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         ZÁPISNICA  -  STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 
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                         O B S A H  

 

Zápisnice – Stenografického záznamu z 8. zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, konaného dňa 30. júna 2015: 

 

 

BOD 1:                                              str.  4 

Otvorenie 

 

BOD 2:                                              str.  6 

Schválenie programu rokovania 

 

BOD 3:                                              str.  8 

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 

 

BOD 4:                                              str.  8 

Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

 

BOD 5:                                              str.  9 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto za rok 2014 

 

BOD 6:                                              str. 36  

Správa o činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto za rok 2014 

 

BOD 7:                                              str. 38 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 

2015 

 

BOD 8:                                              str. 53   

Interpelácie  

- Ing. L. Gašpierik, Park Rozvodná, Vlárska         str. 53 
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BOD 9:  

R ô z n e                                           str. 55 

 

Materiál R/1: 

Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto  

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

 

Materiál R/2:                                       str. 55 

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a dlhodobého majetku 

do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejno-

prospešných služieb 

 

Materiál R/3:                                       str. 59 

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 

 

Materiál R/4:                                       str. 64 

Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 07/27.2 zo dňa 

16. 06. 2015 

 

Materiál R/5:                                       str. 73 

Návrh na poskytnutie pôžičky spoločnosti Novomestská 

parkovacia spoločnosť s.r.o. a na zmenu rozpočtu mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015-07-01 

 

 

Ukončenie 8. zasadnutia MZ MČ B-NM                 str. 110    

   

                      x          x 
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Začiatok: 14.30 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1: 

Otvorenie 

 

     Ing. Stanislav W i n k l e r, vicestarosta MČ: 

     Ešte raz dobrý deň dámy a páni. 

 O t v á r a m 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  

 Vítam poslankyne, poslancov, hostí; vidím jedného.  

     Chýbajú stáli pozorovatelia; možno ešte prídu.      

     A samozrejme, vítam pracovníkov úradu.  

 

 Ospravedlnení z rokovania miestneho zastupiteľstva sú 

poslanci: 

MUDr. P. Dubček 

Mgr. M. Norovský 

Ing. P. Galamboš  

Ing. A. Árva 

MUDr. J. Dubravický  

Mgr. Z. Kríglerová. 

 

 Skrutátorkami na dnešnom zasadnutí sú pani Lalíková 

a pani Riegl.  

 

 Program zastupiteľstva máte v pozvánke, plus máte na 

stole ešte materiály R/1 – R/5: 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 
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4. Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

5. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové  

   Mesto za rok 2014 

6. Správa o činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto za rok 2014 

7. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II.  

   polrok 2015 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10.Záver 

  

     R/1 – Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto 

     R/2 – Návrh na zverenie nehnuteľného majetku 

a dlhodobého majetku do správy príspevkovej organizácie 

EKO-podnik verejnoprospešných služieb  

     R/3 – Správa o plnení uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

     R/4 – Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 

07/27.2 zo dňa 16. 06. 2015 

     R/5 – Návrh na poskytnutie pôžičky spoločnosti 

Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. a na zmenu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 

2015. 

 

 

     Materiál R/1 – Návrh na voľbu člena Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  s ť a h u j e m   z 

dnešného rokovania.  

     Je to po dohode s pánom prednostom, pánom starostom 

Kusým.  

 Pristúpime k bodu programu č. 2.  
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BOD 2:  

Schválenie programu rokovania 

 

 

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

 Má niekto pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh? 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Pán zastupujúci predseda schôdze, ja by 

som sa chcel spýtať na neprítomnosť pána starostu. Myslím 

si, že v tomto roku, v tomto prvom polroku už bolo dvakrát 

zvolané zastupiteľstvo pánom starostom, na ktorom sa osobne 

nezúčastnil. Myslím si že, aj nakoľko dnes prerokovávame 

druhý najvážnejší bod, ktorý sa predkladá v rámci 

zastupiteľstva, či je to rozpočet resp. záverečný účet 

mestskej časti že mohol, resp. myslím si, že mal byť 

prítomný, aby tento materiál vedel obhájiť osobne.  

 

 Viem, že včera bol na úrade, že teda že či je na 

zahraničnej pracovnej ceste alebo niekde mimo, že jeho 

pracovné povinnosti mu nedovolili sa zúčastniť. Respektíve, 

či by to bolo možné zvolávať takéto zastupiteľstvo tak, aby 

na týchto zastupiteľstva, tieto schôdze viedol on ako 

zvolávateľ.  

