stratégie rozvoja v mestských oblastiach a nórskych fondov, 

ktoré sú určené na rekonštrukciu škôl a škôlok.  

 

     Myslím si, že tento objem a balík peňazí si zaslúži 

dôslednú kontrolu, lebo mám sám osobné skúseností 

z používania európskych štrukturálnych fondov, kde sa mi 

podarilo dostať finančné zdroje na cyklomost a cykloakut 

v Devínskej Novej Vsi. A rovnako som sa spolupodieľal na 

procesoch obdobných v mestskej časti Vrakuňa, ktorá rovnako 

obdržala tieto finančné zdroje a už spomínanej 

elektronízácie.   

 

 Ďalej by som sa chcel kontrolovať preto, aby som 

preveril v tejto mestskej časti či sú správne nastavené 

čísla, zobjektivňujú tú príjmovú časť, výnosu a výberu 

miestnych daní a poplatkov ktoré tu sú, kontrolu vymáhania 

nedoplatkov a tým aj spôsobu nakladania s majetkom tejto 

mestskej časti z pohľadu jej príjmovej časti z nájmov 

nebytových priestorov, ktoré tvoria vyše 1 milión EUR 

v rozpočte tejto mestskej časti. Čiže súvisí to aj so 

zákonom 138, s kontrolou majetku, nakladania s týmto 
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nehnuteľným majetkom a súladu so zákonom o verejnom 

obstarávaní, § 25. 

 

 Rád som tiež vo svojej kontrolnej činnosti sa venoval 

kontrole dotácií a účelovosti poskytnutých dotácií, ktoré 

poskytuje táto mestská časť subjektom, ktoré sú napojené na 

rozpočet tejto mestskej časti, či už sú to právnické osoby, 

ktoré majú možnosť sa nejakým spôsobom spolupodieľať na 

vašom participatívnom rozpočte, eventuálne sú to tie 

organizácie, ktorých zriaďovateľom ste. To znamená 

minimálne tých 8 škôl s materskými škôlkami, samotné 

Kultúrne stredisko, Knižnica, a váš EKO-podnik.  

 

 Okrem toho rád by som sa venovala aj kontrole 

vnútorných smerníc, predpisov a legislatívy ktorá tu je, už  

spomínané Zásady kontrolnej činnosti, Zásady hospodárenia 

s majetkom mestskej časti a samozrejme nie menej dôležitému 

dodržiavaniu registratívneho poriadku z pohľadu vybavovania 

spisov a kvality poskytovania tejto verejnej služieb 

občanom tejto mestskej časti. 

 

 Na záver: Samozrejme, sú to tie činnosti, ktoré by som 

rád zaradil do svojho plánu kontrolnej činnosti, pokiaľ 

budem úspešný. Ale sú tam aj záležitostí, ktoré definuje 

samotný zákon o obecnom zriadení, to znamená obligatorné 

záležitostí podľa § 18d) a § 18f) zákona o obecnom 

zriadení. To sú teda predkladanie riadnych správ o svojej 

činnosti, plánu kontrolnej činnosti, stanoviská 

k záverečnému účtu, stanoviská k rozpočtu, vybavovanie 

sťažností, kontrola petícií, a obdobne.    

     Toľko na svoje predstavenie. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán inžinier, ďakujem pekne.  
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     Kolegyne, kolegovia, nech sa páči vaše otázky. Nikto 

nie je prihlásený.  

 Pán inžinier, ďakujem pekne.  

 

Ing. Vladimír M r á z : 

 Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím posledného uchádzača pána JUDr. Sikela.  

 Pán doktor, dobrý deň prajem; nech sa páči máte slovo. 

 

 

JUDr. Jozef  S i k e l a, kandidát na funkciu MK: 

 Ďakujem. Vážený pán starosta, milé panie poslankyne, 

vážení páni poslanci, vážení hostia, s mojim pracovným 

životopisom ste sa už oboznámili, takže tieto veci nebudem 

ďalej rozoberať. Ak by ste mali nejaké konkrétne otázky 

k nemu, nech sa páči, v závere vám ich rád zodpoviem.  

 

 Prečo som sa rozhodol ísť do voľby miestneho 

kontrolóra? 

 Žijeme v dobe informačných technológií a na internete 

som našiel vašu ponuku. A rozhodol som sa kandidovať 

nakoľko mám aj vzdelanie na túto funkciu, a takisto som 

pracoval v štátnej správe. Čiže v podstate tieto veci sú do 

určitej miery skoro totožné. Tam kde som pracoval takisto 

sa hospodárilo s financiami, takisto sa prerozdeľovali 

finančné prostriedky. Vždy sa museli tieto prostriedky 

účelne, efektívne, hospodárne a transparentne využívať 

a používať.  

 

 Nebol som príslušníkom žiadnej poslaneckej strany; ani 

nie som. A v podstate optimizmus mi dodáva fakt, že dokážem 

naplniť vaše očakávania.  
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 To je z mojej strany asi tak v krátkosti všetko. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán doktor, ďakujem pekne.  

 Poprosím pánov poslancov; ako prvý je prihlásený pán 

poslanec Líška. 

 

 

Poslanec Ing. M. L í š k a : 

 Ďakujem za slovo. Pán doktor, chcem sa Vás spýtať: 

V živote uvádzate že od roku 2013 pôsobenie v Dopravnom 

podniku hlavného mesta Bratislavy; a na akej funkcii tam 

pôsobíte alebo ste pôsobili? 

 

 

JUDr. J. S i k e l a : 

 Viete čo, nastupoval som tam vo funkcii vodiča, ale 

neskôr som sa zaúčal do funkcie hlavného výpravcu.  

 

Poslanec Ing. M. L í š k a : 

 Ďakujem pekne. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nikto už nemá otázky. 

 Pán doktor, ďakujem veľmi pekne. 

 

JUDr. J. S i k e l a : 

 Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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     Ja si myslím čo sa týka voľby kontrolóra; kontrolór, 

význam kontroly v samospráve úmerne vzrastá tak ako sa aj 

upevňuje jej význam vo verejnom živote. Spomínal som 

programový rozpočet mestskej časti, ktorý je vo výške 24 

miliónov EUR, ako mi pripomienkovali kolegovia prečo som 

spomínal 720 miliónov korún? No, preto, lebo je to taká 

enormná čiastka, ktorá je predmetom kontrolnej činnosti 

nezávislého kontrolóra, že naozaj tento kontrolór ktorý 

bude pôsobiť nielen v tomto roku ale aj v ďalších 6 rokoch 

bude pôsobiť, musí mať svoj význam pri jeho voľbe.  

 

     Myslím si, že naozaj kontrolór, tak ako tu vyznelo z 

predstavenia kandidátov, aj z následných otázok, musí 

preukázať nezávislosť vo vzťahu ku kontrolovanému subjektu, 

akémukoľvek prepojeniu či už na zamestnancov, na 

štatutárov, k akýmkoľvek subjektom ktoré bude kontrolovať 

vo svojej práci, práci svojich nariadených, atď., atď.,  

„esesera, esesera“, ako pán starosta často používa.  

 

 Myslím si, že k tejto téme veľa odznelo, bolo toho 

veľa povedané či už to bolo na rokovaní zastupiteľstiev, 

v médiách spomínané bloky, články, komentáre. Myslím si, že 

táto pozícia si naozaj zaslúži svoju vážnosť; tu zo strany 

kolegu pána Galamboša bolo ponúknuté, resp. stiahol svoju 

kandidatúru. 

 

 Ja by som chcel možno apelovať verejne, či už na 

kandidáta alebo na ostatných kandidátov, ktorí cítia že by 

mohli byť svojim spôsobom závislí od niekoho, koho majú 

kontrolovať, či by rovnako nezvážili svoju voľbu 

a nenechali tento priebeh voľby na transparentnú voľbu, pre 

skutočnú voľbu nezávislého, objektívneho, transparentného, 

nepredpojatého kontrolóra mestskej časti.  

     Pokiaľ sú tu všetci kandidáti je to etický, morálny 

princíp každého kandidáta či bude trvať na svojej voľbe, 
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alebo či sa prípadne vzdá a neotvorí tento priebeh 

k takejto demokratickej voľbe.      

 

 Takže chcem sa spýtať a vyzvať ostatných kandidátov či 

teda do tejto voľby idú alebo či prípadne nestiahnu svoju 

voľbu a nenechajú to na skutočne demokratický priebeh 

voľby? Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som chcel nadviazať tuto na Liborove vystúpenie. 

Ja si myslím, Libor, (p. Gašpierik), že všetci kandidáti, 

ktorí sem prišli, nešli sem s tým že by neboli nejako 

morálne zdatní alebo mali problém s tým. Sú to všetko 

slušní ľudia, ktorí majú záujem, takže ja by som ich 

nevyzýval, lebo to je svojim spôsobom nejaký atak na nich.  

 

     Ja by som ich nevyzýval, aby sa teraz tu vzdávali, aby 

si teraz niečo na tej voľbe uvedomili.  

     A ja by som už najradšej bol, aby sme pristúpili 

k tomuto, lebo ja už si neviem predstaviť transparetnejšiu 

voľbu ako tú, ktorú v podstate už tretíkrát, štvrtýkrát tu 

absolvujeme. Takže ja by som bol rád, aby táto mestská časť 

konečne mala kontrolóra. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Musím sa vážené 

kolegyne a vážení kolegovia vám priznať, že okrem Martina 

Böhma mám aj ďalšieho priateľa. Je ním Paľo Galamboš a ja 

veľmi oceňujem že sa vzdal tejto voľby. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.   

 Prejdeme k bodu číslo 8. 

 

 

 

BOD 8:  

Voľba miestneho kontrolóra 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Poprosím predsedu volebnej komisie na voľbu miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pána 

poslanca Mgr. Mikuša, aby sa ujal svojej funkcie. 

 Pani vedúca, mohli by ste, prosím, pánom poslancom 

objasniť systém a priebeh voľby? 

 

 

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

a evidencie obyvateľov: 

     Sú pripravené hlasovacie lístky so všetkými 

kandidátmi. Vzhľadom na to, že sa pán Galamboš vzdal 

kandidatúry, tak z toho hlasovacieho lístka vyčiarkujeme 

jeho meno. Inak je to všetko pripravené. Každý z vás 

poslancov si príde zobrať hlasovací lístok, obálku, podpíše 

prevzatie; len to že ste prevzali hlasovací lístok. 

Odoberiete sa za pripravenú zástenu. A potom, keď si 

upravíte svoj hlasovací lístok, vhodíte hlasovací lístok do 
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tejto hlasovacej schránky. Chcela by som vám ukázať, že 

hlasovacia schránka je prázdna.  

 

     Akonáhle sa ukončí vaše hlasovanie, tak sa volebná 

komisia odoberie hore na poschodie. Zatiaľ môže pán 

starosta na chvíľu vyhlásiť prestávku pokiaľ sa sčítajú 

všetky hlasy a vyhlásia sa výsledky.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, ja len pre istotu; to že pani kandidátka 

nestihla prísť, pani Zuzana Bačiak Masaryková a teda 

nenachádza sa tu, neznamená, že o nej nemôžete hlasovať. 

Normálne je na hlasovacích lístkoch, čiže v prípade že ste 

presvedčení, že to je ten správny kandidát, môžete o nej 

hlasovať.  

     Vyčiarknutý je iba pán poslanec Galamboš, ktorý sa 

vzdal.  

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š, predseda volebnej komisie: 

 Kolegovia, poprosil by som vás, keby ste po jednom 

začali chodiť k urne a zahlasovali.  

 

 (A k t   v o ľ b y  miestneho kontrolóra.) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, 

zaujmite svoje miesta.  

     Ďakujem pekne.  

 

 Poprosím predsedu volebnej komisie pána poslanca Mgr. 

Mikuša, aby predniesol správu. 
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Poslanec Mgr. V. M i k u š, predseda volebnej komisie: 

 Kolegyne, kolegovia, vážený pán starosta, milí 

občania, Zápisnica z tajnej voľby miestneho kontrolóra, 

konanej dňa 16. júna 2015: 

Počet členov volebnej komisie 3, prítomní členovia volebnej 

komisie 3.  

Volebná komisia v zložení: Ing. Stanislav Winkler, Ing. 

Libor Gašpierik, Mgr. Vladimír. Mikuš. 

Počet volených poslancov Bratislava - Nové Mesto:    25 

Počet vydaných hlasovacích lístkov:                  23   

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:               23 

 z toho platných hlasov                          21 

            neplatných                                2 

 

     Výsledky hlasovania: 

kandidát č. 1 PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková  hlasov  0 

kandidát č. 2 Mgr. Slávka Balážiková                  1 

kandidát č. 3 Ing. Pavol Baxa                         3 

kandidát č. 4 Ing. Martin Böhm                       15 

kandidát č. 5 Ing. Pavol Galamboš – vzdal sa kandidatúry 

kandidát č. 6 Ing. Michal Horváth                     1 

kandidát č. 7 Ing. Marián Kočíšek                     0 

kandidát č. 8 Ing. Vladimír Mráz                      1 

kandidát č. 9 JUDr. Jozef Sikela                      0 

 

     Volebná komisia pre voľbu miestneho kontrolóra 

konštatuje, že v tajnom hlasovaní za miestneho kontrolóra 

bol zvolený kandidát č. 4 Ing. Martin  B ö h m  s počtom 

hlasov 15. 

 Gratulujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  
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 Chcem poblahoželať pánovi Böhmovi a zároveň poďakovať 

sa všetkým kandidátom, ktorí sa zúčastnili voľby. 

 Ďalej chcem poďakovať pánovi predsedovi volebnej 

komisie, členom volebnej komisie a všetkým, ktorí túto 

voľbu pripravovali. 

 

 Dámy a páni, 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  

     po 1. b e r i e   n a  v e d o m i e 

správu predsedu volebnej komisie na voľbu miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

     po 2. v o l í  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. j), § 18a ods. 5 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 7 ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o Hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov, článku 18 ods. 4 písm. k) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších 

predpisov, do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto Ing. Martina  B ö h m a na obdobie 

šiestich rokov odo dňa nástupu do práce, pričom deň nástupu 

do práce je 17. 06. 2015, na plný pracovný úväzok; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 
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 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

 Za:                22 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Prechádzame na ďalší bod č. 9. 

 

 

 

BOD 9: 

Návrh na určenie platu a schválenie odmeny miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Dôvodovú správu máte pred sebou. Ak dovolíte, čítať ju 

nebudeme.  

 Otváram diskusiu. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Ja len 

chcem pripomenúť, že práve sme zvolili veľmi dôležitú 

funkciu, ktorá je jedna z kľúčových pre fungovanie 

samosprávy.  

 

 A ešte by som si dovolil Vás požiadať, aby sme ten bod 

ďalší bod trošku odložili, lebo myslím si že človek, ktorý 

bol zvolený by mal mať možnosť povedať pár slov ako celému 

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

     Ďakujem pekne za návrh, pripomienku. 

     (Poznámka z pléna: Bola pripomienka p. Sládka.) 

 Dajte to prosím písomne.  

     Takže ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Sládka 

o tom; prepáčte, pomôžete mi? 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     O tom, aby pán zvolený kontrolór, čo je dôležitá 

funkcia dostal možnosť povedať pár slov, ale tento krát bez 

otázok, samozrejme. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Nech sa páči. 

     Takže pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.)  

     Ďakujem pekne. 

 Za:                15 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          5 

 Pán Ing. Böhm, ak máte záujem, nech sa páči, môžete 

povedať pár slov.  

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Veľmi pekne ďakujem. Nerád by som to nejako naťahoval.    

     Chcel by som teda poďakovať tým, ktorí ma volili a tým 

pádom mi veria. Určite spravím všetko preto, aby som ich 

nesklamal.  

     A to čo som povedal, tí, čo ma nevolili a majú nejaké 

pochybností, o to viac sa budem snažiť, aby som ich 

presvedčil, že som bol správna voľba.  
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 Bol by som rád, keby, ak to môžem navrhnúť, keby sa 

spravila nejaká hrubá čiara a keby sme spolu komunikovali 

všetci tak ako sme spolu komunikovali predtým ako som 

kandidoval na funkciu tohto kontrolóra. Ešte raz ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne pánovi Böhmovi, aj mu gratulujem k jeho 

zvoleniu. 

     Možno za poslancov, nakoľko som tu už viacej volebných 

období, myslím že by sa slušilo a patrilo aj poďakovať za 

činnosť predchádzajúcemu kontrolórovi, ktorý je tu 

prítomný, pánovi Dubravcovi za jeho činnosť, lebo si myslím 

že niečo, nejakú stopu zanechal. Myslím, že pracoval aj ako 

predseda Združenia kontrolórov mestských častí. Takže Janko 

(p. Dubravec), ak môžem tak familiárne, ďakujem za tvoju 

prácu. 

 A ešte raz gratulujem novému kontrolórovi. Ďakujem 

pekne. (Potlesk.) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel 

taktiež pogratulovať novému hlavnému kontrolórovi 

a poďakovať bývalému hlavnému kontrolórovi aj keď sme sa 
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možno s voľbou kontrolóra ťahali trošku dlhšie ako býva 

zvykom, alebo ako by si niektorí predstavovali. Myslím, že 

výsledkom je zvolený kontrolór, ktorý bol zvolený 

v zákonnej, aj v demokratickej voľbe. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán vicestarosta. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. V prvom rade by som sa chcel tiež 

pridať ku gratulantom, poďakovať Maťovi Böhmovi, ktorého 

poznám ako slušného, charakterného človeka, ktorý sa len 

tak neohne, ktorý má svoj vlastný názor.  

     A verím, že tých 6 rokov bude pracovať k spokojnosti 

Novomešťanov. 

 

 A mám ešte teda druhý návrh, ktorý sa mu možno nebude 

páčiť, ale je to návrh nášho poslaneckého klubu, aby ten 

plat bol zatiaľ na úrovni toho základného platu. 

A samozrejme, uvidíme ako bude fungovať a bude sa potom 

upravovať. 

 Takže to je návrh, ktorý som dal aj písomne.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte niekto? Nikto nie je do diskusie prihlásený. 

 Diskusiu uzatváram. 

 A ideme hlasovať najprv o návrhu pána vicestarostu 

Winklera.  

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

 Pán poslanec Winkler predložil návrh na znenie nového 

uznesenia, kde bod B v pôvodnom návrhu ruší a určuje sa 

plat miestneho kontrolóra len ako základný; čiže nepriznáva 

sa mu odmena.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 20 poslancov.  

 Proti:               1 

     Zdržal sa:           1 

 Takže poprosím návrhovú komisiu, ideme hlasovať 

o celom uznesení. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     A.  u r č u j e  

plat miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c písm. g) 

v spojení s § 18c ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, a to vo výške 

1.922,- EUR; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  
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 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 21 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1   

 Prejdeme na ďalší bod. 

 

 

 

BOD 10: 

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 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Nakoľko vo funkcii tajomníka komisie bol doteraz 

hlavný kontrolór, predchádzajúci hlavný kontrolór, 

navrhujeme ustanoviť novozvoleného miestneho kontrolóra do 

tejto funkcie. 

 Otváram diskusiu. 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 

     v o l í  

miestneho kontrolóra Ing. Martina Böhma za tajomníka 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 



 

 

                                                                                   7. zasadnutie MZ MČ B-NM 16.6.2015 

 

80 

verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto s výkonom agendy sťažností 

voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 22 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Ďalší materiál je bod č. 11. 

 

 

 

BOD 11: 

Návrh platu starostovi mestskej časti 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ak dovolíte, bez dôvodovej správy otváram diskusiu. 

Nech sa páči.  

 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 
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 s c h v a ľ u j e  

plat starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

vypočítaný podľa § 3 ods. 1 s navýšením podľa § 4 ods. 2 

zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov vo 

výške 3 348 EUR 

     s účinnosťou od 1. 1. 2015; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           3  

     Prechádzame na ďalší bod 12. 

 

 

 

 

BOD 12:  

Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou 

a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie 

uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Nové 

Mesto č. 21/21.1 zo dňa 15. 04. 2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ak dovolíte, fungovanie Kancelárie poznáme, čo robia  

vieme, na tie akcie chodíme. Čiže bez nejakého úvodného 

slova dovolím si otvoriť rovno diskusiu.  

 Prihlásený je pán poslanec Galamboš. 



 

 

                                                                                   7. zasadnutie MZ MČ B-NM 16.6.2015 

 

82 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ohľadom tohto 

vyúčtovania finančných nákladov Kancelárie participatívneho 

rozpočtu by som rád vedel ako boli použité peniaze od 

developera Babint; myslím to je tá stavba pri Mýte, lebo 

viem, že tie peniaze napríklad do Denného centra na 

Sibírskej doniesla nejaká dáma v hotovosti. Neviem, ako 

prebieha to vyúčtovanie. Rád by som vedel či už nejaké 

prostriedky boli použité a akým spôsobom? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Máme tu z Kancelárie pre participáciu niekoho? 

 Pán magister, vedeli by ste reagovať a poskytnúť 

informáciu, akým spôsobom, alebo teda na ktoré projekty 

boli už poskytnuté peniaze z daru spoločnosti Babint? Ak 

viete, teda spamäti. Nech sa páči. 

 

 

Mgr. Lukáš  B u l k o, poverený vedením Kancelárie pre 

participáciu: 

     Pravdu povediac, neviem si spomenúť v tejto chvíli. 

 Ale čo sa týka stromoradia, bude to sadené na jeseň. 

 Cyklotrasa, transsibírska magistrála je v procese, tam 

sa hľadajú nejaké majetkové riešenia pre územia. 

 Schody sa budú riešiť prostredníctvom sponzora. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Netrápte sa. Chcem Vás poprosiť, dnes je utorok, 

dajte, prosím, do piatku nám správu. Hovoríme výlučne 

o grante spoločnosti Babint, ktorá sa riešila 

participatívne. Myslím, že ide o čiastku 22 000 EUR. 
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A dajte ju, prosím, pánovi prednostovi, aby v pondelok 

mohli dostať túto informáciu všetci poslanci. Dobre? 

 Pán poslanec, stačí takto? 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem. Áno, stačí takto, len by ma zaujímalo, tie 

hotovostné platby, čo tam nejaká dáma, nechcem povedať 

staršia vo veku, doniesla v hotovosti? Lebo myslím, že toto 

nie je nejaký transparentný spôsob financovania. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem, súhlasím. Budem rád vedieť tiež informáciu.   

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Neviem, či Kancelária 

pre participáciu patrí pod prednostu? Ale ak áno, tak by 

som Ťa poprosíl, pán prednosta, aby si apeloval na 

pracovníkov tejto Kancelárie, aby náležite ustrojení 

prichádzali na zastupiteľstvo, lebo naozaj nechcem sa tu 

cítiť ako v lese alebo v záhrade. 

 

 Mám aj konkrétnu otázku: Občianske združenie Bunkre sa 

prihlásilo prostredníctvom pána poslanca Vlačikyho do 

participatívneho rozpočtu. Mali prisľúbené zdroje vo výške 

5 000 EUR z tohto programu. Dostal som však informáciu, že 

údajne im boli tieto zdroje skrátené do výšky 2 500 EUR 

a doteraz nedostali na účet ani jedno EUR. Takže chcel by 

som sa opýtať, či je to pravda a prečo to takýmto spôsobom 

je? Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ak dovolíte, vysvetlím to ja, pán poslanec, lebo 

informáciu som v zásade poskytol ako prvý o tom ja, že to 

bude krátené. Krátená táto suma mala byť preto, podľa 

informácií ktoré som mal, že z pôvodných 40 000 EUR 

nakoniec prerozdeľujeme iba 35 000 EUR, tým pádom jeden 

resp. dva projekty, ktoré boli na konci, museli byť 

krátené. Nakoľko došlo k tomu, že akurát myslím že projekt 

transsibírska magistrála nebude sa realizovať teraz, nebude 

sa realizovať v tom rozsahu, a zrejme iným spôsobom, 

prostriedky by sa uvoľnili. 

 

     Takže včera som podpisoval akurát príkaz na úhradu 

a príslušnú zmluvu s Občianskym združením Bunkre, takže do 

konca týždňa by mala byť táto vec byť vybavená. A hovoríme 

o sume v plnej výške, čiže  4 900 EUR a nejaké drobné.  

 Pán poslanec Korček s faktickou poznámkou. Nie. 

Sťahujete? Nesťahujete. Takže nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ja som sa chcel poďakovať za vysvetlenie. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja mám návrh trošku, 

nazvime to mierne pozmeňujúci, na zmenu toho uznesenia, 

lebo tam sa jednoducho nedá súhlasiť s tým, aby sme 

schvaľovali túto správu, pretože je to správa, ako uvádzate 

v dôvodovej správe, za rok 2014 až marec 2015, čo sú 

termíny dávno uplynulé. 
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 My ako poslanci vytvárame dostatočne dobré podmienky 

alebo resp. také aké od nás žiadate na prácu tejto 

Kancelárie pre participáciu v rozpočte a v príslušných 

ďalších uzneseniach vo veciach ktoré si vyžadujú uznesenia. 

Ale správa o činnosti, jednoducho ja by som navrhoval 

kolegom poslancom nepripustiť, aby v prípade že tam niečo, 

v tej správe s niečím nesúhlasia, aby sa niekto nemohol 

prikrývať ich schválením, takejto správy.   

     Jednoducho nedá sa súhlasiť, aby sa schvaľovalo.  

 

     Navrhujem, aby tam bolo preformulované ako „berie na 

vedomie“, keďže to je správa čo sa už udialo a čo nemôžeme 

zmeniť. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Ak sa nemýlim, takto to bolo pôvodne 

s tým, že na miestnej rade došlo k zmene. 

 Pán prednosta, prosím, o vaše vyjadrenie k tejto veci.  

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

 Presne tak, bolo to berie na vedomie. Ale pán bývalý 

kontrolór nesúhlasil s touto formuláciou a bolo to aj 

schválené miestnou radou že takto, že schvaľuje, lebo sa 

jedná o finančné prostriedky. Ale v podstate je to návrh, 

môže sa o tom hlasovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Môžem poprosiť, pán Dubravec; boli by ste tak láskavý, 

keďže sme to vtedy na základe vášho návrhu, a dosť silne 

ste argumentovali že takto to musí byť, keby ste poslancom 

povedali svoj názor na celú vec. 
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Ing. Ján  D u b r a v e c : 

 Dobrý deň. Vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, môj názor je jednoznačný: Nakoľko sa jedná 

o finančné prostriedky ktoré boli použité, boli použité 

diferencovane, teda na jednotlivé projekty, tak by to bolo 

potrebné schváliť a nie brať na vedomie. Lebo schválením 

zároveň potvrdzujete aj to, že to bolo vykonané. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :   

 Opäť sa trošku cítim ako v relácii Kredenc. Preboha, 

ako my môžeme posväcovať niečo čo bolo vykonané? My nemáme 

žiadne nástroje na to aby sme to skontrolovali. My môžeme 

si akurát prečítať ten text. Tam je „berie na vedomie“ 

úplne na mieste, aj keby išlo o čokoľvek. Aj keby išlo o 

tých 400 miliárd EUR, s prepáčením. Ďakujem pekne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Dobrý deň. Ja sa chcem spýtať iba že či aj tie vysoko 

rozpočtové zadania už boli zrealizované, ktoré sú tam na 

investičnom oddelení; sa tam píše? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  
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 Pani poslankyňa, ak dovolíte, hovoríme o tej čiastke 

200 tisíc EUR? 

 

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

 Áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie. Určite nie. Ak si spomenieme, rozpočet bol 

schválený asi pred mesiacom, plus, mínus týždeň. Každá 

investičná akcia má nejaký ten harmonogram, čiže nie, nie 

je možné aby boli tie akcie rozbehnuté fyzicky, nie to už 

dokončené. 

 

 

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

     A môžeme k ním dostať nejakú podrobnejšiu informáciu? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme. Len ak dovolíte, dostanete ju do konca 

budúceho týždňa; tých informácií bude asi viac.  

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, samozrejme princíp 

participatívneho rozpočtu podporujem tak ako bol zavedený 

v našej mestskej časti, aj v rámci iných samospráv na území 

Bratislavy alebo sa aj postupne zavádza.  

 

     Ja som si dal trošičku tú prácu, ja som sa pozeral na 

výšku tých zdrojov, ktoré naša mestská časť používa. Tento 

systém je najvyšší v rámci celej Slovenskej republiky. 

Myslím si, že žiadne okresné, krajské či hlavné mesto 

nevyčleňuje takéto enormné zdroje.  
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     Myslím si, že tá informácia bola, že v tomto roku sa 

môže vyšplhať, teda používať EUR, niekde 400 – 500 tisíc 

EUR. Sú to enormné zdroje. Celé hospodárenie s týmto 

badžetom majú na starosti myslím príslušníci bývalého 

združenia Utópia, ktorí pracujú v rámci Kancelárie 

participátivného rozpočtu. A v každej mestskej časti 

alebo samospráve sa s týmto nakladá inak. Niekde je to na 

úrovni, napríklad hlavného mesta tak, že občania v rámci 

participatívneho rozpočtu len určia, kde by sa mali použiť 

tieto zdroje z rozpočtu. Oni sú vlastne ako keby súčasť 

tohto poslaneckého zboru, zastupiteľstva, kde stanovia 

určité priority čerpania finančných prostriedkov 

z rozpočtu.  

 

     A samozrejme, ďalšia realizácia už potom prebieha zo 

strany úradu tak, aby boli dodržané všetky zákonné 

povinnosti, najmä napríklad čo sa týka efektivity použitia 

finančných prostriedkov verejného obstarávania, pri 

zabezpečení tých jednotlivých vecných substancií, čo sa 

vlastne čerpajú z tohto participatívho rozpočtu.  

 

     Myslím si, že u nás na mestskej časti zo strany týchto 

príslušníkov bol vlastne iný systém stanovený, kde 

participatívny rozpočet nie je tak ako na úrovni hlavného 

mesta, myslím si, že sa tam sa to volá občiansky rozpočet, 

ale je to grantová schéma. Prípadne ma, prosím, opravte, 

pán starosta, že vlastne tie združenia ktoré žiadajú tieto 

finančné prostriedky tieto zdroje dostanú vo výške 500 

tisíc a oni si už obstarávajú, nakupujú tie jednotlivé 

potreby z tých prostriedkov ktoré dostali. Je to na základe 

zmluvy.  

 

     A kto je potom ten orgán, ktorý potom kontroluje tú 

efektivitu, vynakladanie tých finančných prostriedkov, 

resp. použitie, resp. to čo bolo zo strany pána bývalého 
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emeritného kontrola pána Dubravca povedané, aby sme to  my 

schvaľovali. Ja si myslím, že to nemôžeme my schvaľovať, 

v zastupiteľstve odobriť, že to naozaj bolo obstarané, 

nakúpené, zabezpečené.  

 

 Tak sa chcem spýtať: Kto je potom ten subjekt, ktorý 

potom kontroluje využitie či už efektívne alebo vôbec aj 

relevantné využitie týchto grantov, ktoré sú na úrovni 500 

tisíc EUR, kde to teda z mestskej časti ide? A odobrí to že 

sa to vykonalo, že sa to obstaralo, že sa to nakúpilo, teda 

použilo na ten účel, na ktorý tieto grantové peniaze boli 

určené. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Myslím, že došlo k určitému neporozumeniu. Ak hovoríme 

o celom balíku všetkých peňazí, tak hovoríme o čiastke, 

ktorá je viac ako 1 milión EUR.  

 

     A teraz konkrétne: 

 Peniaze, o ktorých Vy hovoríte že sú prerozdeľovávané 

občianskym združeniam, tie sú len vo výške 35 000 EUR z 

nášho rozpočtu a vo výške 22 000 EUR z grantu, daru 

spoločnosti Babint. Všetky ostatné sú riešené dvoma 

spôsobmi: Prvý, ide o participatívne plánovanie verejných 

priestorov, kde do financií nijakým spôsobom Kancelária 

nezasahuje, všetko je v réžii úradu. Kancelária rieši celý 

ten proces komunikácie s občanmi až po to, že je nejaký 

výsledok. Ale všetky finančné veci má v rukách výlučne 

úrad. Čiže participácia je len spôsob akým sa konkrétna 

investičná akcia realizuje. 

 

 A druhá vec, to je 200 000 EUR, ktoré sme vyčlenili na 

projekty. Tie takisto v plnom rozsahu o ich vyúčtovaní, 

obstarávaniach, ecetera, ecetera rozhoduje a realizuje ich 
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výlučne úrad. To znamená, ľudia prostredníctvom 

participácie, naši obyvatelia rozhodnú čo sa bude robiť, 

ale celý proces obstarávania, kontroly, realizácia je 

v rukách úradu.  

     Čiže príklad: Občania schválili, že sa budú realizovať 

bezbariérové prechody. Nestane sa také čosi, že by snáď vo 

výške 20, 30, 40 tisíc EUR dostalo nejaké občianske 

združenie dotáciu alebo grant. Nie. Bude to realizovať naša 

mestská časť. 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Bolo tu niečo spomínané pred pár 

chvíľami o tej konštruktivite. A v rámci tej konštruktivity 

by som si len dovolil navrhnúť, aby ste si ten môj návrh 

osvojili a zodpovedali prípadne nejaké ďalšie otázky, ale 

aby sme išli ďalej. Stačí tam si to osvojiť a bude to  

„berie na vedomie“, lebo my naozaj nemôžeme nič odobrovať 

spätne. 

 

 Čiastočne odpoviem ešte na otázku pána Ing. 

Gašpierika. Jediný kto v podstate má kompetenciu to 

odkontrolovať ste Vy ako starosta, ktorý ste 

zamestnávateľom tých ľudí; predpokladám že v rámci 

organizačnej štruktúry ste vytvorili ten útvar. Takisto to 

bolo vašim rozhodnutím ako štatutára mestskej časti, aby 

ste, predpokladám Vy ste boli tá osoba, ktorá s personálnym 

obsadením tej Kancelárie podpisovala nejaké formy pracovno-

právneho vzťahu. Takže ste to len Vy, ktorý to môže priamo 

odkontrolovať, tak povediac online. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Aby som teda hneď reagoval, pán 

poslanec. 
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     Ja si Vás, alebo vaše návrhy vážim. Len ak povie pán 

Dubravec takto, takto, takto, stojí si za tým, hovorí to 

isté prednosta úradu, nehnevajte sa, netrúfam si Váš návrh 

osvojiť, i keď logicky mu rozumiem a sa s ním osobne 

stotožňujem.   

 S faktickou poznámkou pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som zareagoval na svoju otázku. 

Vy ste teda, pán starosta, niekde napočítal že tá čiastka, 

ktorá sa priamo dáva je vo výške 60 tisíc, alebo 50, 60 

tisíc, nechcem teraz presne na EUR to narátavať. 

A nadviažem vlastne na tú diskusiu, ktorá tu prebieha medzi 

Vami a kolegom poslancom Sládkom, že kto teda odkontroluje 

potom týchto 60 tisíc? Že či napríklad nie je problém, lebo 

aj 60 tisíc samozrejme je veľmi vysoká čiastka.  

 

     Po schválení, alebo pokiaľ tých 60 tisíc, to použitie 

musí schvaľovať úrad alebo teda Vy keď ste ako uzatvárali 

zmluvy o tých grantoch, tak niekto musí predsa preukázať, 

alebo ten musí odobriť, že to bolo vykonané, zrealizované. 

Nemôže to predsa urobiť zastupiteľstvo tak ako práve 

vyplýva z tej správy, a čo predpokladom žiadosti pána 

prednostu alebo teda bývalého kontrolóra, aby to urobilo 

zastupiteľstvo.       

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. My sme prijali určitý systém, akým spôsobom 

budeme realizovať participáciu a realizovať participatívny 

rozpočet. A ak sa nemýlim, väčšina z nás sa zhodla na tom, 

že naozaj chceme aby ľudia mali možnosť participovať a mali 

možnosť reálne rozhodnúť. To znamená, že ľudia v procese, 

ktorý je nám známy, ktorý sme schválili, rozhodnú o použití 
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prostriedkov nejakým spôsobom. Pričom je jasné miesto 

povedzme od 1 do 10. Keby že o tom opätovne rozhodujeme my 

ako zastupiteľstvo, resp. vy, v takom prípade hovoríme, že: 

Vážení, vy ste síce rozhodli, ale my sme dôležití a na nás 

to celé je. Mám pocit, že do toho nechceme ísť. Ak áno, tak  

na komisiách otvorme celý systém participácie.  

 

     Ale zatiaľ mám pocit, že tie veci fungujú a že ľudia 

si aj vážia a rešpektujú to, že my rešpektujeme v plnom 

rozsahu to ako si to oni schvália.  

 Pán poslanec Sládek s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Len kratučko. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ste to 

povedali inými slovami. Presne tak, občania rozhodujú. My 

nemôžeme nič schvaľovať, zoberieme na vedomie, čo sme 

rozhodli. Ja si vážim, pána Dubravca, je dospelý človek, ja 

s ním veľmi dobre komunikujem. Pri všetkej úcte, inštitút 

bývalého kontrolóra nepoznám, nenašiel som ho v žiadnej 

legislatíve. Takisto si vážim pána prednostu, ale myslím si 

že toto nie je vec ktorá sa týka priamo fungovania 

miestneho úradu ako takého, alebo nejakých zásadných 

predpisov, ktoré sa týkajú fungovania miestneho úradu alebo 

prednostu. 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. Pán starosta, Vy ste sa to tak snažil, 

samozrejme ako viete kulantne sa vyjadriť, ako keby ja som 
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nechcel použitie participatívnych prostriedkov pre 

verejnosť. Samozrejme že áno, to je moje smerovanie. To 

nebolo meritom tejto diskusie. Meritom tejto diskusie bolo, 

že či zastupiteľstvo má schvaľovať použitie resp. 

preukázanie týchto finančných prostriedkov, poverenie, 

verifikáciu vo výške; ja neviem teraz koľko to je za minulý 

rok, 60 tisíc, 50 tisíc alebo koľko to bolo. Toto bolo 

meritom diskusie. Nie to, že či my súhlasíme s tým aby boli 

vyčleňované. Áno, súhlasíme. 