 

     Myslím si, že aj na úrovni ostatných mestských častí 

Bratislavy zo strany starostov, ktorí sú či už jedno alebo 

viacero funkčných období sa nikdy v histórii neprivodilo, 

pokiaľ zvolali osobne zastupiteľstvo, že by sa na tomto 

zastupiteľstve osobne nezúčastnili ako predsedajúci 

schôdze.  

     Tak chcel by som požiadať o túto informáciu. Ďakujem.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ja by som bol tiež veľmi rád keby tu bol pán starosta, 

ale ja mu nemôžem prikazovať, aby tu bol. Pán starosta má 

dovolenku do konca týždňa. 

 Pán poslanec Korček.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

     Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja mám iba 

technickú poznámku k programu dnešnému rokovaniu. Mám za 

to, že bod interpelácie by mal predchádzať bodu rôzne. 

Takže pokiaľ budeme zvolávať ďalšie zastupiteľstvá, bolo by 

to podľa môjho názoru vhodné takýmto spôsobom upraviť, aby 

boli najprv interpelácie a potom bod rôzne. A nakoniec 

záver. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 

POZNÁMKA pána poslanca Korčeka: Môže si to osvojiť. 

 

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

 Môže, samozrejme. Dobre. Ďakujem pekne.  

 Čiže budeme hlasovať o programe dnešného 

zastupiteľstva tak ako ho máte v pozvánke plus s tým, že 

vymeníme bod rôzne a bod interpelácie. Čiže interpelácie 

budú bod č. 8 a rôzne bod č. 9. A v rámci rôzneho máme 4 R 

materiály: R/2, 3, 4, 5. 

 Áno, budeme hlasovať. 

 Prosím, pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                14 poslancov 
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 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Ďakujem pekne.  

 Pristúpime k bodu programu č. 3. 

 

 

 

BOD 3:  

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 

 

 

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

 Predkladám nasledovný návrh na členov návrhovej 

komisie: 

pán poslanec Ing. arch. P. Vaškovič  

pán poslanec Mgr. D. Sládek. 

 

 Má niekto iné návrhy? Nie.  

     Ďakujem. 

 Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby členmi 

návrhovej komisie boli poslanec Vaškovič a poslanec Sládek. 

 Prosím, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:               15 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

     Ďakujem. 

 Pristúpime k bodu programu č. 4. 

 

 

BOD 4: 

Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

 



 

 

 

                                                                                8. zasadnutie MZ MČ B-NM 30.06.2015 

9 

 

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

 Predkladám nasledovný návrh na overovateľov záznamu 

a uznesení: 

pán poslanec P. Ágoston 

pán poslankyňa Ing. K. Šebejová, PhD. 

 Má niekto iný návrh? 

 Ak nie, dávam hlasovať o týchto návrhoch, aby 

overovateľmi boli pán poslanec Ágoston a pani poslankyňa 

Šebejová.  

     Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                17 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 

 Ďakujem veľmi pekne, že sme tieto formálne veci takto 

rýchlo zvládli. 

 Prichádzame bodu č. 5, to je najdôležitejší bod 

dnešného programu. 

 

 

 

BOD 5:  

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto za rok 2014 

 

 

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

 Predkladateľom materiálu je pán starosta.  

     Spracovateľom je pani RNDr. Ondrová, vedúca 

hospodárskeho a finančného oddelenia.  

     Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. 
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RNDr. Jana O n d r o v á, vedúca hospodárskeho a finančného 

oddelenia:   

 Ďakujem. Dobrý deň.  

     V súlade so zákonom s povinnosťou obce a teda mestskej 

časti je prerokovať záverečný účet za predošlé obdobie 

v lehote do 30. 6. bežného roka. Vzhľadom na to, že boli 

isté problémy čo sa týka času, aby sme zabezpečili aby ste 

mali predloženú aj správu nezávislého audítora, aj takisto 

stanovisko miestneho kontrolóra, tak vlastne sa predkladá 

na prerokovanie tento záverečný účet až tento posledný deň.  

 

 Záverečný účet hodnotí hospodárenie za minulé obdobie 

s tým, že vlastne výrok za celoročné hospodárenie môže byť, 

že ho schvaľuje miestne zastupiteľstvo bez výhrad alebo 

s výhradami.     

 

 Vzhľadom na to, že neboli v podstate žiadne problémy 

pri tomto hospodárení, tak by som len chcela povedať, aký 

návrh uznesenia miestna rada odporúčala miestnemu 

zastupiteľstvu schváliť.  

 

 Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

schváliť: 

 

záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2014 

v príjmovej časti                         14 877 256,76 EUR 

vo výdavkovej časti                       14 784 676,44 EUR 

s tým, že prebytok bežného rozpočtu je   

vo výške                                    + 92 580,32 EUR 

 

záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 

2014 je takto: 

príjmy vo výške                              165 547,28 EUR 

výdavky                                    1 244 434,32 EUR 
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schodok kapitálového rozpočtu            - 1 078 887,04 EUR 

prevod nepoužitých účelových finančných  

prostriedkov z roku 2014 do roku 2015  

je vo výške                                 - 34 684,83 EUR 

reálny schodok kapitálového rozpočtu     - 1 113 571,87 EUR 

 

schodok rozpočtu mestskej časti za  

rok 2014 ako celku je                    - 1 020 991,55 EUR 

 

záverečný účet finančných operácií MČ za  

rok 2014 prebytok príjmových finančných  

operácií                                   1 136 442,65 EUR 

 

vyrovnanie schodku rozpočtu MČ z prebytku 

finančných operácií                        1 020 991,55 EUR 

 

prevod prebytku finančných operácií do  

Rezervného fondu MČ                          115 451,00 EUR 

 

záverečný účet Rezervného fondu MČ za rok 

2014: 

stav fondu k 1.1.2014                      4 410 666,88 EUR     

tvorba fondu                                 214 498,00 EUR 

použitie fondu (predtým spomínané)         1 118 000,12 EUR 

stav fondu k 31. 12. 2014                  3 507 164,76 EUR 

 

záverečný účet Fondu rozvoja bývania MČ  

za rok 2014:                        

stav fondu k 1. 1. 2014                    2 200 514,08 EUR 

tvorba fondu                                       0,00 EUR 

použitie fondu                                     0,00 EUR 

stav fondu k 31. 12. 2014                  2 200 514,08 EUR 

 

hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej 

organizácie EKO podnik za rok 2014 a výsledné usporiadanie 
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finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto; navrhuje miestna rada miestnemu 

zastupiteľstvu schváliť 

 

záverečný účet za rok 2014 a celoročné hospodárenie 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto schváliť bez výhrad. 

 Tu by som chcela povedať, že vlastne napriek tomu že 

to zákon neukladá predložili sme aj správu nezávislého 

audítora KREDIT AUDIT.  

     A okrem toho je tu predložené stanovisko miestneho 

kontrolóra. 

 

 

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

 Pani doktorka, ďakujem veľmi pekne.  

 Otváram diskusiu k návrhu záverečného účtu.  

 Prihlásený je pán poslanec Korček a potom pán poslanec 

Ágoston. 

 Tomáš, máš slovo. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Dnes budeme 

schvaľovať záverečný účet za rok 2014. Tomuto záverečnému 

účtu predchádzal schválený rozpočet týmto miestnym 

zastupiteľstvom tak ako je, sa hovorí, je základným zákonom 

v Národnej rady prijatie rozpočtu Slovenskej republiky, tak 

na úrovni samosprávy je prijatie rozpočtu takým základným 

uznesením. Zákonodarca dáva alebo podčiarkuje toto 

postavenie pri prijímaní rozpočtu tým, že k rozpočtu sa 

vyjadruje hlavný kontrolór.  

      

     A taktiež, že musí byť v dostatočnom časovom predstihu 

zverejnený návrh rozpočtu na úradnej tabuli. Rozpočet by 

mal byť čo najpresnejší, aby sa menil iba výnimočne. 
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 My sme pri prijatí rozpočtu poverili pána starostu, 

aby v určitých situáciách mohol meniť rozpočet. Tých zmien, 

keď som si preštudoval záverečný účet bolo celkovo 113. To 

znamená, že rozpočet ktorý bol prijatý týmto miestnym 

zastupiteľstvom bol 113 krát menený rozhodnutím starostu; 

to je pomaly každý druhý deň. Nespochybňujem, že sú určité 

situácie, kedy treba k rozpočtovým opatreniam starostu 

pristúpiť. Ale myslím si, že mala by byť o nich informovaná 

verejnosť ako aj miestne zastupiteľstvo. 

 

 Preto som si dovolil pripraviť návrh doplňujúceho 

uznesenia v bode B, kde my žiadame pána starostu, aby 

pravidelne zabezpečoval zverejňovanie všetkých rozpočtových 

opatrení na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti, 

a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich podpisu 

starostom mestskej časti alebo inou poverenou osobou.  