 

 Ale pozrite sa, ako je to možno na úrovni hlavného 

mesta. Majú tam svoj štatút, kde vlastne sú presne dané 

tieto postupy. Ja si myslím, že to by mal odobriť úrad, že 

to bolo použité v súlade so tými zmluvami ktoré ste 

uzatvorili s tými občianskymi združeniami, a tým je to 

uzatvorené. Ale nemyslím si, že by to malo robiť 

zastupiteľstvo lebo naozaj nevie. Keby ste sa spýtali 

poslancov na detailné čerpanie, kde, kedy, ako sa to 

použilo, asi vám to nebudú vedieť povedať.  

 

 Myslím si, že toto by mal vykonať úrad, resp. Vy ako 

štatutár miestneho úradu. A preto si myslím, že je veľmi na 

mieste, aby sme to zobrali len na vedomie a nie 

schvaľovali. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, rozhodne som nemal v úmysle Vás nejako 

napadnúť, alebo povedať že nesúhlasíte s týmto rozpočtom. 

Myslím, že tam sme všetci v zhode. 

 Pán prednosta, prosím, vyjadrite sa. 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

 Aby nevznikali dezinformácie. Tí čo boli na tej 

miestnej rade vedia, že ja som bol proti tomu, aby to bolo 
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v tomto znení. Ale miestna rada to odsúhlasila takto. Ja 

som to povedal už na začiatku. Takže to nie je môj názor, 

ja som bol proti, len na rade sa odsúhlasilo, že to pôjde 

v tomto znení. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ale ja sa pri tejto 

informácii chcem opýtať, pretože pán Dubravec nie je 

riadnym členom miestnej rady, čiže z toho titulu nemôže 

dávať ani žiadne návrhy. Možno má hlas poradný, ale niekto 

si musel jeho návrh musel osvojiť. Teda buď nejaký poslanec 

alebo predkladateľ formou autoremedúry. Takže asi ten 

človek by nám mohol k tomu viacej povedať. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, myslím, že človek ktorý tu funguje na 

úrade značnú dobu, pozná veci a systém, tak nemôže byť 

podľa mojej mienky nevypočutý. A preto ak som predkladateľ 

materiálu ja, tak som si to osvojil ja spolu s kolegami 

z miestnej rady.  

 Ešte raz sa hlásite s faktickou poznámkou; nech sa 

páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. A aby to bolo jasne 

vysvetlené, ja som sa iba pýtal, že kto si to osvojil? Ja 
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naozaj nespochybňujem odborné kvality pána Dubravca. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Ja ani netrvám na tom. Hovorím, mne ide 

o to, aby sme prijali naozaj zmysluplné uznesenie. 

A málokedy sa stávalo, že by teda pán inžinier jednoznačne 

hovoril, takto, takto to musí byť, lebo je to dôležité 

a zmysluplné.  

 Takže navrhujem; pán poslanec Sládek, myslíte, že by 

ste mohli urobiť návrh uznesenia, nech o tom rozhodne 

zastupiteľstvo? Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k  

 Prepáčte, to je tak jednoduchá vec, zmena jedného 

slova. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja si to uvedomujem. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

     To netreba písomne. Ja som už ten návrh predniesol, je  

procedurálny. Aj tak, bol by som rád keby ste si to 

osvojili, veď miestna rada je poradným orgánom starostu. 

Taktiež vystupuje ako poradný orgán miestneho 

zastupiteľstva. Miestna rada nie je ten finálny orgán ktorý 

rozhoduje. Teraz mnohým kolegom poslancom sa zrejme zdá, že 

bavíme o  hlúposti, ale ja naozaj nechcem pripustiť nejaký 

precedens, lebo tam budeme všetko schvaľovať spätne, a to 

nie je dobré. Nerád by som išiel do konkrétnych prípadov, 

naozaj z úcty k Vám, pán starosta. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 



 

 

                                                                                   7. zasadnutie MZ MČ B-NM 16.6.2015 

 

96 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

     Ja len jednu vetu k tejto asi 20-minútovej diskusii.  

Ak má pán poslanec Sladek pocit, že to má byť na vedomie, 

tak musí dať návrh, ktorý bude písomne, na zmenu uznesenia. 

Potom budeme o ňom hlasovať. Keďže si ho, pán starosta, 

neosvojil, môže o tom rozhodnúť zastupiteľstvo. Ale 

zbytočne sa tu pol hodinu doťahujeme, či si niekto niečo 

osvojí alebo neosvojí. Ja naozaj nemám čas tu sedieť celý 

deň. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, chcem Vás pekne poprosiť, 

dajte ten návrh písomne.  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Nedám. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Dobre, nedávate. 

 Nikto už do diskusie 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   

správu o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou 

a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie 
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uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č. 21/21.1 zo dňa 15. 4. 2014; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne.  

 Za:                 10 poslancov 

 Proti:               1 

 Zdržal sa:          10 

 Čiže materiál neprešiel.  

 Poprosím pána vicestarostu, aby na chvíľočku prebral 

vedenie schôdze. 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pristúpime k bodu programu číslo 13. 

 

 

BOD 13:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto   

 

 

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

     Materiál predkladá pán Ing. Ľubomír Baník, prednosta 

miestneho úradu. Spracovateľom je Ing. Andrea Kutarňová. 

     Nech sa páči, pani inžinierka, máte slovo.  
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Ing. A. K u t a r ň o v á, odd. právne, podnikateľských 

činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov 

     Ďakujem. Mestská časť v súlade so zákonom 178/1998 Zb. 

o podmienkach predaja na trhových miestach upravuje 

podmienky predaja a poskytovania služieb na trhových 

miestach. Zároveň v súlade s týmto zákonom vydáva všeobecne 

záväzné nariadenia, ktorými upravuje podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.  

 

 Príslušné všeobecne záväzné nariadenie má mestská časť 

vydané už od roku 1998 a postupne bolo toto nariadenie 

našej mestskej časti upravované a menené, tak ako bol 

upravovaný a menený pôvodný zákon, v súlade s ktorým sa 

vydáva.  

 

     Keďže v minulom roku bol zákon 178/1998 dvakrát 

novelizovaný a menený, v tomto roku s účinnosťou od 1. 

apríla bol upravovaný zákon a zapracovaná do zákona 

posledná zmena, tak sme sa rozhodli, že upravíme aj my naše 

doteraz platné všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa 

upravujú podmienky predaja na trhových miestach. To je 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010.  

     Spracovali sme úplne nový návrh všeobecne záväzného 

nariadenia, aby sme nerobili len zmeny a doplnenia, aby to 

bolo prehľadné. Takže nový návrh je spracovaný. 

 

     A zároveň ak by sa prijal tento nový návrh navrhujeme, 

pôvodné všeobecne záväzné nariadenie č. 5 z roku 2010 

zrušiť.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k predloženému materiálu. 
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 Dámy a páni, ak nikto nemá pripomienky k materiálu, 

dávam hlasovať. Len upozorňujem, že ide o všeobecne záväzné 

nariadenie, čiže musí zaň zahlasovať 3/5 väčšina prítomných 

poslancov. Takže pripravíme sa. Hlasujeme. 

(Otázka z pléna: A návrh uznesenia?) 

Pardon, pardon, ešte že ma Dano upozorňuje zozadu.  

(Poznámka.) 

Áno, som dnes od rána, zlý tlak.  Andrejka, prosím 

o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. 1/2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. 

 Pristúpime k hlasovaniu. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:                21 poslancov 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Ďakujem pekne.  

 Pristúpime k ďalšiemu všeobecne záväznému nariadeniu; 

bod číslo 14. 
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BOD 14: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

v objekte Tržnice, Šancová ul. č. 112, Bratislava 

 

 

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

 Predkladateľom je opäť pán prednosta Ing. Ľ. Baník. 

 Spracovateľom Ing. Kutarňová; prosím, pani inžinierka, 

máte slovo. 

 

 

Ing. A. K u t a r ň o v á, odd. právne, podnikateľských 

činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov 

 Ďakujem. Takže pre trhové miesto akým je aj Tržnica je  

jeho správca povinný v súlade so zákonom č. 178/1998  

vypracovať Trhový poriadok a predložiť ho miestnemu 

zastupiteľstvu na schválenie. Trhový poriadok máme 

vypracovaný aj schválený všeobecne záväzným nariadením. 

V súčasnosti je platné všeobecne záväzné nariadenie pre 

Tržnicu, to je číslo 6/2010, ktorým je schválený Trhový 

poriadok. A takisto vzhľadom na minuloročné úpravy zákona 

č. 178/1998 bol prepracovaný Trhový poriadok pre Tržnicu 

a je predložený teraz formou všeobecne záväzného nariadenia 

na schválenie podľa zákona. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k predloženému materiálu. 

 Keďže sa nikto nehlási, poprosím predsedníčku 

návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. 2/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pristúpime k hlasovaniu; prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 20 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Ďakujem pekne.  

 Pristúpime k poslednému bodu ktorý sa týka VZN. 

 

 

BOD 15:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava 

 

 

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

 Materiál predkladá pán Ing. Ľubomír Baník, prednosta 

miestneho úradu. 

 Spracovateľ je Ing. Kutarňová; pani inžinierka, máte 

slovo. 

 

Ing. A. K u t a r ň o v á, odd. právne, podnikateľských 

činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov: 
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     Ďakujem. Takže príležitostný trh na štadióne INTER je 

tiež jedným z trhových miest pre ktorý je jeho správca 

povinný vypracovať v súlade so zákonom Trhový poriadok. 

V súčasnosti máme platné všeobecne záväzné nariadenie 

ktorým je vypracovaný Trhový poriadok pre štadión INTER, je 

to číslo 1/2006. A vzhľadom na minuloročné úpravy zákona 

178/1998 bol takisto vypracovaný nový návrh trhového 

poriadku, ktorý bol predložený formou všeobecne záväzného 

nariadenia na schválenie s tým, že pôvodné všeobecne 

záväzné nariadenie,  ktorým je v súčasnosti platný Trhový 

poriadok INTERU, bude zrušené.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k predloženému návrhu.  

 Opätovne sa nikto nehlási, tak poprosím predsedníčku 

návrhovej komisie o návrh uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. 3/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa; hlasujeme. 

     (Hlasovanie.) 
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 Za:                21 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Ďakujem pekne. 

 Všetky tri návrhy boli schválené. 

     Pristúpime k bodu č. 17. 

 

 

 

BOD 16: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa menia a dopĺňa VZN č. 

5/2001 zo dňa 16. 10. 2001 o predajnom a prevádzkovom čase 

v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

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

 

 

 

BOD 17: 

Informácia o vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2015 

(PHSR) za mestskú časť Bratislava – Nové Mesto 

 

 

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

 Predkladateľom materiálu je pán Ing. Ľubomír Baník, 

prednosta miestneho úradu. Spracovateľom je Ing. Daša 

Effenbergetrová,  vedúca útvaru  štrukturálnych fondov 

a verejného obstarávania. Nech sa páči, pani inžinierka, 

máte slovo.   

 

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

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania: 
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 Dobrý deň prajem. Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

tento materiál bol spracovaný; naozaj veľmi v skratke. 

Zaslúžil by si ďaleko rozsiahlejšiu analýzu plnenia 

jednotlivých akčných úloh ktoré boli schválené a boli 

súčasťou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  

 

 Vzhľadom na to, že rozpočet mestskej časti meškal, 

takúto správu som len pripravila z vlastných zdrojov ja. 

Súčasť nového návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, ktorý momentálne pripravujeme pre verejné 

obstarávanie a zadanie, bude obsahovať aj detailné 

rozpracovanie a analýzu všetkých akčných úloh, ktoré boli 

naplánované do roku 2015. Komisii boli vznesené niektoré 

návrhy, ale sú to v podstate pripomienky alebo návrhy pre 

schvaľovanie nového Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, do ktorého sa dúfam zapojíte všetci a budeme ho 

tvoriť spoločne tak, aby ho bolo jednoduchšie vyhodnotiť 

ako tento ktorý práve držíte v ruke a s ktorým ste sa 

oboznámili. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pani inžinierka. 

 Otváram diskusiu k predloženému materiálu. 

 Pán poslanec Gašpierik, s faktickou poznámkou. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Ja by som sa len chcel, vážená pani 

inžinierka, spýtať, nakoľko sa uznesením myslím že 

v minulom roku predlžila platnosť uznesenia k PHSR do konca 

tohto roku, že kedy bude prijaté alebo predloženie na 

komisiu nového plánu PHSR? 
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Ing. Daša  E f f e n b e r g e r o v á :   

     Momentálne sme v štádiu spracovania súťažných 

podkladov na verejné obstarávanie. Takže akonáhle budú 

dopracované, budú predložené do jednotlivých komisií; 

a tieto súčasné do dvoch týždňov. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Hlási sa ešte niekto? 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som sa len chcela spýtať, že čo to konkrétne 

znamená, že prebieha spracovanie návrhov pre verejné 

obstarávanie?  

 

 

Ing. Daša  E f f e n b e r g e r o v á :  

 Hlavne musíme zosúladiť nový zákon, novú novelu 

o regionálnom rozvoji, ktorý nám presne definuje štruktúru 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

     Takže musíme pripraviť presný rozpis jednotlivých 

aktivít, ako a v akých časových intervaloch sa bude 

obstarávať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, aké 

pracovné skupiny bude mať, kto bude v jednotlivých 

pracovných skupinách. Takže je to trošku taký zložitejší 

materiál hlavne z pohľadu novely zákona, ktorá nám 

skomplikovala život všetkým na celom Slovensku.  

 

 

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

 To znamená, že tento návrh bude na aké obdobie? 
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Ing. Daša   E f f e n b e r g e r o v á :  

 Zase na programovacie obdobie až do roku 2020. 

 

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

 Začínať bude ktorým rokom? 

 

Ing. Daša  E f f e n b e r g e r o v á : 

 Rokom 2016. 

 

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

 A tento rok? 

 

Ing. Daša  E f f e n b e r g e t o v á :       

 Tento rok máme ešte schválený stále. Pôvodný bol 

predĺžený uznesením miestneho zastupiteľstva do konca roku 

2015. 

 

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

 Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

     Do diskusie sa hlási pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Ďakujem pekne. Vážená pani Ing. Effenbergerová, chcel 

by som Vás poprosiť, nakoľko sme boli oslovení viacerí 

poslanci komisie sociálnych vecí; predpokladám, preto 

vystúpila aj pani poslankyňa Šebejová, takisto aj pán 

poslanec Ágoston. Z tretieho sektora z organizácií, viete 

ktoré mám na mysli, ktoré na Zátiší pracujú, ma požiadali,  

že či by mohli byť prizvaní do tohto procesu spracovania 

týchto materiálov; pokiaľ by mohli byť zo strany úradu 
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prizvané aj tieto občianske združenia, tento tretí sektor. 

A nielen toto konkrétne, ale aj všetky ostatné pokiaľ by 

mali záujem sa zapojiť, aby mali možnosť. Aby už v rámci 

spracovania tohto materiálu boli do tohto zakomponovaní. 

Ďakujem.  

 

 

Ing. Daša  E f f e n b e r g e r o v á : 

 Presne tak. Tento materiál, je strategický dokument, 

ktorý je strednodobý a zúčastňujeme sa na jeho tvorbe. 

A mal by sa zúčastňovať v podstate každý dôležitý subjekt, 

ktorý pôsobí nielen v mestskej časti ale pôsobí na území 

mesta, lebo musíme sa vtesnať aj do celého mesta nielen do 

mestskej časti.  

     Takže privítame každú aktivitu ktorá príde či už 

z neziskových organizácií alebo z dobrovoľníkov, alebo 

z rôznych aktivistov, ktorí na tejto novej tvorbe nového 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja budú 

spolupracovať. Ja sa  na to dokonca teším, že to bude 

materiál ktorý pôjde zdola a bude naozaj slúžiť mestskej 

časti. Ďakujem.  

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Keďže už nikto nie je prihlásený, poprosím 

predsedníčku návrhovej komisie o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 b e r i e   n a   v e d o m i e  
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informatívnu správu o vyhodnotení plnenia Akčného plánu 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto za roky 2007-2015; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa; budeme hlasovať. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Prosím, bude pokračovať pán starosta.  

 

Starosta Ing. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prejdeme na bod 18. 

 

 

 

BOD 18: 

Návrh na voľbu členov odborníkov Komisie sociálnych vecí 

a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, bez nejakého úvodného slova, otváram 

diskusiu. 

 Prihlásený je pán poslanec Sládek. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem, ja som chcel len 

požiadať iba o kratučké slovo mimo programu rokovania. Ale 
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keďže ste už otvorili tento bod, tak asi to nechám na bod 

rôzne, ale bolo to k dosť závažnej veci, ktorú povedal pán 

vicestarosta. Čiže, ak mi tu možnosť dáte, bude to mimo 

tohto bodu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, prosím, k akému bodu? 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Pán vicestarosta povedal jednu vec, ktorá ma zaujala 

a ktorá má už dlhšie zaujíma, a čo je dosť podstatné pre 

fungovanie zastupiteľstva. To je nejaké ustanovenie, alebo 

určenie, alebo pravidlo, že VZN prijímame trojpätinovou 

väčšinou poslancov. Ja sa len chcem ale úprimne spýtať, bez 

toho že by som vedel čokoľvek o tejto problematike bližšie. 

Tak sa chcem spýtať, na základe čoho to je tá trojpätinová 

väčšina?  

 (Poznámky v pléne.) 

 Teda odpovedal mi tu niekto; že či mi môžete aj 

odcitovať potom? Nie. 

 

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

 „Prítomných“. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

     Ďakujem pekne. Prepáčte, že som zdržoval.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán Gašpierik s faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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     Možno neprekonám pána predsedu sociálnej komisie, pána 

Ágostona, ale požiadam kolegov poslancov pokiaľ by mohli 

podporiť tento materiál tak ako je pripravený. Myslím že 

ako jediná komisia sme postupovali absolútne transparentne, 

že sme prizvali na komisiu všetkých uchádzačov ktorí sa 

prihlásili, že by radi pôsobili v rámci komisie ako 

odborníci. A po tomto vypočutí sme jednomyseľne v rámci 

komisie sa uzhodli že títo štyria by spĺňali tie predstavy 

v rámci svojho pôsobenia a činnosti, žeby mohli pracovať 

ako odborníci.  