 Ďakujem. Dávam to písomne. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja mám len 2 otázky, resp. 

jednu technickú. Chlapci, keby ste mi mohli toto zariadenie 

vymeniť lebo pri hlasovaní musím túto stále vyťahovať 

a stláčať kartu. 

 A druhú otázku mám na pani Ondrovú, keby ste sa mohli 

pozrieť na str. 64, kde je prehľad o stave a vývoji dlhu 

k 31. 12. 2014, a je tam odrážka že ostatné 297 111 EUR. 

Keby ste mi to mohli potom; 

 



 

 

 

                                                                                8. zasadnutie MZ MČ B-NM 30.06.2015 

14 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia:  

 Strana 64? 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 297 111 EUR, strana 64. Je tam len sucho konštatované 

že ostatné. By som len rád vedel, že čoho sa to týka? 

     Voči komu máme tento dlh? Ďakujem pekne. Máte to? 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia:  

     Na 64 strane ja nevidím, že by tu bol dlh niekde 

deklarovaný. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Neviem, ja tu mám strana 64. Idem vám to ukázať. 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 No, ukážke. (Ukážka pánom poslancom Ágostonom.) 

 Lebo my nemáme dlhy žiadne.  

     (Vzájomná komunikácia.) 

 To sa týka účtovníctva. Pani Friebertová vlastne vedie 

referát účtovníctva, a to sú zložené zábezpeky, ktoré sa 

dávali na účet pri investičných akciách. Čiže preto som ja 

vám povedala, že my dlhy nemáme, nie sme zaťažení dlhmi, 

ale toto je tam.   

 

 

poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ja som spokojný s tým. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

     S faktickou poznámkou pán kolega Korček. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Ja len procedurálna poznámka:  

     Po dohode s pánom vicestarostom a pánom prednostom ten 

môj návrh uznesenia dám v bode rôzne. Ďakujem.   

 

 

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 pekne za slovo. Pán vicestarosta, mňa to mrzí, 

že to musím povedať práve keď Ty vedieš túto schôdzu,  ale 

rozhodne nezahlasujem za tento záverečný účet napriek tomu 

že bol slovne vypracovaný veľmi kvalitne, veľmi kvalitná 

správa miestneho kontrolóra. Nezdá sa  mi správne, že sa to 

predkladá úplne na poslednú chvíľu, zo zákona je to úplne 

posledný možný termín na to aby sme to prerokovali, čo je 

podľa mňa neseriózne. My sme podľa mojich informácií prvú 

účtovnú závierku predkladali na Ministerstvo financií 28. 

4.; aspoň takto ju Ministerstvo financií v registri 

zverejňuje. Následne sme pred niekoľkými dňami, pred 

niekoľkými týždňami predkladali aj konsolidovanú uzávierku.  

 

     Myslím si, že je tam dokonca nejaký účet za tým, že 

nie je predložená k tomuto správa audítora a až na poslednú 

chvíľu je dávaná. Pretože ja to chápem tak, že zo zákona je 

povinnosť mať tú správu audítora k účtovnej závierke za 

predchádzajúci rok už pri predkladaní Ministerstvu financií 

čo malo byť spravené; prvá správa podľa mňa už v apríli. 

 (Poznámka z pléna: Ale je tu uvedená.) 

     Ale nepovažujem za seriózne že poslancom sa to 

predkladá úplne na poslednú chvíľu a na stôl bez toho aby 

si to mali možnosť prečítať. 
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 Navyše to nepovažujem za úplnú správu audítora 

k návrhu tohto záverečného účtu, lebo podľa mňa správa 

vyzerá úplne inak a je rozsiahlejšia. A priznám sa, že za 

tým vidím určitý účel. Nezdá sa mi, pokiaľ si jedno číslo 

pozriem, údaje z účtovnej uzávierky za rok 2014, tej 

poslednej, že náklady na mzdy a súvisiace sociálne náklady 

sa v priebehu roka zvýšili o takmer 1 milión EUR. Za rok 

2013 sú uvádzané zhruba 9,5 milióna a za rok 2014 10,5 

milióna, čo nie je nikde riešené v texte, ani vysvetlené 

v texte toho záverečného účtu. 

 

 

 Ďalšia vec, konštatujeme v texte, že napríklad dotácie 

o ktorých sa tak v poslednom čase rozprávame, že sú 

poskytované v súlade s nejakým VZN. Toto VZN je tam síce 

odcitované, ale už letmý pohľad na účely poskytovania tej 

dotácie a subjekty ktoré ich prijali hovorí, že to nie je 

v súlade so znením všeobecne záväzného nariadenia, ani 

v súlade s príslušnou legislatívou.  

 

 Taktiež nie je možné poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 

4 predmetného zákona aj na základe VZN, aj na základe 

nejakého štatútu účelového mimorozpočtového fondu. Lebo ten 

zákon hovorí, že ak sa poskytujú dotácie v zmysle toho 

paragrafu, tak len za podmienok ustanovených VZN. 

 To sú všetko veci, ktoré len som zistil letmým 

pohľadom na text tohto záverečného účtu.  

 

 Preto určite nepodporím, nepovažujem to hlavne za 

seriózne, aby sa správa kontrolóra predkladala spolu so 

správou audítora až na stôl. Pretože očividne možnosti 

pripraviť tú správu a zaobstarať ju boli úplne skôr.  
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     Taktiež návrh uznesenia napríklad odporúčame 

zastupiteľstvu schváliť s výhradami, pričom miestny 

kontrolór nám odporúča len schváliť. Chýba tam text, že či 

kontrolór odporúča schváliť s výhradami alebo bez výhrad? 

To tam nie je uvedené. Čiže na poslednú chvíľu. 

 

 A len taká perlička: V účtovnom výkaze, v účtovnej 

uzávierke deklarujeme náklady 7 356 EUR na podnikateľskú 

činnosť a v texte návrhu záverečného účtu konštatujeme, že 

podnikateľskú činnosť nevykonávame.  

     Takže toto sú moje nezrovnalostí, pre ktoré určite 

tento návrh nepodporím.  

 

 

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

 Ďakujem pekne kolegovi Sládkovi.  

 Pani doktorka. 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

     K tomu čo pán poslanec povedal, tak niektoré tie veci, 

viete to je ťažko to takto potom. Vzhľadom na to, že 

miestny kontrolór dal také stanovisko aké dal a nakoniec aj 

audítor nezávislý tiež. A tá výčitka, že je to posledný 

deň; no, neviem. Veď ten záverečný účet bol prerokovávaný  

predsa v komisiách už dávno, aj v miestnej rade bol 

prerokovaný.  

     A to, že je tu práve predkladaný na miestne 

zastupiteľstvo posledný deň, nemyslím si, že to je práve 

naša chyba.  

 

 

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

 Áno, ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Sládek. 
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ja vôbec nevyčítam, že to je vaša chyba. Ja len si 

myslím, že bola možnosť, reálna možnosť, aby; viem že sme 

v čase keď sa to prerokovávalo v komisii čo bolo v máji; 

samozrejme, nebola možnosť aby k tomu bolo stanovisko 

miestneho kontrolóra, ale stanovisko miestneho kontrolóra 

nechápem ako povinnosť k takémuto návrhu. Ale chápem 

v zmysle toho, že podľa toho paragrafu, na ktorý sa pri 

zostavovaní tej účtovnej veci odvolávate, čiže na § 16, tak 

je povinnosť obce overiť si účtovnú závierku, ktorú 

predkladáte Ministerstvo financií. A toto ste mohli urobiť 

už skôr. A mohlo to byť už podľa mňa aj v máji prerokované 

na komisiách, alebo neskôr v komisiách, už boli aj v júni, 

so stanoviskom audítora.  

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia:  

 Stanovisko audítora definitívne bolo prerokované 

u pána prednostu v pondelok. 

 

 

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

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pani Ondrová, ale z úst 

poslanca Sládka tu zazneli dosť závažné obvinenia. 

„Obvinenie“ je možno silné slovo, ale dosť zásadné 

informácie o nezrovnalosti medzi účtovnou závierkou, ktorá 

je na Ministerstve financií a informáciami ktoré máme 

uvedené v tomto dokumente. Ja neviem, Dano (p. Sládek) 

mohol by si to trošku ešte zrekapitulovať, lebo ma to 

trošku prekvapilo. Keby ste nám k tomu mohli dať nejakú 

odpoveď; k tomu čo povedal pán Sládek? Ďakujem pekne.   
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja musím teda znovu, opätovne 

povedať, samozrejme odpoveď bola že pán starosta je na 

dovolenke. Myslím si však, že naozaj pán starosta pokiaľ 

zvolal toto mimoriadne zastupiteľstvo a sa prerokováva 

účtovné obdobie jeho volebného minulého roku, volebného 

obdobia, si myslím že mal tu byť prítomný. Lebo som mal 

viacero otázok, ktoré samozrejme pán zastupujúci, predseda  

schôdze nemôžem ukladať Vám, lebo sa týkajú pána starostu. 