 

     Myslím, že tento prístup by sa mohol prijať 

v budúcnosti aj na ostatných komisiách, aby sa to nerobilo 

niekde od zeleného alebo červeného stola. Ale naozaj aby 

títo občania mohli prísť, aby sme vypočuli ich predstavy, 

a až potom aby sa takto volili títo odborníci. My sme to 

takto vykonali a som veľmi rád. A chcem veľmi pekne 

poprosiť kolegov, pokiaľ by to mohli podporiť, a možno do 

budúceho volebného obdobia pokiaľ by takto sa mohlo 

postupovať vo všetkých ostatných komisiách.      

      

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. Bez nejakej útočnosti, pán poslanec. 

Chcem pekne poprosiť, ste sa prihlásili s faktickou 

poznámkou, asi to bol taký normálny príspevok. Keby ste si 

to mohli trocha ustrážiť. 

 Pani poslankyňa Šebejová tiež má faktickú poznámku. 

 

 

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

 Ja by som chcela len trochu uviesť na pravú mieru to 

jednohlasné hlasovanie. Mne je trochu ľúto že; ako sa veľmi 

teším, že sa nám kandidáti mali možnosť predstaviť. Zároveň 

mi je ľúto, že medzi tých, ktorí sú nakoniec navrhovaní, sa 
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nedostala pani, ktorá 10 rokov pracovala na Úrade práce, 

sociálnych vecí a rodiny, lebo žiaden, nik iný s takou 

skúsenosťou sa nám nepredstavil. Takže je mi ľúto, že 

oslovila iba mňa, a teda ja som jej svoj hlas dala.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Ďakujem pekne.  

 Do diskusie už nie je nikto prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

členov – odborníkov Komisie sociálnych vecí a bývania 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na volebné obdobie 2014 – 2018 nasledovne: 

Mgr. Edita Ferenczyová 

PhDr. Mgr. Ľuboš Fiam 

Branislava Filipovič 

Ing. Mária Kaducová; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 11 poslancov 

 Proti:               2 
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 Zdržal sa:           6. 

 Ďalším bodom, ktorý je pred nami, je bod č. 19. 

 

 

 

BOD 19: 

Návrh Zasadacieho poriadku poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na 

rokovania zastupiteľstva v spoločenskej sále Strediska 

kultúry Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Chcel som poprosiť, či nemôžem ísť bez úvodného slova 

a bez diskusie?  

 Pán poslanec; či chceš poďakovať niekomu? 

 Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Tak keď kritizujem, niekedy je to problém, tak snáď 

keď ďakujem, to problém nebude. Chcem poďakovať 

predkladateľovi.  

     Ale snáď to dôležité, čo som chcel povedať, som rád, 

že taký návrh tu je, že malo by to byť na začiatku 

volebného obdobia. Ja som so svojim miestom spokojný. 

 

     Len teraz neviem, komu to mám adresovať, či pánovi 

prednostovi, či pánovi starostovi alebo nejakým iným 

pracovníkom. Prosím vás, keby bolo možné, aby my, ktorí sme 

v mandátovej komisii, sme tu mali nejakú väčšiu plochu na 

prácu, lebo pán Norovský teraz odišiel, je to v poriadku. 

Ale keď som ráno prišiel bol tu ešte tento veľmi sympatický 

pán, ktorý tu robí online prenosy, ale naozaj veľmi sa tu 

nedalo pracovať. Takže nejaký jeden stolík keby sa našiel, 
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by som si to veľmi považoval a znova by som sa poďakoval 

niekomu. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Len tak úsmevne by som povedal. Na začiatku som si 

myslel, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, ale ten jeden 

stolík by sa nám fakt zišiel. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Do diskusie už nie je nikto prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

Zasadací poriadok poslancov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rokovania 

zastupiteľstva v spoločenskej sále Strediska kultúry 

Bratislava – Nové Mesto na volebné obdobie r. 2014 – 2018; 

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:        0 

 Chcem poprosiť pána vicestarostu: môžete na chvíľu 

prevziať vedenie schôdze? Ďakujem pekne.  

 

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

 Áno. Pristupujeme k bodu č. 20. 

 

 

 

BOD 20: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa vo veci 

prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7244/2 vo výmere 

40 m2 spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 

36 361 518 so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

 

 

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

     Predkladateľom je Ing. Ľubomír Baník, prednosta 

miestneho úradu.  

 Spracovateľ je pani Mgr. Biharyová; takže poprosím 

pani magisterka. 

 

 

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

 Dobrý deň prajem. Takže materiál sa týka pozemku, 

ktorý je zastavaný trafostanicou, ktorá je vo vlastníctve 

a.s. Západoslovenská distribučná. Keďže momentálne 

v súčasnej dobe sa rieši úprava majetkových vzťahov, toto 

je prvý krok ktorý upravuje užívanie pozemku pod stavbou, 
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iba pozemku zastavaného touto trafostanicou. Výška nájmu je 

stanovená v zmysle znaleckého posudku na m2 tak ako je 

v návrhu predkladaná. Podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy 

s tým, že mestská časť si bude uplatňovať spätne nájomné za 

dva roky, sú uvedené takisto v návrhu uznesenia. 

 

 

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

 Ďakujem.  

 Otváram diskusiu k predloženému materiálu. Nikto sa 

nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k tomuto 

bodu.  

 

 

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 prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7244/2, 

zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 40 m2, katastrálne 

územie Vinohrady, vedenom na liste vlastníctva č. 3673 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 

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

neskorších predpisov 

 

. v prospech spoločnosti – Západoslovenská distribučná, 

a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 

36 361 518 

 

. na dobu neurčitú počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy 

. pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca 

je vlastníkom stavby súpisné číslo 10400, ktorá je 
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umiestnená na vyššie citovanom pozemku a slúži na 

distribúciu elektriny obyvateľom bývajúcim a organizáciám 

sídliacim v danej lokalite 

 

. a to za nájomné podľa Znaleckého posudku č. 83/2015 zo 

dňa 16. 03. 2015 

    vo výške 8,71 EUR/1m2/rok 

 

. a za nasledovných podmienok: 

1. nájomca v lehote 20 dní odo dňa účinnosti zaplatí  

   nájomné za dva roky spätne 

2. nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote 60 dní odo dňa  

schválenia tohto uznesenia v miestnom zastupiteľstve; 

v prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Budeme hlasovať o tomto bode.  

 Takže prosím, pripravíme sa; hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Materiál bol schválený.  

 Prosím, pristúpime k bodu programu č. 21. 

 

 

 

BOD 21:  

Návrh na uplatnenie predkupného práva – DOVERA zdravotná 

poisťovňa, a. s. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Poprosím pani Mgr. Biharyovú o úvodné slovo. 

 

 

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

 Takže tento materiál je uplatnený opätovne 

spoločnosťou Dôvera, ktorá je majoritným spoluvlastníkom 

admini-stratívnej budovy nachádzajúcej sa tuná na 

Vajnorskej ulici 21. Predkupné právo bolo uplatnené 

v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka s tým, že na 

prerokovaní materiálu na finančnej komisii ako aj 

na miestnej rade bolo navrhované, je navrhované, aby sa 

predkupné právo neuplatnilo.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k predmetnému materiálu. 

 Nikto sa nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

uznesenia.   

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     n e s c h v a ľ u j e  

prijatie ponuky predkupného práva spoluvlastníckeho podielu 

spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. vo výške 

895/1000 na stavbe administratívnej budovy  nachádzajúcej 

sa na ul. Vajnorská 21 v Bratislave, súpisné číslo 1308, 

ktorá je postavená na pozemku registra „C“ KN parc. č. 

11355/2 a ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľnosti na 
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liste vlastníctva číslo 1949 vedenom Okresným úradom 

Bratislava, Odborom katastrálnym, obec Bratislava – mestská 

časť Nové Mesto, okres Bratislava III spolu s pozemkom 

registra „C“ KN parc. č. 11355/2, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 2024 m2, zapísanom na liste vlastníctva 

číslo 2014 pre katastrálne územie Nové Mesto, a ktorý je vo 

výlučnom vlastníctve spoločnosti Dôvera zdravotná 

poisťovňa, a.s.; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Pristúpime k hlasovaniu. 

     Prosím, pripravme sa. Hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                12 poslancov 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          3 

 Ďakujem pekne.  

 Pokračujeme ďalej v programe. 

     Pristupujeme k bodu 22. 

 

 

 

BOD 22:  

Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN 

parcely č. 12355/8, parcely č. 12355/9 a parcely č. 

12355/10 v katastrálnom území Nové Mesto pre manželov – 

PhDr. Vahram Chuguryan a Simona Chuguryan 

 

 

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

 Poprosím pani magisterka o úvodné slovo. 
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Mgr. Jana  B i h a r y o v á, referent oddelenia: 

     Takže manželia Chuguryan požiadali o odpredaj pozemkov 

tak ako sú uvedené, pričom na pozemku 12355/8 sa nachádza 

stavba garáže vo vlastníctve manželov. Susedná parcela, 

pôvodne tam garáž bola ale v tomto čase sa tam garáž 

nenachádza. Kto ju odstránil, nemáme vedomosť. Takže 

odpredávajú sa tieto dva pozemky registra „C“ plus 

novovytvorený pozemok 12355/10. Jeho rozsah, výmera bola 

odsúhlasená pôvodne Ing. arch. Kockom. 

 

     Avšak na rokovaní miestnej rady bola vznesená 

požiadavka, aby tento geometrický plán bol prepracovaný 

s tým, aby bol usporiadaný v takom obdĺžnikovom tvare. 

Vzhľadom ale ku skutočnosti, že úkony miestneho úradu už 

smerovali k zabezpečeniu predchádzajúceho súhlasu 

Magistrátu od pána primátora, a požiadavka na miestnej rade 

už bola po udelenom súhlase, pristúpili sme k rokovaniu 

s manželmi Chuguryanovými a dohodli sme, aby rozsah 9 m2 

ktorý je tam teda rozporný oproti výmere novovytvoreného 

pozemku, aby tento bol doriešený v rámci nájomnej zmluvy, 

ktorá bude obsahovať ustanovenia o budúcej kúpnej zmluve.  

 

     Výška nájmu je určovaná na základe zásad o určovaní 

výšky nájmu. Je to vo výške 10 EUR/m2. 

 

 Podľa ustanovenia § 3 bod 12 písm. f) bod 1 nájomca 

navrhuje uzavrieť na dobu určitú 10 rokov, ale 

v podmienkach materiálu sú uvedené lehoty, ktoré v prípade 

nepodpísania nájomnej zmluvy už znamenajú neplatnosť 

prijatého uznesenia. 

 Takže na týchto podmienkach sme sa so žiadateľmi 

dohodli. 

 

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

 Otváram diskusiu k predloženému materiálu. 

 Pán poslanec Vaškovič; nech sa páči Peter. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. My sme tento materiál tiež mali na 

zasadnutí komisie pre územné plánovanie, urbanizmus 

a výstavbu ešte začiatkom tohto roku. Uznesenie komisie 

znelo takisto, že neodporúčame  tento predaj zrealizovať 

vzhľadom na to, že ak by prišlo k realizovaniu tohto 

predaja na pozemok je možné vstupovať alebo prístup len cez 

pozemky, ktoré sú v správe mestskej časti. A zdá sa nám 

vhodné, aby to bolo doriešené jednou zmluvou. 

 

 A moja otázka na predkladateľa tohto bodu rokovania 

je, akým spôsobom miestny úrad riešil tú skutočnosť, že     

manželia Chuguryanovci predmetné pozemky už veľmi dlho 

užívajú; majú ich dokonca oplotené? 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Viete, pani magisterka? 

 

 

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

 Manželia Chuguryanovci tieto pozemky opracovali na 

základe požiadavky mestskej časti, aby sa postarali 

o vyčistenie, aby sa zabránilo ďalšiemu vnášaniu odpadu, 

prípadne vytvorením skládky nelegálneho odpadu a za tým 

účelom tam bol urobený ten plot, oplotený.  

 

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

 Ďakujem pekne. 
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 Snaží sa pán poslanec Vaškovič.  

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

 Ďakujem za odpoveď, ale neodpovedali ste mi ešte na tú 

otázku, že oni ten pozemok využívali ako stavebný dvor. 

Mali nájomnú zmluvu na ten pozemok?  

 

Mgr. Jana  B i h a r y o v á : 

 Nie, nemali nájomnú zmluvu, a nemám túto informáciu.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Nikto sa nehlási do diskusie? Á, ešte raz, faktická. 

 

 

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

     Je to taký dialóg. V každom prípade ja za seba 

hovorím, že ja takýto návrh nepodporím pri hlasovaní. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ešte niekto? Nikto. 

 Poprosím návrhovú komisiu. Pani Šebejová; ja mám 

strašne zlý uhol tuná.  

 

 

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

     Musím povedať, že ja som sa rozhodla v poslednej 

chvíli. A fakt je ten, že ja som priamy sused takmer tohto 

pozemku a na čo všetko bol využívaný. Tak ja som videla, ja 

to mám dokumentované. Takže tiež tento návrh momentálne 

nepodporím a bola by som rada, keby sa to riešilo ucelene, 

aby už sa takéto veci nestavali.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne. V tomto prípade je ale 

predkladateľom prednosta Baník. Vyzerá to tak, že tento 

materiál nebude schválený v zastupiteľstve, tak chcem 

odporučiť aby to bolo stiahnuté. Ja taktiež na základe 

pripomienky pána Vaškoviča to nepodporím.  

 

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

 Pán prednosta. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     V tomto bode ja si viem predstaviť pozíciu tých 

žiadateľov, že to žiadajú oprávnene, ale ja si myslím, že 

sú trošku takí dehonestovaní ak je to nejakým spôsobom 

nevyjasnené a potom je to neschválené, a potom znovu 

neschválené. A nenecháva to nejakú dobrú odozvu v tom 

procese predaja, alebo akéhokoľvek odpredaja majetku.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pán prednosta. 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Nemám s tým problém, môžeme to stiahnuť. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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 Nech sa páči, nech sa vyjadria aj ostatní poslanci; ak 

je s tým problém. 

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo, pán vicestarosta. Keď pani 

Šebejová ako priamy sused pozná ten pozemok, pozná ten stav 

a povedala nám to čo povedala, myslím, že nie je o čom. 

Stiahnuť to. Ďakujem.  

 

 

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

 Nasleduje pán poslanec Bielik. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k :  

 Ja som bol tiež pripravený pôvodne hlasovať za ten 

materiál, lebo som mal pocit, že boli splnené podmienky 

ktoré sme si dali na miestnej rade, aj vo finančnej 

komisii. Išlo nám o to, aby tých 9 m2 neostalo nevyužitých 

na krku mestskej časti.  

     Ale, ak sú takéto výhrady tak som za to, aby sa to 

stiahlo, a môže sa to ešte predložiť prepracované, 

vylepšené.  

 

 

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

 Čiže, pán prednosta, sťahuješ materiál? Prepracujeme 

ho. 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 S ť a h u j e m. 

 

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

 Pristúpime k bodu programu č. 23. 

BOD 23:  

Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom 

nebytových priestorov na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave 

 

 

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

     Materiál predkladá pán Ing. Ľubodmír Baník, prednosta 

miestneho úradu. Spracovateľom je pani Mgr. Moravcová.  

 Pani magisterka, máte slovo. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísel a správy pozemkov MÚ MČ B-NM: 

     Dobrý deň. Pred sebou máte návrh na vyhlásenie 

verejnej obchodnej súťaže na priestory na Jeséniovej ul. č. 

43. Tieto priestory sú už dlhodobejšie nevyužívané, odkedy 

odišla posledná nájomníčka, ktorá tieto priestory 

zrekonštruovala v značnom rozsahu, pričom mestská časť 

s ňou podpísala dohodu o urovnaní keďže sa podieľala na 

tejto rekonštrukcii.  

 

     V súčasnej dobe sa ohlásil jeden záujemca, ktorý by 

teoreticky mal záujem o tieto priestory,  z toho dôvodu je 

opätovne vyhlásená verejná obchodná súťaž, pričom podmienky 

sú štandardné, takže aby boli prevažne v prospech mestskej 

časti. Cena je podľa znaleckého posudku, ktorý bol teraz 

v podstate znovelizovaný, nakoľko pôvodný znalecký posudok 

bol datovaný dlhšie ako jeden rok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 
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 Otváram diskusiu k predloženému materiálu. 

 Do diskusie sa hlási pán poslanec Korček. 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len upozorniť, že my 

by sme mali vyhlasovať verejnú obchodnú súťaž v prípade, 

tak ako mestská časť chceme niečo prenajať a nie keď niekto 

za nami príde a potom až následne vyhlásiť verejnú obchodnú 

súťaž, aj keď sa to môže zdať niekomu efektívne, ale určite 

to nie je transparentné, pretože ten človek to vie dopredu, 

môže sa na to nejakým spôsobom pripraviť.  

 

     Čiže my by sme si mali povedať, toto nevieme použiť na 

vlastné účely, chceme to prenajať, a v tom prípade vyhlásiť 

verejnú obchodnú súťaž. A nečakať, kým niekto dôjde, 

zaklope, povie, ja by som to chcel; prosím vás, vyhláste 

verejnú obchodnú súťaž. Tie podmienky by mali byť rovnaké 

pre každého, pretože v tejto konkrétnej verejnej obchodnej 

súťaži nebudú také podmienky pre toho ktorý prišiel 

a žiadal, a pre ostatných; a teraz sa prihlási.  

     Preto ja nepodporím tento materiál. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Prihlásený je pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja v tomto podporujem kolegu Korčeka Tomáša. Takže ja 

si tiež myslím, že by to malo byť v tom zmysle ako teraz 

rozprával. A chcel by som Ťa pán vicestarosta poprosiť, aby 

si po tomto bode vyhlásil prestávku. Ďakujem.  

 

 

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

 Nech sa páči, zareagujte. 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Obchodná verejná súťaž na tieto nebytové priestory 

bola už dvakrát vyhlásená, bola bezúspešná. Ďalšia už 

nebola vyhlásená. Podmienky mestskej časti sú viac ako 

prísne, na čo sa väčšina záujemcov sťažuje, z toho dôvodu 

sa väčšinou neprihlasujú práve. Čiže nejaké zvýhodňovanie 

tu neprichádza v úvahu. Ak si preštudujete tieto podmienky, 

tak zistíte, že sú naozaj prísne voči prípadnému nájomcovi. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Bielik je prihlásený do diskusie. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Mám otázku na pána kolegu Korčeka: Ja teda nerozumiem, 

v čom je ten záujemca zvýhodnený oproti ostatným vo 

verejnej súťaži?  

 

 

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

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Pretože pokiaľ dostal informáciu, že sa takáto verejná 

obchodná súťaž bude vyhlasovať, tak má určite dlhšiu lehotu 

na to aby sa pripravil ako ostatní záujemcovia, ktorí sa to 

dozvedia až po schválení v tomto zastupiteľstve; čiže 

z internetu, alebo neviem kde to budeme propagovať. 

A myslím si, že ak dvakrát táto obchodná súťaž bola 

neúspešná, tak v poriadku, sme si mali povedať, že ju 
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budeme vyhlasovať možno raz za polroka, možno raz za tri 

mesiace. Ale ja stále tvrdím, že to nemôže takto fungovať. 

Možno, že v tomto prípade má pani magisterka pravdu, ale 

aby sa to stalo pravidlom v iných prípadoch, že niekto 

príde a povie: Prosím vás, kvôli mne, lebo ja mám o niečo 

záujem, vyhláste verejnú obchodnú súťaž, tak to ja určite 

budem vždy proti. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Dávam slovo pánovi prednostovi. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

     Pán poslanec, ja by som to nevidel takto. Ja som toto 

už hovoril aj na rade, celé je to o tom, že máme nešťastne 

schválené tie zásady prenajímania tých nebytových 

priestorov. Celé sa to odvíja iba od toho, že my sa môžeme 

oprieť iba o znalecký posudok, ktorý stanoví cenu. A keď 

dvakrát za sebou, alebo trikrát za sebou je stále tá istá 

cena, ten záujemca sa neprihlási, čiže tam podľa mňa by 

bolo vhodné niečo potom  robiť s tými zásadami toho 

prenajímania. Že keď, ja neviem, dvakrát alebo trikrát je 

vyhlásená verejná obchodná súťaž, tak s tým znaleckým 

posudkom ísť nejako pod cenu, lebo to neprenájmeme. Poviem 

pravdu, ten  priestor je prázdny už od roku 2012 ako som 

tu, ako sa tá pani Marková sa vysťahovala a nikto tam 

nechce byť. Takže keby bol aj niekto zvýhodnený; ale 

nevnímal by som to tak. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán prednosta.  
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 Prihlásil sa pán poslanec Korček, potom pán poslanec 

Gašpierik. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Ja som za to, aby sa tieto zásady 

zmenili. Myslím si, že na meste sa to riešilo, teda na pôde 

zastupiteľstva hlavného mesta takým spôsobom, že pokiaľ 

dvakrát je verejná obchodná súťaž neúspešná, tak potom sa 

znižovala cena; ja už neviem, či o 20 %, či o 15 %. Ale ja 

som za, ale nech to má proste nejakú kultúru, nech sa 

zmenia tie zásady, potom vyhlásme znovu tú súťaž. Ale 

hovorím, aj keď verím, že v tomto prípade verím že mohlo 

ísť o konanie bona fide ale ja to nepodporím proste, lebo 

mne to vadí, aby to takto fungovalo. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja chcem podporiť slová pána poslanca  

Korčeka, tie súťaže boli napríklad na Laurinskú, kde 

opakovane aj tri, štyrikrát sa nikto nehlásil, a potom ten 

priebeh možno už nebol o znižovaní ale vlastne bez určenia 

minimálnej hodnoty predmetu nájmu. A potom samozrejme, ten 

ktorý dal najvyššiu ponuku, sa stal víťazný jeho súťažný 

návrh. 

 

 Ja by som skôr možno ešte upozornil na iné, že nie je 

tu zverejnený spôsob takého väčšieho propagovania takejto 

súťaže. Pokiaľ viac-menej sa to deje len na internetovej 

stránke, kde nepredpokladám že občania Slovenska chodia na 

internetovú stránku Nového Mesta a hľadajú v ktorej kolónke 
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je schválené nájomné, teda súťaž. Alebo v Hlase Nového 

Mesta, ktoré takisto si nemyslím že je nejako čítané na 

základe jeho obsahu.  

     Myslím si, že by sa takéto niečo mohlo diať aj 

v periodikách, či je to Bratislavsky kuriér, teda 

celobratislavských médiách, alebo teda v iných médiách, 

možno nechcem povedať že v tomto prípade s celoslovenskou 

pôsobnosťou. Ale v určitých prípadoch stojí za to dať možno 

do iných celoštátnych denníkov či už SMER, Pravda, atď.  

 

     Ale pri takomto prípade si myslím že je veľmi dôvodné, 

aby to bolo v celobratislavských médiách, ktoré naozaj majú 

skutočnú čítanosť, objektivitu aj svoju vážnosť. Potom 

možno by sa prihlásilo aj viacero uchádzačov. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak by som mohol reagovať, chcem upozorniť, že toto sme  

riešili na zastupiteľstve keď ja som bol poslanec pred 5 – 

6 rokmi, možno dokonca na váš návrh, pán poslanec, nie som 

si teraz úplne istý. My automaticky každú súťaž dávame 

minimálne do celobratislavských novín, samozrejme na 

internet, mimo ešte stránky našej mestskej časti.  

 

     Pamätám, si, keď sme sa snažili prenajať priestory na 

Račianskej ulici, tak vyslovene tam ten priestor bol 

odfotený. A bolo to v Hlase Nového Mesta, bolo to myslím 

v Bratislavských novinách a v Kuriéri. Našim záujmom je 

priestory prenajať, lebo teraz sme v konkurencii naozaj 

s množstvom neprenajatých priestorov, mnohými aj 

kvalitnejšími než máme my sami. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán starosta. 
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 Nikto ďalší sa nehlási do diskusie, tak poprosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 v y h l a s u j e  

v súlade s ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka, s ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí, so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR 

Bratislavou a so zásadami prenajímania stavieb, nebytových 

priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným 

mestom SR Bratislavou  

      obchodnú verejnú súťaž 

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 12-901 

s celkovou rozlohou 172 m2, nachádzajúceho sa na Jeséniovej 

ul. č. 43 v Bratislave na I. nadzemnou podlaží bytového 

domu, vedeného v k. ú. Nové Mesto na LV č. 4716, súpisné 

číslo: 2315 na parc. registra „C“ č. 6742/1 o výmere 411 

m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe 

mestskej časti Bratislava – Nové mesto;  

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Dámy a páni, pristúpime k hlasovaniu. 

 Prosím, pripravte sa. Hlasujme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                 5 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:         12 

 Materiál nebol prijatý.  

 Ďakujem pekne. 

 

 Dámy a páni, dáme si 10-minútovú prestávku. 

 (Prestávka.) 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, 

zaujmite svoje miesta, pokračujeme v rokovaní.  

 Máme pred sebou bod číslo 24. 

 

 

 

BOD 24:  

Návrh na zrušenie Štatútu účelového mimorozpočtového 

peňažného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

schváleného dňa 20. apríla 2004 uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 

9/08 v znení jeho dodatkov 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, bez úvodného slova, dôvodovú správu máme,  

otváram diskusiu. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Sládek; pán 

poslanec máte slovo. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem aj vám obidvom za to, 

že sa tento bod nesťahoval, pretože naozaj nie je potrebné 
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nejaké ďalšie prerokovanie v tak triviálnej, jednoznačnej 

veci, ktorá vyplýva aj z toho materiálu ktorý tam je 

predložený. Jednoducho tento štatút je za prvé, v rozpore 

so zákonom, a za druhé, je z časti zriadený zákonom, ktorý 

už 10 rokov neexistuje a z toho vyplýva jednoznačná potreba 

ho zrušiť. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nikto už nie je prihlásený. 

 Takže 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  

 z r u š u j e   

Štatút účelového mimorozpočtového peňažného fondu mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto, schválený dňa 20. 04. 2004 

uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č. 9/08 v znení jeho dodatkov 

v plnom rozsahu; 

bez pripomienok. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov 

 Proti:               0 
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 Zdržal sa:           1 

 Ďalší materiál je bod číslo 25. 

 

BOD 25:  

Návrh na zmeny v orgánoch Novomestskej parkovacej 

spoločnosti, s.r.o. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, bez úvodného slova. Situáciu 

v spoločnosti poznáme. 

 Poprosím, ideme diskutovať.  

 Prihlásený je pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja som predložil 

v podstate Vám aj taký návrh úpravy toho; chcem sa spýtať, 

či ste si to osvojili ako predkladateľ? Pretože tam ten 

návrh uznesenia jednoducho je v totálnom rozpore so znením 

zákona o Bratislave, pretože my tam nejako veľmi divne 

formulujeme aj obsadenie tých orgánov tej spoločnosti, 

pričom zákon hovorí, že my vymenovávame a odvolávame. Ide 

o tú správnu terminológiu podľa mňa, ktorú tam treba dať. 

Ďakujem veľmi pekne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, pán prednosta. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Tie vaše požiadavky boli zapracované. Pán 

viceprednosta si ich asi osvojí autoremedúrou. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Viceprimátor; vicestarosta. 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Čo som povedal? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Viceprednosta. Už sme unavení. 

 

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

 Ale máš peknú viceprednostku, takže rád by som sa 

s ňou vymenil. Áno. Ďakujem pekne. Ja som si tieto zmeny 

osvojil, takže aj som ich predložil návrhovej komisii.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 A keďže som predkladateľom, tak ja taktiež.  

     Čiže do diskusie je prihlásený pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel týmto poďakovať 

za aktívnu účasť pána Sládka, ktorý teda myslím si že to 

dosť podrobne sleduje celé a myslím si že kvôli nemu tu 

máme dobré a ucelené materiály. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nikto už nie je prihlásený, takže 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    

     po prvé,  b e r i e   n a  v e d o m i e  

vzdanie sa funkcie konateľov: 

Mgr. Jana Biharyová 

JUDr. Branislav Olšák. 

 

     po druhé, s c h v a ľ u j e  

a) odvolanie členov dozornej rady:  

   Ing. Martin Bartoš, Ing. Igor Dula a Peter Ágoston 

b) počet členov dozornej rady na počet 3 

 

     po tretie, s c h v a ľ u j e      

a) vymenovanie nových konateľov, poslancov Miestneho 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,  

spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so 

sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992, 

a to: 

JUDr. Richard Mikulec 

Ing. Andrej Árva. 

 

b) vymenovanie nového člena dozornej rady, poslanca 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, 

s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO 

46 816 992, avšak až po odvolaní členov dozornej rady 

v zmysle bodu 1 tohto uznesenia – Ing. Stanislav Winkler,  

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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     (Hlasovanie.) 

     Za:                17 poslancov 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Pred nami je ďalší materiál č. 26. 

 

 

 

BOD 26:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 

15140/32, k. ú. Nové Mesto, pre GRANDE MGN s.r.o., Trnavská 

cesta 23/a, 821 08 Bratislava, IČO: 46 801 731 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ak dovolíte, bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som chcel poprosiť pána riaditeľa 

z Kalinčiakovej, že by nám trošku objasnil túto situáciu, 

aby sme vedeli že aký je tam stav. Ďakujem.  

  

 

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠ, Kalinčiakova 12: 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o prenájom plochy bývalého 

tenisového kurtu, kde nie sme schopný nájsť prevádzkovateľa 

už niekoľko rokov, preto sme zrušili aj ten predchádzajúci 

tenisový kurt. Je to z dôvodu že nespĺňa tie rozmery, ktoré 

dnes potrebujú pri tréningu na tenis. Zbytočné náklady by 

škola vlastne musela mať s udržiavaním tohto priestoru 

a hľadali sme iné využitie. Našlo sa využitie na detské 
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ihrisko, keďže sa pripravuje materská škôlka. Pôvodne sme 

tam chceli spraviť vonkajšie posilovacie zariadenia pre 

našich žiakov, študentov školy. Nakoniec sme ustúpili 

z toho, keďže sa pripravuje materská škôlka. Po dohode 

s Radou školy sme rozhodli o detskom ihrisku. Takže len 

toľko asi na vysvetlenie. Naozaj je problém zohnať 

prevádzkovateľa na niečo, čo nie je o to záujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

     Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Pán riaditeľ, ja 

som sa chcel spýtať na stanovisko Rady školy.  

 

 

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠ, Kalinčiakova 12: 

 Rada školy sa vyjadrila už pred polrokom vlastne 

k tomuto, a práve tam padlo to detské ihrisko. Ja som 

pôvodne tam chcel, priznám sa, tie posilovacie zariadenia 

pre žiakov školy.  

 

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

 Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prihlásený ja pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 
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     Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len, v podstate je to 

v mojom volebnom obvode tak sa chcem spýtať, či miestny 

úrad alebo EKO-podnik bude nejakým spôsobom na toto 

budovanie ihriska dohliadať, lebo predpokladám, že to bude 

budované čisto tým investorom; samozrejme to vyplýva 

z materiálu. Preto sa chcem spýtať, aby to bolo naozaj 

v súlade so všetkými normami, aj postavené, nielen 

v polohách ako je to konštatované; či je kapacita, aby na 

to miestny úrad, či EKO-podnik, alebo iný orgán, viceorgán, 

viceposlanec, vicestarosta dohliadal? Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Bude to súčasťou zmluvy. Vybudovanie ihriska v zmysle 

príslušných noriem s tým, že dohľad nad ním bude mať 

príslušný pracovník investičného oddelenia. A prevezmeme ho  

až vtedy, keď to bude naozaj v poriadku; aj v zmysle 

hygienických predpisov.  

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa chcem opýtať, 

som si preštudoval tento materiál, pozeral som si žiadosť 

o prenájom pozemku žiadateľa, tá je 18. 8. 2014, je tu 

napísaný taký dátum, odtlačok našej podateľne v tom 

materiáli ktorý ja mám oxeroxovaný tam nevidím. Ale 

v dôvodovej správe som sa dočítal, že prenájom časti 

pozemku bol prerokovaný dňa 27. 08. 2014 na zasadnutí Rady 

školy, dňa 27. 08. 2014 s prenájmom za uvedených podmienok 

Rada školy vyjadrila súhlas.   

 

 Takže, čo sa dialo od tohto obdobia, prečo to máme až 

teraz na zastupiteľstve? Pretože zdá sa mi tá lehota veľmi 

neprimerane dlhá, aby pomaly rok čakal žiadateľ, aby sa  
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zastupiteľstvo vyjadrilo, či prenájme alebo neprenajme časť 

pozemku. Ďakujem.  

 

 Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Od začiatku, čo sme nastúpili do našich funkcií spred 

5 rokov tak vznikol úzus nepísaný, že nebudeme predávať 

pozemky ktoré patria do školských areálov. Jednoducho sú 

veci, ktoré sú tabu. Rovnako tak nebudú sa predávať 

pozemky, ktoré sú súčasťou areálov škôlok. A každý 

prenájom, ktorý je prenájom v rámci areálu školy či škôlky, 

je podrobovaný jednoducho povedzme že nejakému dohľadu, 

pretože ja sám osobne nie som presvedčený, že toto je tá 

šťastná cesta.  

 

     Veľa sa diskutovalo pred nejakým časom o maličkom 

pozemku na materskej škole Jeséniovej, veľa sme diskutovali 

aj o tejto veci. Boli sme sa pozrieť na tvári miesta, 

chceli sme počuť stanovisko riaditeľa školy. Myslím si, že 

investor počká. Dôležité je, aby sme si my boli istí, že 

ideme do veci ktorá nie je negatívna. Podľa názoru úradu 

a teda ak dobre chápem názoru poslancov, do toho dnes 

môžeme ísť.  

 Pán poslanec Korček s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :     

     Ďakujem. Ja súhlasím, aby sme boli opatrní, ale ja 

neviem o nejakom takomto úzuse ako ste povedali, alebo 

názore. Pokiaľ toto zastupiteľstvo má nejaký názor tak ho 

vyjadruje formou uznesenia. Lebo viete, potom sa otvárajú 

určité otázky, že prečo má niekto čakať rok a prečo niekto 

má čakať mesiac, alebo nemá čakať vôbec? 

 

 Takže, ak máme ako mestská časť takýto názor, tak na 

to tu máme zastupiteľstvo, Vy ako starosta môžete predložiť 
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predmetný návrh, si to tu schváľme, aby to bolo korektné aj 

voči tým jednotlivým žiadateľom a vedeli presne čo ich 

čaká. Že v prípade, že si budete chcieť niečo prenajať 

v rámci školského areálu, tak to bude trvať dlhšie, preto, 

preto, a preto. Ďakujem.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne, len skúsim to inými slovami. Teda 

ja súhlasím s tým čo ste povedali. A myslím si, že všetci 

poslanci miestneho zastupiteľstva s tým nepísaným úzusom 

súhlasia. V čom ja vidím problém a čo sa teraz odzrkadlilo 

v tej dlhej lehote, podľa mňa, ktorý tam ten možný nájomca 

čakal je to, že nie som si istý, že či my zvládame dobre 

narábať s kompetenciami zastupiteľstva v oblasti 

o rozhodovaní majetku?  

 

     Lebo ja chápem príslušnú legislatívu, takže je 

výhradná kompetencia zastupiteľstva o tom rozhodovať. 

Rozhodovať ale znamená samozrejme o tom, že neprenájmeme aj 

nepredáme.  

 

     Len myslím si, že v zmysle príslušných zákonov je 

vašou povinnosťou len to predložiť zastupiteľstvu. Môžete 

k tomu, samozrejme, dať odporúčania, a sa s vami aj stavím 

o prostriedky, ktoré nemám na účte, že to zastupiteľstvo  

to čo v takejto oblasti nakladania s majetkom čo  

neodporučíte Vy, alebo prednosta, alebo ktokoľvek bude 

predsedajúci, tak to jednoducho neschválim. Len chápem to, 

že tá kompetencia je na zastupiteľstve sa k tomu vyjadriť, 

rozhodnúť.  
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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 : 

 Svojim spôsobom som chcel povedať niečo ako kolega 

Dano Sládek. My sme boli aj s kolegom vicestarostom Stankom 

Winklerom na tvári miesta, pozreli sme si to. Pán riaditeľ 

hovorí, že už asi niekoľko rokov je to v takom stave v akom 

je. A bolo to v dosť zlom stave, ešte horšom stave ako sme 

videli, ale sa to dalo nejakým spôsobom do poriadku. Čiže 

tá lehota, ja beriem všetky tieto argumenty ktoré odzneli, 

ale malo by to byť pružnejšie. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Nechcem opakovať slová, ktoré povedali 

všetci traja predrečníci; pán poslanec Korček, Mikulec 

alebo Sládek. Ja len možno nadviažem na ďalšiu vec, ktorá 

bude v nasledujúcom bode, v interpeláciách, ohľadne 

rokovania s tými investormi, developermi, atď., že myslím 

si, presne tak ako povedal pán poslanec Sládek, malo by to 

byť predmetom rokovania zastupiteľstva čo vyplýva zo 

zákona. A myslím aj takej určitej kultúry, aby sme sa 

vyjadrili investorovi či už negatívne alebo pozitívne 

a nemali by sme to takto riešiť, že veď on nech počká. Lebo 

potom sa do toho vnáša ten prvok subjektivity, či sa ten 

developer dohodne, čaká, mám prísť, nemám, mám byť nejako 
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zaujímavý aby si ma všimli? Proste myslím si, že to nie sú 

také otázky, aby sa takéto niečo dialo, lebo nie sme 

súkromný, privátny podnik, ale sme samospráva. A myslím si, 

že takto transparentne by sme mali postupovať. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem. Ja chcem v tejto súvislosti upozorniť aj na 

to stanovisko Ministerstva vnútra, ktoré sme mali pri 

zrušení Štatútu mimorozpočtového fondu, kde sa teda jasne 

hovorilo. A myslím si, že to bolo jasné, že Vy ako starosta 

si nemôžete žiadnu kompetenciu zobrať ktorú má 

zastupiteľstvo, ani my Vás nemôžeme poveriť. 