 

 Chcel som sa spýtať na spustu položiek, ktoré sú 

vlastne skryté v tomto záverečnom účte a jednali sa veľmi 

pertraktovanej témy kultúrnych, spoločenských, športových 

podujatí, akcií, ktoré súviseli s volebnom kampaňou a boli 

vynakladané v radoch státisíc EUR. A chcel som sa spýtať 

pána starostu na tieto položky, samozrejme takto nemôžem 

učiniť dnes.  

 

     Možno, aspoň pokiaľ je tu pani predkladateľka, tak som 

sa chcel spýtať, možno tak verejne zvýrazniť taký apel, že 

záverečný účet, ktorý sa bude schvaľovať predstavuje 

schodok vo výške vyše 1 milión EUR, cca 30  miliónov korún 

aby som zvýraznil tú veľkú čiastku samozrejme ktorá je.  

 

     A nie je to len tak, ako je to tu predložené, že 

mestská časť veľmi hospodárne vynakladá finančné 

prostriedky. Budem to potom následne predkladať v rámci 

úpravy plánu kontrolóra pre prvý a druhý polrok, lebo tieto 

finančné prostriedky sa samozrejme prejedajú, vykrývajú 

z rezervného fondu. Rezervný fond, ktorý sa tu generoval na 
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mestskej časti do roku 2010 a od roku 2010 sa tento 

rezervný fond permanentne čerpá, využíva na primárne, 

základné potreby mestskej časti. Samozrejme, tento rezervný 

fond nie je bezodný. Tento fond sa tu generoval v rámci 

jednotlivých rozpočtov mestských častí.  

 

     A samozrejme, je potrebné veľmi dbať na to, aby sme 

nedopadli ako niektoré mestá na Slovensku dopadli v minulom 

období. Alebo možno aká je situácia dneska v ostatných 

mestských častiach, kde naozaj sú radi, keď vykryjú 

základné funkcie mestskej časti. Riešia, či pôjdu dvakrát 

alebo trikrát kosiť za rok; samozrejme naša mestská časť 

ešte tieto zdroje má.  

 

     Ale ešte raz vravím, nie je to nekonečno. Nie je to 

nekonečná premena. Takže tento moment je veľmi dôležitý 

zdôrazniť v rámci rozpočtu, a najmä rozpočtu bežného, ktorý 

sme prijali aj pre rok 2015, a teda aj v nasledujúcich 

rokoch.  

 

 Nechcem sa opakovať. Veľa toho povedal pán kolega 

Sládek. Ja som rovnako až dneska na miestnej rade dostal 

správu nezávislého audítora. Je to len taký tzv. výrok. 

Samozrejme, k tomu je hrubý materiál na úrovni ostatných 

samospráv. Spomeniem hlavné mesto, kde som bol členom 

finančnej a majetkovej komisie, kde sme vždy mali kompletný 

materiál, to znamená celú tú správu. Tam je to všetko 

rozvedené, všetky tie pripomienky audítora k hospodáreniu 

a rozpočtu mestskej časti. Toto sme, nechcem povedať že 

zámerne, ale nedostali sme to. Lebo je tu spustu len 

v tomto výroku vyjadrení, ktoré vo mne vzbudzujú veľkú 

obavu, čo má byť predmetom schvaľovania záverečného účtu. 

Počiatočne som zistil významnú chybu, alternatívnymi 

prostriedkami bolo zistené, po čase sa opravilo. Je tam 

viacero takýchto vyjadrení audítora.  
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     Samozrejme, je potrebné, ja si to aj dožiadam v rámci 

ďalšieho obdobia, pokiaľ dnes aj bude prijatý záverečný 

účet, aby tento materiál kompletný bol poslaný 

elektronickou formou, pokiaľ je to možné, všetkým 

poslancom, poťažmo pokiaľ by mohol byť aj zverejnený na 

stránke mestskej časti. Aby nebol ako dôverný, utajený, ale 

aby bol v rámci transparentnej samosprávy uverejnený na 

stránke mestskej časti.   