 

 Takže ja naozaj chcem upozorniť, je to kompetencia 

tohto zastupiteľstva a akékoľvek iné konanie, či písané, 

alebo nepísané z Vašej strany by bolo možné považovať za 

porušenie zákona. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nikto už nie je prihlásený. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 



 

 

                                                                                   7. zasadnutie MZ MČ B-NM 16.6.2015 

 

143 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/32, 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1010 m2, evidovaného 

na LV č. 3749, v katastrálnom území Nové Mesto  

 

. v rozsahu 140 m2, vyznačenom na priloženej snímke 

z katastrálnej mapy 

. na dobu určitú piatich rokov počnúc dňom účinnosti 

nájomnej zmluvy 

 

pre GRANDE MGN, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 23/a, 821 

08 Bratislava, IČO: 46 801 731, za účelom vybudovania 

letnej terasy slúžiacej pre reštauráciu 

 

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

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

neskorších predpisov  

 

z dôvodu, že nájomca na ďalšej časti pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 15140/32, v rozsahu 404 m2, vybuduje detské 

ihrisko s bezúdržbovým umývateľným povrchom, spĺňajúce 

všetky hygienické a bezpečnostné parametre, v hodnote 5 000 

EUR, ktoré v lehote do 31. 08. 2015 bezodplatne prevedie do 

majetku mestskej časti Bratislava – Nové Mesto; detské 

ihrisko bude slúžiť pre potreby pripravovanej materskej 

škôlky a v určenom prevádzkovom čase aj pre potreby 

verejnosti; 

 

za nájomné ustanovené podľa znaleckého posudku č. 126/2014 

vo výške:  

      10 EUR/m2/rok, celkovo za 1 400 EUR/rok 

 

; za podmienok: 
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a) nájomná zmluva bude obsahovať nasledovné povinnosti 

nájomcu, ktorých porušenie bude považované za podstatné 

porušenie podmienok nájomnej zmluvy s právom prenajímateľa 

od zmluvy odstúpiť: 

  - nájomca nebude vstupovať ani neumožní vstup tretín  

    osobám na detské ihrisko mimo prevádzkovej doby ihriska  

    určenej pre verejnosť 

- nájomca je povinný zabezpečiť, aby v priestoroch 

detského ihriska nedochádzalo k podávaniu a požívaniu 

alkoholických nápojov  

 

b) nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 7 pracovných 

dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; 

v prípade, že nájomca nepodpíše nájomnú zmluvu v lehote 7 

pracovných dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               15 poslancov 

 Proti:             1 

     Zdržal sa:         1 

 Nasleduje ďalší bod, interpelácie. 

 

 

BOD 27: 

Interpelácie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

     Ďakujem pekne. Ja chcem, vážený pán starosta, to čo 

som povedal v úvode dnešného bodu rokovania, Vás požiadať, 

aby ste vedeli zabezpečiť do ďalšieho zasadnutia 

zastupiteľstva, že interpelácie budú riadnym predmetom 

tohto bodu, tak ako je radený v programe. To znamená, že 

zastupiteľstvo si môže prečítať všetky interpelácie ktoré 

boli dané a na ktoré bolo odpovedané, a ako. A prípadne tie 

interpelácie, ktoré neboli zodpovedané vôbec, tak tam bude 

vidieť. 

 

 Ja len chcem pripomenúť moju interpeláciu zo 17. 

februára 2015, kde som dopodnes nedostal odpoveď k tejto 

interpelácii. To by bolo možno trochu vidieť o kvalite 

a práci na miestnom úrade. Myslím si, že je v zákone dané, 

že na interpeláciu sa má odpovedať do 30 dní, a v tomto 

zastupiteľstve to už opakujem tretí, štvrtýkrát a dodnes 

som odpoveď nedostal.  

     Tak nie je mi známy dôvod konania, prečo úrad takto 

postupuje?  

 

 Možno vám pripomeniem, vidím že listujete, že chcete 

sa spýtať ktorá interpelácia to bola? Tak bola to 

interpelácia ohľadne Trnavského mýta a tých betónových 

skruží, možnosti ich odstránenia z mestskej časti, resp. 

minimalizovania na minimálnu úroveň. To bola moja 

interpelácia. Vo februári Vy ste tam avizovali, že to 

musíte preveriť z právneho hľadiska, najmä z dôvodu 

povinného vyvesovania informácií vo voľbách. Takže ja som 

informoval, že je tam riešenie ponechať jeden takýto 

informačný panel pre mestskú časť, resp. že by sa vždycky 

pred voľbami takýto panel na tú príslušnú dobu volebnej 

kampane znovu umiestnil na príslušnom mieste alebo 
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príslušné miesta. Takže na túto interpeláciu som dopodnes 

nedostal odpoveď. 

 

 Čo sa týka ďalších dvoch interpelácií, ktoré som 

podal, tak bola to interpelácia ohľadne vyberania tzv. 

sponzorského. Ja som, pán starosta, avizoval na základe 

zaslanej informácie, lebo mi to bolo zaslané aj domov, že 

nepovažujem túto interpeláciu, jej vybavenie, za vybavenie 

riadne a úplne. Ja si z tohto aspektu dovolím, zašlem vám 

znovu na úrad, lebo interpelácie samozrejme môžu byť 

prednesené aj mimo rokovania písomne, na miestny úrad, aby 

som dostal odpoveď ako sa narába s týmito prostriedkami, 

resp. akou formou prebiehajú, či už oficiálne, neoficiálne 

alebo iné kontaktné stretnutia s týmito developermi 

mestskej časti. Finančné plnenie prípadne ktoré plynie 

mestskej časti, alebo nefinančné plnenie, ktoré nám potom 

zabezpečujú priamo títo developeri v zmysle bytových 

jednotiek, parkovacích miest, zelene, lavičiek, alebo teda 

čo všetko vykonávajú. 

 

 Ste mi vlastne odpísali, že vyvolané investície sú 

dobrovoľným príspevkom investora, ktorý cíti spoločenskú 

zodpovednosť a chápe že aj ide o pozitívnu vizitku 

investovať do miestnej komunity a mať pekne, čisto, 

osvetlenie, zrekonštruované okolie. Zase ste mi na moju A4 

interpeláciu neodpísali, neodpovedali. Takže znovu dávam 

túto interpeláciu s takými konkrétnymi parametrami, že by 

som to vedel potom v tabuľke ustať aj za spätné obdobie. 

 

 

 Druhú interpeláciu ktorú som dal, týkala sa 

developerského projektu pri Mýte. Jedná sa o Račiansku 

ulicu. Viem, že už v súčasnosti začína tam prebiehať určitá 

petícia nespokojných obyvateľov. Znovu opakujem, že sa 

jedná o obdobný prípad ako sa jednalo pri Mladej garde, 
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kedy došlo k uzavretiu tejto komunikácie, jej prejazdnosti, 

prechodnosti, bolo to tuším takisto veľakrát pertraktované, 

či to prinieslo menej havárii, menej dopravných kolízií, 

alebo či to neprinieslo opačne, zníženú plynulosť cestnej 

premávky. Boli tam odvolávania na Dopravný podnik a na 

všetky ostatné inštitúcie. 

 

     Prenesiem sa späť ale k obrovskému novému projektu, 

ktorý nám vzniká na uliciach Kominárska, Račianska. Je to 

vlastne myslím že tam kde bývate, veľmi blízko. Takže túto 

problematiku myslím si budete pociťovať aj osobne, alebo 

poznáte aj názory vašich susedov alebo z okolia, kde teda 

naozaj sa týka toho, že sa má táto Račianska ulica, tento 

prejazd uzavrieť.  

 

 Ja som od Vás nedostal odpoveď žiadnu. Dostal som po 

tej vecnej stránke vyjadrenia, že to mali rôzne iné 

oddelenia; že súčasne pracovníci oddelenia výstavby 

nespracovávali k uvedenému žiadne stanoviská. Ja som sa 

nepýtal na pracovníkov oddelenia výstavby, ja som sa pýtal 

vo vzťahu k miestnemu úradu. A nech je to už akékoľvek 

príslušné oddelenie, alebo či je to stavebný úrad, ktorý 

predpokladám k tomu dával svoje stanoviská, vyjadrenia. 

Respektíve Vy ako starosta na základe preneseného výkonu 

štátu ste podpisovali územné rozhodnutie alebo aj stavebné 

povolenie a musíte vedieť ako sa úrad k tomuto postavil. Či 

teda naozaj tam dôjde k uzatvoreniu tejto komunikácie 

a nedôjde tam naozaj k veľmi kritickým dopravným kolapsom v 

tomto úseku. Myslím, že pani poslankyňa, kolegyňa dávala, 

koľko má teraz vzniknúť nových developerských projektov na 

Račianskej ulici. A myslím si, že by to veľmi negatívne 

ovplyvnilo život našich obyvateľov.  

 

 Takže rovnako Vás žiadam, pán starosta, opätovne; 

resp. nebudem to dávať písomne ale teraz takto na rokovaní 
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zastupiteľstva, pokiaľ by som vedel dostať naozaj vecnú 

odpoveď, lebo tá ktorá mi bola zaslaná, nepovažujem za 

úplnú. Ďakujem pekne. 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Stavebný úrad mestskej časti nepovoľuje na Račianskej 

ulici žiadne stavebné práce, nakoľko mu to nezodpovedá. 

Tieto veci môže povoliť okresný úrad, magistrát. My sme 

proti ako mestská časť urobeniu, zahradeniu Račianskej 

ulici. V tejto veci sme mali komunikáciu aj s pani hlavnou 

dopravnou architektkou, s pani Kratochvílovou, kde sme 

vyjadrili nesúhlas s takýmto riešením. Áno, mňa osobne by 

sa takéto riešenie negatívne dotýkalo, a spolu so mnou aj 

susedov. Túto informáciu má aj developer, a ten to 

akceptoval.  

 Prihlásený je sa pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

     Ďakujem veľmi pekne za s0lovo ešte raz. Chcem sa na 

úvod poďakovať vám, pán starosta, aj prednostovi za 

ústretový a promtný prístup pri vybavovaní teda mojich 

interpelácií, dvoch, ktoré som dal. Ale aj iných žiadostí 

o informácie, ktoré som poslal e-mailom, je to veľmi 

promtné. Tá energia odovzdávania informácií posledné 

mesiace sa rádovo zvýšila. Takže to je jedna časť. 

 

Na druhej strane ja musím súhlasiť s pánom poslancom 

Gašpierikom a taktiež ma zaujala v podstate tá odpoveď na, 

resp. tá odpoveď na interpeláciu v tej časti, ktorá tam nie 

je zodpovedaná. A pán Gašpierik čítal posledný odsek; pán 

Gašpierik sa pýta na systém. Ja sa to pýtam preto znovu, 

pretože mňa to tiež zaujíma, pretože viem, a Vy pán 

starosta veľmi dobre viete, teraz v dobrom hovorím, že ste 

minimálne v roku 2010, 2011 a 2012 posielali desiatky 
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listov so žiadosťou o poskytnutie grantu, daru alebo 

sponzorského príspevku na rôzne subjekty. Tam to podľa mňa 

systém nemalo. Takéto žiadosti dostali od Vás dokonca aj 

malí živnostníci, ktorí čakali na rozhodnutie o predĺžení 

alebo nepredĺžení nájmu v Tržnici.  

Takže znova, podľa mňa treba sa konečne vyjadriť 

k systému akým to je. Ja nespochybňujem žiadne žiadosti, 

nespochybňujem že sa snažíte získavať finančné prostriedky 

v prospech mestskej časti; naopak, oceňujem to.  

Ale aj ja sa pýtam na systém:  

Podľa akých kritérií sa to odosiela ktorým subjektom 

a aký je kľúč na výber subjektov, ktoré sú oslovené? 

Opakujem, to sa netýka len investorov. Týka sa to všeobecne 

subjektov podnikateľských, teda najmä podnikateľských, 

ktoré sú aj aktívne žiadaní o prostriedky, o sponzorské 

prostriedky. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     V poslednom období v podstate o nejakých príspevkoch 

mestskej časti komunikujeme skôr s investormi, ktorí 

plánujú investovať v tejto mestskej časti. Pričom 

považujeme za normálne, aby v rámci svojho projektu, keď si 

postavia svoj polyfunkčný dom alebo bytovú jednotku, 

urobili zároveň aj niečo v prospech miestnych obyvateľov.  

      

     To, čo by mali urobiť, snažíme sa a vytvorili sme 

systém v rámci ktorého snažíme sa na to prísť spolu 

s miestnymi obyvateľmi v rámci informácie, alebo teda 

diskusie o konkrétnom projekte. Tak ako sme to spravili 

napríklad v prípade projektu na Račianskej ulici, teda 

v súčasnosti projekte pri Mýte. Tak to robíme v prípade 

projektu Ahoj, na Sliačskej ulici, takto robíme v prípade 

projektu na Kramároch, na Vlárskej ulici. Tak sme to 

spravili v prípade investícií na Bielom kríži, atď. 
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 Čiže snažíme sa s ľuďmi komunikovať a vypočuť si ich 

názory. Snažíme sa povedať investorovi, že mal by brať do 

úvahy aj svojich budúcich susedov. A je dobré, aby si okrem 

toho svojho naozaj bral do úvahy že je žiaduce a je vhodné 

urobiť niečo aj v prospech obyvateľov našej mestskej časti.  

 

 Mám za to, že v prípade, že investor si postaví niečo 

bez toho aby urobil niečo v prospech mestskej časti, tak 

v podstate tá investícia je do istej miery škodlivá. Alebo 

teda „škodlivá“ je silné slovo, je do budúcnosti nákladom 

pre mestskú časť.  

 

     O čom hovorím? V prípade v zásade každej budovy nám 

vznikne v nejakom čase požiadavka vybudovať detské ihrisko, 

športovisko, rozšíriť škôlky. A toto je téma, o ktorej 

s investormi hovoríme; že jednoducho neškoďte nám ak idete 

sem doviesť ďalších 50, 100, 200 rodín, prosím prispejte 

nám, ak je to možné, týmto spôsobom.  

 

     Takže vieme konkrétne, napríklad investor pri Mýte dal 

nám peniaze vo výške asi 38 tisíc EUR konkrétne na materskú 

školu Šuňavcovú, vo výške asi 26 tisíc EUR na Základnú 

školu Česká, atď. Podobným spôsobom komunikujeme 

s investorom na Ahoji, aby investoval napríklad do 

najbližšej materskej školy ktorá tam je, teda Materská 

škola Teplická. Jednoducho, snažíme sa to robiť týmto 

spôsobom. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Gašpierik.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja si nemyslím, že aby táto debata bola 

predmetom samostatného bodu rokovania. Ale čo sa týka tých 

stavebných vecí, Vy ste nazvali že sú škodlivé, ja si 
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dovolím povedať, že naša mestská časť už má dnes označenie 

„Developerovo“. A nech už je tá investícia akákoľvek, a či 

nám niečo zalepí očí nejakou investíciou, tak naozaj je to 

neprimerané, lebo on stále prichádza k ďalšiemu 

zahusťovaniu nášho územia. Akékoľvek voľné plochy sa stále 

a stále len zahusťujú. 

 

 Tak skôr by som privítal možno opačnú činnosť, aby sa 

tomu tak nedialo.  

     Ale predmetom mojej interpelácie nebolo možno len to, 

čo spomínal pán poslanec Sládek na základe nejakých listov, 

ale ja som sa len chcel spýtať, kto vedie tieto  rokovania? 

Prípadne či sú nejakí iní zamestnanci alebo osoby, ktoré 

rokujú s týmito investormi v zmysle vášho osobného 

poverenia alebo úradu? Takže toto potom bude predmetom 

interpelácie, lebo mám rôzne informácie.  

 

     Takže ja by som chcel vlastne, celý ten systém ako 

prebieha, tých rokovaní; kto, kde, kedy, atď. Takže to sa 

Vás potom ešte dodatočne opýtam. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám, pravdepodobne 

to bude viac prosba ako interpelácia. Pred nedávnom, pár 

asi týždňov dozadu. bola taká kauza s označením „šváby“, 

kde Vy ste mali tlačovú konferenciu. Potom ste aj 

vystupovali myslím vo všetkých celoslovenských televíziách, 

keď niekto umiestnil do Tržnice exotické šváby. Vy, keď ste 

sa vyjadrovali pre novinárov, tak ako jedného z možných 

vinníkov ste označili aj nejaké bližšie nemenované opozičné 
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novomestské skupiny, čo mne naozaj prišlo veľmi 

neprimerané, aby sa tu hľadal nejaký vnútorný nepriateľ ako 

za Mečiara, alebo ako v 50. rokoch. 

 

 Takže ja by som Vás chcel poprosiť keďže Vy zasa ste 

postupovali správne v tom, že ste podali trestné oznámenie. 

Ja dúfam, že táto vec bude vyšetrená a tí páchatelia alebo 

páchateľ bude usvedčený a odsúdený, aby v prípade keď 

budete mať už výsledky vyšetrovania, pretože tie ako 

podávate, na základe trestného oznámenia dostanete, aby ste 

potom miestne zastupiteľstvo s týmito výsledkami zoznámili. 

Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Pomôžem trošku v tejto veci, ale v úvodzovke 

„pomôžem“. Priestor Tržnice má v správe EKO-podnik, naša 

organizácia, keď povedal že informáciu o tom, že sa tam 

dostali šváby, dostal v prvom rade najprv EKO-podnik. Jeho 

pracovníci sú tam denno-denne v prevádzkových hodinách. 

Chcem sa spýtať, či ste tú informáciu o možných vinníkoch 

predtým aj konzultovali s pánom riaditeľom EKO-podniku, 

lebo vidím že tu sedí. 

 

 A taktiež by som pána riaditeľa možno poprosil potom 

vyjadrenie, či za tým tiež vidí aj nejaké možné opozičné 

skupiny; ak tu vôbec nejaké sú? Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 



 

 

                                                                                   7. zasadnutie MZ MČ B-NM 16.6.2015 

 

153 

 Pán riaditeľ, chcete sa vyjadriť? 

 

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

 Dobrý deň. Ďakujem za slovo.  

     Ja by som povedal len toľko, že orgány činné 

v trestnom konaní vyšetrujú a keď budem čokoľvek vedieť 

budem informovať aj ja, aj poslancov, aj pána starostu. To 

je všetko. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, sme v rámci bodu interpelácie. Ak má niekto 

príspevok do rôzneho, dajme ho do rôzneho. 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som poprosila, nejaké obrázky mám pripravené 

k tomu o čo vás chcem poprosiť pán starosta; tak či by to 

bolo možné, aby sme to ukázali.  

     (Poznámky v pléne.) 

     Tie obrázky súvisia s tým, o čo chcem pána starostu 

poprosiť. Nemôžem ich ukázať?  

     (Poznámky.) 

     Môžem poprosiť? Aj jemu ich môžem ukázať, či nie?  

 Dobre.  

     (Obrázky na displeji.) 

 

     Takže sú to fotky zo tzv. zberného hniezda, ktoré je 

na Hálkovej ulici s tým, že ešte môžeme pozrieť ďalšie, 

lebo toto je vlastne pozadie tých kontajnerov na separovaný 

odpad. A je tam aj fotka spredu ako vyzerali. A ešte 

podobné máme na Ľudovom námestí, to bude tá posledná fotka.  

 



 

 

                                                                                   7. zasadnutie MZ MČ B-NM 16.6.2015 

 

154 

 Chcela by som poprosiť pána starostu, aby som dostala 

informáciu o tom, ako často sa tieto kontajnery vysypávajú? 

Či to platí mestská časť alebo či proste s OLOM je nejaká 

zmluva? 

 A chcela by som poprosiť o návrh nejakého proste 

dôstojnejšieho riešenia tejto situácie, lebo tie kontajnery 

sú permanentne preplnené a permanentne sa okolo nich odpad 

zbiera. Ja som písala aj na magistrát; výsledkom bolo že 

kontajnery vysýpali, ale všetok odpad ktorý je okolo nich 

tam zostal. 

  

     Takže môžem, vlastne aj ja nejakým spôsobom by som 

potom rada možno participovala na riešení ktoré vyústi 

v to, že proste budeme tam môcť odpad separovať a zároveň 

to bude dôstojnejšie vyzerať a možno pravidelnejšie sa to 

bude vysypať a čistiť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

    Pani poslankyňa, vieme pohnúť, pomôcť, v prípade 

stojísk, ktoré patria k jednotlivým bytovým domom. Chceme 

ich prosiť, motivovať a dávať dotáciu, aby sa zastrešili, 

uzamkli. A naozaj vidíme že je to riešenie. Stav sa 

v takýchto prípadoch radikálne mení. Aj preto napríklad 

Hostinského sídliska, ktoré vyzerá možno ešte horšie než to 

o ukazujete, prosíme už 3 roky magistrát, aby nám zveril 

pozemky a nebol by problém tento problém vyriešiť, tak ako 

sa vyriešil v iných štvrtiach Nového mesta, lebo dnes je už 

situácia lepšia. 

 

 To, čo na upozorňujete vnímam. Chodím po Novom Meste, 

vidím to, ale momentálne je situácia taká, že OLO vynáša 

tieto kontajnery dvakrát do týždňa; myslím že všade 

v Bratislave. A v prípade, že bude situácia stále takáto, 

nezmení sa to. 
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     Riešenia sú nasledovné: 

 

 V prípade parku na Ľudovom námestí, prvá možnosť je že 

sa stojisko zruší, zrušia sa kontajnery, a každá bytová 

jednotka a každý rodinný dom bude mať svoj maličký 

kontajner aby mohli separovať. Dá sa to, je to možné, len 

ľudia budú za to trošku platiť.   

 

 Druhá možnosť je že priamo v parku urobí sa prekryté 

stojisko a k dispozícii dostane kľúč, ktorý si zaplatí, 

samozrejme, obyvateľ Ľudovej štvrte, lebo veď primárne je 

to pre nich. 

 

 Tretia možnosť je, že sa kontajnery presunú do parku 

pri hasičoch, čo bude ale asi trošičku pre obyvateľov 

ďaleko. Podobné riešenie je v prípade druhého stojiska 

s tým, že buď sa urobí prekryté stojisko pre konkrétnych 

obyvateľov, pre konkrétnych, lebo tu je najväčší problém, 

že nie je úplne jasné, komu všetkému slúži. To znamená, 

nielen miestni obyvatelia ale aj kde, kto tam odhadzuje 

odpadky a všelijaké tašky v blízkosti stojiska. Podobný 

prípad máme napríklad na Kolibe, myslím že pred parkom 

Husova.  

 

 My, ako mestská časť to dočisťovať by sme nemali. OLO 

nie je ochotné to dočisťovať. Čiže buď tie stojiská budú 

zastrešené, budú na kľúč a budú pre konkrétnych občanov 

z konkrétnych bytových domov a rodinných domov, alebo sa 

situácia nezmení a radšej to zrušme. Môžeme si 

o konkrétnych stojiskách potom prebrať riešenie osobne, 

prípadne s miestnymi obyvateľmi. 

 

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

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

 Ďakujem pekne aj ja. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Sládek. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja si dovolím len úplne 

stručný dovetok k vašej odpovedi, alebo drobnú korekciu. 

Myslím si, že nádoby na recyklačné odpady, či plast,  

papier a sklo odváža OLO len raz týždenne. To, čo ste 

hovoril že sa vzťahuje na ten bežný komunálny odpad, čiže 

na tie kovové kontajnery, myslím že dvakrát do týždňa.  

 

     Čo sa týka financovania, ešte skúsim. Podľa mojich 

informácií sa to financuje čiastočne financuje, celý ten 

odvoz týchto zberných nádob na recyklovaný odpad, 

z obchodných aktivít OLO, kde to oni predávajú nejakému 

spracovateľovi alebo na nejakú špecializovanú skládku. 

A v druhom prípade je tam príspevok na odvoz tohto z 

recyklačného fondu. Čiže len si dovolím tvrdiť, že mestskú 

časť a ani samotné mesto v prípade tej fotky žltých, 

modrých nálepiek, nič nestojí. Zrejme to neznamená, že to 

nespôsobuje tú záťaž a špinu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Keď som hovoril o tej cene, tak som mal na mysli, že 

keď by obyvatelia mali svoje vlastné maličké nádoby 

v rodinných domoch, tak vtedy platili; tak som to myslel. 

 Pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja tiež zareagujem len krátko.  

     Tento separovaný zber sa platí z poplatku ktorý 

platíte za odvoz komunálneho odpadu. To znamená, časť 
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poplatku ide aj na separovaný zber. To, že OLO to necháva 

v takomto stave, to je vec OLO, to znamená, treba tie fotky 

poslať na OLO alebo prísť na mesto.  

 

     Čo sa týka kontajnerových stojísk viete aj Vy požiadať 

priamo mesto o to, aby vám zverilo. Teda nielen mestská 

časť ktorá žiada o pozemky, ale Vy môžete rovno žiadať 

o vytvorenie kontajnerového stojiska, na meste sa to 

schvaľuje pravidelne. Takže dá sa aj touto cestou ísť.  

 

 A súhlasím s vami, že tá situácia je katastrofálna. 

OLO sa k tomu bude musieť postaviť, možno aj preto sa 

uvažuje o výmene vedenia.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

     Bolo by možné požiadať OLO, aby dalo nejaký prehľad 

o tom, že koľkokrát tie kontajnery vysýpali v tomto roku?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme. Podľa mojich informácií dvakrát týždenne, 

kolegovia hovoria že raz týždenne. Vieme to overiť.  

 

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

     Aspoň proste podklad na to, či sa to naozaj tak deje. 

Lebo ja si myslím, že tam pri hasičoch na Hálkovej sa to 

určite tak nedeje. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, prosím, zabezpečte napísanie listu, 

starostovského, na riaditeľa OLO, aby sme získali presné 

informácie na tieto dve stojiská. Ďakujem pekne. 

 

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

 Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 V rámci bodu interpelácie už nikto nie je prihlásený. 

 Takže, ak dovolíte, prejdeme na ďalší bod, bod 28. 

 

 

 

BOD 28: 

R ô z n e  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V rámci bodu rôzne, ak dovolíte, máme tu dva návrhy 

uznesení. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

 Mám tri návrhy uznesení.  

 Jeden sa týka, bol predložený na stôl – R/1: 

Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného 

súdu Bratislava III.   

 

     Druhý bude ohľadne odsúhlasenia v zmysle § 18 ods. 1 

zákona o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo musí dať 

súhlas s podnikaním miestneho kontrolóra. 
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 A tretí materiál, je kde Miestne zastupiteľstvo by 

poverilo starostu na požiadanie o zverenie pozemku na 

Račianskej ulici v areáli Chemickej priemyslovky a zároveň 

by zaviazalo k vybudovaniu, resp. k zámeru vybudovania 

športoviska na tomto pozemku. 

 

 Takže začnem tým materiálom R/1: 

Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného  

súdu Bratislava III. 

 

 Je vám predložený zoznam prísediacich na Okresný súd 

Bratislava III. Sú tam vyplnené žiadostí so vzdelaním, 

s dôvodom prečo sa chcú zúčastňovať, atď. Ten pôvodný 

návrh, keď som prišiel, bol iniciovaný zo súdu, kde my sme 

ich žiadali alebo bolo namietané na miestnej rade, že 

nevedia sa vyjadriť k dotyčným záujemcom z toho dôvodu, že 

neboli životopisy, resp. nevedeli nám poskytnúť tieto 

žiadosti. Tak sme znovu zverejnili v Hlase Nového Mesta 

nech sa ľudia znova prihlásia na tieto funkcie. Takže na 

prvej strane je zoznam tých uchádzačov, ktorí majú záujem 

o prísediacich na súde. Podmienka tam je zo zákona, buď má 

trvalý pobyt v mestskej časti alebo je tam zamestnaný v tej 

mestskej časti.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím vás, k tomuto materiálu má niekto nejaký návrh, 

pripomienku? Chce sa niekto vyjadriť, lebo bola okolo toho 

veľká diskusia viackrát. (Nikto.) 

 Dobre. Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto  

 s c h v a ľ u j e  

do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III 

kandidátov: 

1. Mgr. Bursová Katarína 

2. Daňová Beata 

3. JUDr. Gríger Marián 

4. Mgr. Hrubá Magdaléna 

5. PHNR. Koštálová Mária  

6. Ing. Mgr. Krátochvílová Štefánia 

7. Mgr. Orságová Silvia 

8. PhDr. Rybárová Ilza 

9. JUDr. Surovčiakova Danica 

10. Ščasná Elena 

11. Mgr. Šestáková Zuzana 

12. JUDr. Šiserová Zuzana 

13. JUDr. Záhorová Silvia 

14. Žák Dušan 

na volebné obdobie rokov 2014 – 2018; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 15 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Prosím, druhý materiál. 
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Súhlas MZ s podnikaním miestneho kontrolóra 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

     Čiže v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona 

o obecnom zriadení miestne zastupiteľstvo súhlasí, aby 

miestny kontrolór Ing. Martin Böhm podnikal v spoločnosti 

RABIT BKS, s.r.o., IČO: 357 49  466 nakoľko je v tejto 

spoločnosti spoločníkom a vykonáva funkciu konateľa. 

Uvedená podnikateľská činnosť nesmie byť v rozpore so 

záujmom mestskej časti; to bude podmienka.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Korček, k tomuto materiálu? Áno. Nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel 

poopraviť pána prednostu, lebo pokiaľ ja si pamätám, zákon 

o obecnom zriadení v tejto časti, my ako obecné 

zastupiteľstvo vyslovujeme súhlas s tým, že kontrolór je 

štatutárnym orgánom právnickej osoby ktorá podniká. Čiže on 

ako fyzická osoba nepodniká, ale je konateľom obchodnej 

spoločnosti ktorá podniká. Tak by to malo byť aj upresnené, 

ten súhlas. Že my súhlasíme s tým, že štatutárnym orgánom 

obchodnej spoločnosti, môžeme ju tam kľudne vymenovať, 

ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť; aby to bolo presné.  

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Dobre. Súhlasím. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Sládek. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Ďakujem veľmi pekne. Môj priateľ, a kamarát 

a viceposlanec Korček ma predbehol. Ale zároveň chcem 

uviesť, že určite tento návrh podporím, lebo v prípade 

Martina Böhma určite nehrozí nejaký konflikt záujmov a je 

to úplne jeho legitímne právo aj popri funkcii, zastávať tu 

funkciu v orgáne príslušnej spoločnosti, ktorej je 

spolumajiteľom. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Korček, ste znova prihlásený s faktickou 

poznámkou. Reagujete na pána poslanca Sládka?  

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Omyl. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Nie. Dobre. Má niekto ešte nejakú pripomienku, návrh 

k tomuto bodu?   

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia, ktorý predložil pán Baník:  

     V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o obecnom 

zriadení  

     Miestne zastupiteľstvo  s ú h l a s í,  

aby miestny kontrolór Ing. Martin Böhm bol štatutárnym 

orgánom spoločnosti RABIT BSK s.r.o., IČO: 357 49 466 

s podmienok, že uvedená podnikateľská činnosť nesmie byť 
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v rozpore so záujmami mestskej časti Bratislava – Nové 

mesto.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                15 poslancov 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Tretí materiál ktorý tu máme. 

 

 

Zverenie pozemku v areáli Chemickej priemyselnej školy – 

vybudovanie športoviska 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dovolím si vysvetliť:  

     Bratislavský samosprávny kraj ide vyhlásiť obchodnú 

verejnú súťaž na predaj areálu Chemickej priemyslovky na 

Račianskej ulici. Nakoľko ide o lokalitu Biely kríž, 

Gaštanový hájik, kde nemáme žiadne športovisko, chcem vás 

požiadať o podporu návrhu, aby nám kraj daroval, zveril, 

prenajal na 99 rokov, jednoducho aby sme získali časť 

pozemku v rozsahu asi 2 040 m2 za účelom vybudovania 

športoviska pre miestnych obyvateľov. 

 

 V súčasnosti na tomto pozemku existuje zdevastovaný 

kurt a za ním zasa zdevastovaná časť myslím že 

basketbalového ihriska. Čiže aj teraz slúži tento pozemok 
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športovým účelom. Celkovo ide o plochu ktorá je menej ako 

10 % celkovej plochy, ktorá sa ide predávať. 

 

 Vzhľadom na to, že na zastupiteľstve kraja 

predchádzajúcom podobnú žiadosť župan podporil, išlo 

o žiadosť mestskej časti Bratislava – Ružinov, verím, že 

takým spoločným tlakom, alebo spoločnou prosbou, 

a spoločným záujmom sa nám podarí takéto niečo dosiahnuť. 

Ďakujem pekne. 

     Poprosím o prečítanie uznesenia a v prípade záujmu 

potom o diskusiu.    

 Chcem poprosiť, pani poslankyňa len prečítať, aby 

poslanci vedeli. A hneď dám pánovi poslancovi Winklerovi 

slovo.  

 

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

 Predpokladám, že predávajú celý ten areál a s tým 

internátom, nie iba školu. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Všetko komplet.   

 

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

 Ďakujem.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo  

     po A. žiada starostu mestskej časti Bratislavy – Nové 

Mesto, aby požiadal BSK o zverenie pozemku parc. č. 

13 418/2 v rozsahu 2 040 m2 v areáli Chemickej priemyselnej 

školy na Račianskej ulici 78 v Bratislave z dôvodu 

plánovanej výstavby športoviska. 
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     po B. schvaľuje zámer 

vybudovať na pozemku registra „C“ parc. č. 13 418/2 

v rozsahu 2 040 m2 nachádzajúcich sa v areáli Chemickej 

priemyselnej školy na Račianskej ulici č. 78 v Bratislava 

športovisko pre potreby obyvateľov mestskej časti, nakoľko 

v lokalite Biely kríž a Gaštanový hájik sa žiadne ihrisko 

nenachádza.  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nebudem presviedčať niekoho, že 

športoviská sú potrebné, že je potrebné ich budovať, 

rekonštruovať v prospech mládeže, aby mali zabezpečené 

zmysluplné využívania voľného času. To asi nikto z vás 

alebo nás nemusí. 

 Dámy a páni, otváram diskusiu, ak niekto cíti potrebu 

sa k tomu vyjadriť. Vidím, že nie; beriem to ako váš 

súhlas. Ďakujem pekne. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 po A. ž i a d a starostu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, aby požiadal Bratislavský samosprávny kraj 

o zverenie pozemku registra „C“ parc. č. 13 418/2 v rozsahu 

2 040 m2 v areáli Chemickej priemyselnej školy na 

Račianskej ul. č. 78 v Bratislave z dôvodu plánovanej 

výstavby športoviska. 

 

     po B. s c h v a ľ u j e  

zámer vybudovať na pozemku registra „C“ parc. č. 13 418/2  

v rozsahu 2 040 m2 nachádzajúcich sa v areáli Chemickej 

priemyselnej školy na Račianskej ulici č. 78 v Bratislave  

športovisko pre obyvateľov mestskej časti, nakoľko sa 
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v lokalite Biely kríž a Gaštanový hájik žiadne ihrisko 

nenachádza. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               15 poslancov 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 

 

     Prihlásených do diskusie máme:  

pani poslankyňu Rattajovú, pána poslanca Gašpierika a pána 

poslanca Korčeka.  

     A zároveň pána Ing. Martina Pondušu. 

 Takže, ak dovolíte, najprv vybavíme našich 3 

poslancov, teda, ak nebudete proti pán poslanec Mikulec, 

proti Ing. Martinovi Pondušovi, nech môže aj on vystúpiť 

a povedať čo má na srdci. 

 Ak sa neurazíte, ja o 14.45 hod. musím odísť, pretože 

mám ďalšie rokovanie, ale aby som tých čo sú prihlásení, 

zvládol. 

 Takže nech sa páči, pani poslankyňa Rattajová, máte 

slovo. 

 

 

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

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

opýtať, že Bratislavský samosprávny kraj pred nedávnom 

vyhlásil projekt pre samosprávu 50 centov.  
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     Je to projekt pre mestské časti, 50 centov na 

obyvateľa, čiže mestská časť dostane toľko peňazí, resp. 50 

centov na každého obyvateľa. Je to projekt pre podporu 

komunitných projektov, obyvateľov občianskych projektov 

v danej mestskej časti. A ja chcem opýtať, včera bol termín 

na podávanie týchto žiadostí, či sa naša mestská časť 

zapojila do tohto projektu? Predpokladám, že áno.  