 

     S tými výhradami, ktoré tu zazneli, ktoré som možno 

spomenul aj ja čo sa týka rôznych skrytých nákladov, ktoré 

sa vynakladali v minulom roku a nebudem ich menovať nakoľko 

tu pán starosta nie je prítomný, v rámci schodku rozpočtu 

mestskej časti vo výške 1 020 991 EUR, ako aj pripomienok 

pána kolegu poslanca Sládka, samozrejme takýto materiál 

podporiť nemôžem. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Pani Ondrová alebo pani Fiebertová. 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia:  

     Pani Friebertová by chcela k tej účtovnej závierke.  

 

 

Eva  F r i e b e r t o v á, vedúca referátu účtovníctva: 

 Čo sa týka účtovnej závierky vykonanej k 31. 12. 2014 

schvaľuje daňový úrad. Doklad vám môžem predložiť. 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

     A čo sa týka toho čo pán poslanec Gašpierik povedal, 

že v podstate akože prejedáme rezervný fond, chcela by som 

upozorniť na to, že tu je napísané čo sa týka bežných 
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výdavkov, lebo asi myslel na tie, je tam prebytok bežného 

rozpočtu. 

 Čo sa týka kapitálových, áno je pravda, že je tam 

schodok. 

 

 Ale treba si uvedomiť, že nie je možnosť získať 

kapitálové príjmy už ináč, pretože nie sú nejaké 

nehnuteľností povedzme na predaj, kde by sme mohli získať 

finančné prostriedky na všetky investičné akcie, ktoré sa 

realizovali. Čiže treba sa na to pozerať tak, že kapitálové 

príjmy boli 165 547 EUR a výdavky 1 244 434 EUR. Za tieto 

kapitálové výdavky sa niečo v tej mestskej časti zbudovalo. 

 

     Čiže, ak my nechceme míňať finančné prostriedky 

z rezervného fondu, tak nemôžeme realizovať investičné 

akcie. Bohužiaľ, pravda je taká.  

 

     A čo sa týka ešte aj tých ďalších, viete veľmi dobré 

že rozbehli sme integrovanú stratégiu a tam tieto náklady 

jednoducho sa refundáciou budú vracať. Čiže už teraz viem, 

že značný obnos finančných prostriedkov sa vďaka tomu že 

boli predlžené žiadosti o platbu vrátia.  

 

     V tomto prípade je to do fondu rozvoja bývania lebo 

ten sme zapájali z toho dôvodu, že fond rozvoja bývania je 

presne určený na čo sa môže použiť. A zhodou okolností 

tieto rekonštrukcie škôl a škôlok tam sa môžu z toho 

platiť. A iba ten rozdiel sme dávali z rezervného fondu, 

pretože rezervný fond čo sa týka investičných akcií má 

neobmedzené použitie. Vlastne vám môžem povedať, že fond 

rozvoja bývania, stav k 30. 6. je 352 904 EUR, pôvodný bol 

2 200 000 EUR.  

 

     Čiže, áno, išli aj tento rok už investičné prostriedky 

na realizáciu rekonštrukcie škôl a materských škôlok. Na 
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základe toho, že to išlo cez integrovanú stratégiu, čiže 

robí sa všetko preto, aby sa získali peniaze aj z externých 

zdrojov, tak vlastne teraz na základe žiadostí o platbu, sa 

nám väčšina týchto finančných prostriedkov vráti, pretože 

je tam spoluúčasť čo sa týka oprávnených výdavkov 5 %. 

Akurát neoprávnené výdavky, ale bez tých by sa zasa nedal 

ten projekt zrealizovať, tak tie hradí mestská časť v plnej 

výške.  

 

     Čo sa týka rezervného fondu, tam je momentálny stav 

k 30. 6. 2 865 051 EUR. Čiže nedá sa povedať, že v podstate 

mestská časť rezervný fond používa na nejaké, ako spomínal 

pán poslanec, akcie, v podstate ktoré sú platené z bežných 

finančných prostriedkov. Rezervný fond používa sa iba 

naozaj na investičné veci. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

     Ja len chcem pripomenúť, neboli sme tu teda pred rokom 

2010 ale asi ťažko je porovnávať to obdobie keď bol 

hospodársky rast v Slovenskej republiky 8 – 9 % a mestská 

časť mala množstvo, množstvo bytov, atď. Takže asi tá 

tvorba, nehovorím že to bolo jednoduché, ale bolo to  

podstatne jednoduchšie, tvorba tohto rezervného fondu ako 

doteraz.  