     A akým spôsobom bola zverejnená výzva pre občanov 

a obyvateľov Nového Mesta a pre občianske združenia, ktoré 

sa do tohto projektu mohli zapojiť? Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Áno, podali sme projekt. Výzva nebola zverejnená 

z našej strany, bola zverejnená na stránke Bratislavského 

samosprávneho kraja. A keď sme oslovili kraj s tým, že 

termín je trošičku naozaj krátky na to aby sme to stihli 

prediskutovať, kraj nám povedal, že veď predpokladá že 

všetko už máme pripravené. Takže jednoducho dali sme tam 

tie veci ktoré plánujeme a s občianskymi združeniami 

spolupracujeme. Napokon nejde o vysokú čiastku.  

 

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

 Ja, ak môžem ešte s faktickou, len sa neviem 

prihlásiť. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ak chcete bližšie informácie, neviem vám ich povedať, 

spracovala to pani Ing. Schlinglerová. A ak chcete, tak do 

konca týždňa môžete dostať kópiu toho projektu.  

 

 

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

 Ja by som len zareagovala na ten krátky čas, že 

napríklad pán Pilinský z Rače, miestny úrad urobil výzvu 
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pre obyvateľov, zavesil to na webovú stránku Rače 

a obyvatelia, občianske združenia, záujemcovia sa mohli 

prihlásiť so svojim projektom. Dal možnosť všetkým 

obyvateľom Rače sa prihlásiť do takéhoto projektu. Takže 

len preto som chcela vedieť, ako to fungovalo v Novom 

Meste. Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne aj ja.  

     Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja som Vás o tomto 

informoval  už počas malej prestávky, ktorá bola vyhlásená 

pri voľbe kontrolóra. Sprostredkovane sa obrátili výzvou na 

poslancov zástupcovia Novomestského športového klubu 

v Bratislave na Novom Meste ktorý máme; neviem či sú to 

priamo zástupcovia alebo priaznivci tohto Novomestského 

športového klubu s možnosťou zabezpečenia určitých 

finančných zdrojov pre podporu a činnosť tohto klubu, ktorý 

vlastne vykonáva svoju činnosť na poli pomoci aj športu 

s deťmi a mládežou zo sociálne slabších rodín. 

 

     Obrátili sa v tomto zmysle, či by vedelo miestne 

zastupiteľstvo, resp. Vy ako starosta, vyčleniť určité 

a ďalšie zdroje na podporu tohto klubu? Myslím, že na 

základe informácií tento klub dostáva z rozpočtu mestskej 

časti 8 000 EUR, oni požadovali či by bolo možné ešte 

navýšiť tento príspevok o výšku 1 500 EUR, nakoľko sa 

uchádzajú z rôznych grantov pre podporu tohto klubu. Viem, 

že za svojho pôsobenia pán poslanec Korček prispel 

a pomohol tomuto klubu určitou finančnou čiastkou.  
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     Ale aj na základe komunikácie so zástupcovia tohto 

klubu povedali, že samozrejme by vedeli tieto zdroje použiť 

na túto činnosť, nakoľko to považujem za veľmi 

verejnoprospešnú, bohumilú činnosť ktorú vykonávajú pre 

naše deti.  

 

 A otázka na Vás, pán starosta, je: 

      Že pokiaľ by sa Vám vedeli ozvať zástupcovia, alebo 

som uvažoval priaznivci, sympatizanti tohto klubu, či by 

ste ich vedeli prijať a prípadne zabezpečiť tieto finančné 

prostriedky?  

     Myslím, že komunikovala v tejto veci aj pani 

poslankyňa Vítková, ktorá navrhovala riešenie cez nejaké 

komisie. Ja som videl rýchlejšie riešenie ktoré by mohlo 

byť rozpočtovým opatrením starostu. Myslím, že každý rok je 

110, 130, 140; myslím si, že to by sa tam vošlo aj v rámci 

avizovaného rozpočtu mestskej časti vo výške 24 miliónov 

EUR. Si myslím, že určite by sme vedeli nájsť 1 500 EUR pre 

podporu takého klubu ktorý máme v rámci mestskej časti. 

 

     Pokiaľ by to samozrejme možné nebolo, tak chcem Vás 

požiadať pokiaľ by ste mi vedeli dať potom po takomto 

prípadnom stretnutí spätnú informáciu, asi by som navrhoval 

v rámci ďalšieho rokovania zastupiteľstva o zmenu rozpočtu. 

A navrhoval by som z nejakej kapitoly miestneho úradu, aby 

sa tieto finančné zdroje vyčlenili. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.   

 Pokiaľ ide o Novomestský športový klub, tak pre tých 

ktorí možno túto informáciu nemajú. Podporujeme ho 4 

rôznymi spôsobmi. Prvý je ten, že športový klub má 

prenajatý celý areál, ktorý teda je náš, alebo nám zverený 

za 1 EUR v mestskej časti. Aj vďaka tomu následne mesto 
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bolo ochotné dať im rovnaké podmienky, pretože viem že my 

sme ako prví túto sumu schválili, a až potom to urobili 

poslanci na meste.  

 

 Po druhé; dostávajú dotáciu. V minulom roku to bola 

čiastka 10 resp. 12 000 EUR; priznám sa, presne neviem. 

V tomto roku je to čiastka 8 000 EUR. 

 Tretia forma je v zmysle zmluvy. Úplne legálne majú 

právo pozemok podnajímať a z neho brať všetky finančné 

prostriedky, ktoré získavajú. Vieme, že majú tam mnohých 

externých záujemcov, ktorí si prídu zahrať rôzne hry, resp. 

majú tam aj nejakú budovu za ktorú berú podnájom. 

 

 A štvrtá podpora je tá že, keďže sú v našej mestskej 

časti a my máme záujem fungovať synergicky, tak majú 

k dispozícii možnosti reklamy, propagácie smerom k našim 

školám, pretože ak chce klub žiť potrebuje deti. Naopak 

zase, my chceme aby naše deti športovali a športovali aj 

v tomto klube.  

 

 Do dnešného dňa nemám informáciu o tom, že by som 

dostal zo strany Novomestského športového klubu akúkoľvek 

žiadosť o stretnutie alebo žiadosť o dotáciu. Myslím, že 

s klubom fungujeme korektne a úspešne. Akonáhle také niečo 

príde, budeme sa tým zaoberať. A urobíme všetko preto, aby 

ak majú nejaký problém, sme im pomohli.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Winkler. 

 

 

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

 Sťahujem. 

 

Starosta Ing. R. K u s ý : 

 Dobre. Čiže sťahuje pán poslanec. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Korček. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel 

nadviazať a teda doplniť pána poslanca Gašpierika. 

Podporujem ho v tom čo povedal, pretože naozaj klub 

potreboval 1 500 EUR na dresy pre deti zo sociálne 

znevýhodnených rodín, zapojil sa aj do nejakej grantovej 

schémy Slovenskej sporiteľne. Ja som sa stretol s  

prezidentom tohto klubu, on mi vysvetlil situáciu s tým, že 

naozaj ten grant asi nedostanú zo Slovenskej sporiteľne, 

preto ja som im daroval zo svojich súkromných prostriedkov 

tieto prostriedky.  

 

     Ale keďže oni majú rozpočet celkovo 40 tisíc, je 

naozaj veľmi oceniteľné, že ako mestská časť ich 

podporujeme tými rôznymi formami, ako ste vysvetlili. Ale 

myslím si, keďže budú mať dosť veľké výdavky aj na 

rekonštrukciu šatní a ďalších vecí, možno by bolo dobré, 

keby ste aj Vy, ako starosta, možno sa proaktívne stretli 

s pánom prezidentom a nejaké ešte tie finančné prostriedky 

keby sa tam vedeli dať. Bolo by to dobré keď ste hovorili, 

že pre tento rok bola tá dotácia 8 000, na rok 

predchádzajúci to bolo 10 alebo 12, tak aspoň keby sa to  

dorovnalo do tej formy. 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 : 

 Ja by som len zdôraznila, že čo som povedala na 

začiatku, župa Novému Mestu prispela 20 000 EUR a 50 centov 

na obyvateľa, približne. Keby bola táto výzva zverejnená, 
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tak práve takéto občianske združenia alebo takéto kluby 

mohli požiadať a mohli dostať peniaze na to aby mohli 

fungovať a aby mali 1 500 EUR na dresy. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prihlásený je pán poslanec Korček znovu. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Tento krát riadne do bodu rôzne.    

 Ja som chcel tento svoj návrh predniesť v bode 16, kde 

sme mali riešiť všeobecne záväzné nariadenie o predajnom 

a prevádzkovom čase, ale keďže toto všeobecne záväzné 

nariadenie bolo stiahnuté, tak som si pripravil také 

samostatné uznesenie.  

 

 Chcel by som totiž požiadať pána prednostu, aby 

pripravil písomne správu o možnosti, aby sa toto všeobecne 

záväzné nariadenie zmenilo nielen pre hazardné hry, ktoré 

by sa teda obmedzili, čo bol vlastne návrh ktorý tu dnes 

bol, ale aj pre prevádzky ktoré poskytujú erotické služby 

a erotické masáže, pretože v poslednom období myslím si že 

arogancia týchto poskytovateľov takýchto služieb už 

prekročila určité hranice. Po Bratislave máte bilboardy 

určitého nemenovaného zariadenia, ktoré si tam vycapilo aj 

cenu a láka Bratislavčanov, alebo neviem koho, turistov, 

aby navštívili takéto zariadenia. A niektoré tieto 

zariadenia sú v obytných štvrtiach alebo napríklad pri 

školách.  

 

     Tak myslím si, že dá sa to riešiť cez všeobecne 

záväzné nariadenie. A taktiež si myslím, že aj pri takýchto 

druhoch služieb by mali byť prevádzkové hodiny od 10.00 do 
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22.00 hod. Myslím si, že tí záujemcovia, ktorí majú záujem 

sa takýmto spôsobom zrelaxovať a vymasírovať, to určite 

stihnú aj do 22.00 hod, aby potom mohli byť pri manželke 

alebo pri partnerke, a nemuseli ponocovať.  

 Takže ten môj návrh aj prečítam: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 žiada prednostu miestneho úradu, aby preveril možnosť 

návrhu zmeny a doplnenia všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2001, ktorým sa určí prevádzkový čas prevádzok, v ktorých 

sa prevádzkujú erotické služby a erotické masáže, a podobné 

služby a obdobných prevádzok takto: pondelok až nedeľa od 

9.00 do 22.00 hod., a to bez možnosti povoliť výnimku.  

     A o výsledku tohto preverenia informoval miestne 

zastupiteľstvo vo forme písomnej správy. 

 Termín: do 30. 10. 2015.  

 

Neviem, pán prednosta, vyjadrí sa, či je to dostatočné, ale 

asi to budeš vedieť dovtedy pozrieť a skomunikovať aj 

s právnym oddelením, či je to takto možné? 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Nemám s tým problém urobiť akýkoľvek prieskum týchto 

inštitúcií. Ale, aby to bolo v poriadku, zastupiteľstvo 

nemôže poverovať prednostu. Môžeme len starostu, aby 

zabezpečil.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ja Ťa žiadam, aby si preveril, aby si teda preveril  

túto možnosť. Tak ako sme to robili pri tých prenosoch 

online, aby som nedával hneď návrh uznesenia, v tomto 

prípade by som nemohol dávať lebo ide o všeobecne záväzné 
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nariadenie, ktoré má nejakú formu prijatia a musí visieť 15 

dní predtým. Takže aby to nebolo nejakou partizánskou 

cestou. 

 Takže vlastne od Teba chcem, aby si nám dal písomnú 

správu, že áno, je to možné.  

 

 A keď sa bude predkladať opätovne všeobecne záväzné 

nariadenie do tohto zastupiteľstva, lebo predpokladám že 

tie hazardné hry budeme riešiť, tak aby tam boli 

zapracované aj služby v erotických salónoch. Pokiaľ 

nebudeme riešiť hazardné hry z nejakých dôvodov, ktoré nám 

pán starosta potom vysvetlí, tak ak to bude možné potom 

zasa riešili tieto erotické služby.  

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

 Ja len chcem povedať, že vo viacerých prípadoch 

prokuratúra došla k záveru, že zamestnancov obce vrátane 

prednostu obecného úradu a vedúcich zamestnancov riadi 

starosta. A preto im priame úlohy obecné zastupiteľstvo 

nemôže ukladať, a to ani uznesením, ani prostredníctvom 

VZN, ako aj skrytou formou riadenia.  

 

 

Poslanec JUDr. R. K o r č e k : 

 Dobre. Tak dám to potom na pána starostu. V poriadku, 

ak je to takto, nevedel som o tom. Samozrejme, chcel by som 

sa potom na to pozrieť, človek sa vzdeláva celý život. 

Takže ja to dám na pána starostu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Chcem poprosiť, máme tu pána Ing. Martina Pondušu 

z Bratislavy, z našej mestskej časti, vo veci rekonštrukcia 

mestského parku Rešetkova, Osadná. Chcem vás poprosiť, 
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dajme mu slovo nech môže vystúpiť a povedať čo má na srdci. 

A potom budeme pokračovať, ak dovolíte, ďalšími poslancami.  

 

 Chcem vás poprosiť, mali by sme odhlasovať to že môže 

vystúpiť. Ale našou snahou je vždy, aby mohol vystúpiť. 

     (Poznámka z pléna.) 

 Podľa nášho rokovacieho poriadku áno. Keď to 

odhlasujeme, nič sa nestane, aj tak budú hlasovať všetci 

za. 

 Tak chcem vás poprosiť, budeme hlasovať o tom, či 

umožníme vystúpiť pánovi Martinovi Pondušovi v rámci bodu 

rôzne? 

 Prosím, pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:                 14 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Pán inžinier, prosím, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

OBČAN: Ing. Martin  P o n d u š a  

 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Dobrý deň prajem. 

Vážené panie poslankyne, páni  poslanci, volám sa Martin 

Ponduša a som v podstate rád, aby som predložil tento 

príspevok. 

 

 Niekoľko rokov sa vie, že na ihrisku s mantinelmi 

v parku Rešetkova, Laskomerského, Osadná sú sťažností 

a slúži všetkým možným účelom. A keď niekedy slúži svojmu 

účelu, tak sa na tomto mieste predovšetkým vytvára veľký 

hluk s nárazmi na mantinely a zároveň samozrejme so 

samotnými aktérmi. 
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     Preto za občianskych aktivistov predkladáme petíciu na 

zlepšenie občianskeho spolužitia v tomto priestore. A boli 

by sme radi, aby sa kvalita a životné prostredie, tak ako 

aj pracovné podmienky v tomto prostredí a v tomto okolí 

zlepšili. Boli by sme radi keby sa poslanci s touto 

petíciou zaoberali, za čo vopred ďakujem. A ďakujem aj za 

vašu pozornosť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne, budeme sa ňou určite zaoberať.  

 Ak dovolíte, dám slovo pánovi poslancovi Mikulcovi. 

 A zároveň poprosím pána vicestarostu, aby prevzal 

vedenie schôdze, lebo ja už som mal odísť. Nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Richard, nech sa páči. 

 

 

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

     Ja by som chcel dať návrh na znenie nového uznesenia, 

ktoré bude znieť: 

 Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Nové Mesto  

volí Ing. Katarínu Augustinič za člena miestnej rady 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 Termín: ihneď 

Čiže dávam toto uznesenie návrhovej komisii.  

     Takže poprosím, aby sme podporili tento materiál. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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 Hlásil sa pán kolega Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. R. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. V krátkosti: Ja podporujem tento 

návrh, pretože pokiaľ si pamätám, pani kolegyňa mala 

absolútne najvyšší počet hlasov, teda najvyššiu dôveru 

voličov tejto mestskej časti. Takže myslím si že určite 

patrí do miestnej rady a určite budem hlasovať za. 

 

 A keďže pomaly sa stávame neuznášaniaschopní, ja 

navrhujem procedurálny návrh, aby sa o tomto návrhu, a teda 

aj o tom mojom návrhu hneď hlasovalo. A potom prípadne 

o nejakých ďalších návrhoch, ktoré tu budú. Ďakujem.  

 

 

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

 Je nás dosť, takže môžem poprosiť návrhovú komisiu.  

 Pán poslanec Bielik ešte k tomuto bodu? 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k :  

 Ja len nemám teda celkom istotu, či je možné voliť 

nového člena rady? A a či je tam správny počet členov 

nejakým minulým uznesením určený? Z hlavy to neviem, ale 

pripomínam. 

 

 

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

 Je tam jedno miesto voľné.  

 Pán poslanec Korček, s faktickou. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem.  
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     Zákon o obecnom zriadení ustanovuje maximálny počet, 

a myslím, že je to 30 % z celkového počtu poslancov. Takže 

to jedno miesto tam určite je ešte. 

 (Poznámka z pléna: Tretina.) 

 Ahá, tretina. Pardon, pardon. Dobre. 

 

 

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

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

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

 Ale to nebolo k tomuto návrhu. 

 

 

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

 Dobre.  

     Tak poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia, ktoré predniesol pán poslanec Tomáš 

Korček: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 ž i a d a  starostu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, aby preveril možnosť návrhu zmeny a doplnenia VZN č. 

5/2001, ktorým sa určí prevádzkový čas prevádzok, v ktorých 

sa prevádzkujú erotické služby, erotické masáže a podobné 

služby, a obdobných prevádzok takto: pondelok až nedeľa od 

9.00 hod. do 22.00 hod., a to bez možnosti povoliť výnimku. 

A o výsledku tohto preverenia informovať miestne 

zastupiteľstvo vo forme písomnej správy. 

 Termín: do 30. 10. 2015. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa a budeme hlasovať o návrhu pána poslanca 

Korčeka. Hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               13 poslancov 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Ďakujem pekne.  

 Poprosím návrh uznesenia pána poslanca Mikulca.   

 

 

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

 Návrh uznesenia pána poslanca Mikulca: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 v o l í  

pani poslankyňu Ing. Katarínu Augustinič za člena miestnej 

rady Bratislava – Nové Mesto. 

 Termín plnenia uznesenia: ihneď. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa a budeme hlasovať.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                12 poslancov 

     Proti:              0 

     Zdržal sa:          0   

  

 Ja som nehlasoval.  
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     Hlasovalo 12 poslancov. 

 Ďakujem pekne. 

 

 Hlasovanie je neplatné, nie sme uznášaniaschopní.   

     O dva týždne bude nové zastupiteľstvo, musíme prebrať 

záverečný účet.  

 Vyhlasujem kratučkú prestávku. 

     (Prestávka – odchod pánov poslancov zo sály.)  

 

 Dámy a páni, končím miestne zastupiteľstvo. 

 Do videnia.  

      

(Ukončenie o 15,00 hod.) 

 

 

                      x             x 

 

 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA:  

poslanec JUDr. T. Korček       ........................... 

poslanec JUDr. R. Mikuec       ........................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahnová, komorná stenogr. ........................ 
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