 

     A keď si pozriete že čo sa robí teraz, napríklad na 

tie školy, v akom boli stave v akom sme ich prevzali, tak 

si myslím, že skutočne tie peniaze nie sú prejedené. Bežný 

účet je plusový. Takže myslím si, že dávame si pozor a za 

tie 4 roky vždy sme boli čo sa tohto týka úplne v pohode; 

a myslím že aj vzorom pre ostatné mestské časti. Takže to 

je taký môj koment kratučký k tomu.  
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 Poprosím, s faktickou pána kolegu Sládka, ale to bude 

asi ešte reakcia na pána Ágostona. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja som bol požiadaný o krátku 

rekapituláciu, takže za prvé, aby som to len zhrnul.  

     Odmietam sa vyjadriť k návrhu záverečného účtu k tomu, 

minimálne k podnikateľskej činnosti a k dotáciám, pretože 

niečo iné je uvedené v účtovnej závierke a niečo iné 

v samotnom znení. Nie je možné podľa mňa konštatovať, jedna 

vec, že poskytovanie dotácií bolo v súlade aj s tým, aj 

s tým, aj s VZN, aj s všelijakým štatútom,  aj v súlade s 

nejakým paragrafom zákona.  

 

     Letmý pohľad na len poskytnutie dotácií za rok 2014 

jasne hovorí, že niekde to nebolo ani, ani, ani. Niekde to 

bolo len v súlade s niečím, a niekde len v súlade s VZN, 

niekde len v súlade so zákonom a mimo VZN. Ale obsah toho 

čo hovoríte, ja vôbec nespochybňujem, lebo vy len odvádzate 

tú tému na inú úroveň.  

 

     Ak môžem dohovoriť, k tomu čo robíte, ja som sa 

vyjadril jasne v rozpočte. Podporil som rozpočet, aj 

predchádzajúci, aj tento. Tam máte jasne definované položky 

s ktorými hospodárite. A ja s obsahom toho čo hovoríte 

súhlasím.  

 

     Ale odmietam zakryť rozhodnutím svojim ako poslanca to 

čo všetko je upravené v návrhu záverečného účtu. Ale 

rozhodne nevidím tam žiadne zdôvodnenie, miliónový nárast 

na mzdové náklady v priebehu roku. 

 

 

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

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Tri poznámočky krátke k môjmu 

príspevku, lebo myslím si že to sú faktické k môjmu, 

a potom sa uzavrie faktická diskusia.     

 

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

 Nech sa páči. 

 

 

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

     K 1. 1. 2014 na rezervný fond 4 410 000 EUR, na konci 

minulého roku už to bolo 3 500 000 EUR a dnes už je to 

2 800 000 EUR. Tu je vidieť ten prudký degres.  

 

 Po B, čo sa týka investičných akcií, sú rôzne akcie 

a rôzna efektivita, hospodárnosť. Ja sa potom budem pýtať 

napríklad na Rešetkovu, Osadnú, parčík, kde sú tieto 

prostriedky vynakladané, tieto kapitálové. A či sú 

efektívne, hospodárne; spomínané koše, lavičky v tisícoch 

EUR, resp. v stovkách EUR, ktoré boli takto pertraktované, 

aj keď samozrejme to ide zo zdrojov Európskej únie, ale 

máme tam nejakú spoluúčasť, a takisto sú to zdroje. Takže 

aj na tieto kapitálové, na tú hospodárnosť, efektívnosť 

vynakladaných prostriedkov či je relevantná? 

 

 A po tretie, napríklad či aj hodinový koncert za 500 

tisíc korún, resp. 15 - 16 000 Eur je relevantný? A to sú 

tie prostriedky, či sa musia vynakladať v takých výškach? 

A či by sme potom nevedeli ináč riešiť náš rozpočet 

a nemuseli by sme to potom čerpať z rezervného fondu? 

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

 Áno. Pán poslanec Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja Ťa chcem len 

poopraviť keď si hovoril o bytoch, prostriedky z predaja 

bytov. Pokiaľ si myslel tie, tak tie sa pripisujú na účet 

nie rezervného fondu ale na účet fondu rozvoja bývania, 

takže z tých sa nemohol rezervný fond tvoriť. Je pravda to, 

čo povedal pán Gašpierik, rezervný fond bol na najvyššej 

finančnej úrovni v roku 2010. Odvtedy dochádza iba k jeho 

znižovaniu. Momentálne podľa slov RNDr. Ondrovej je to 

2 800 000 EUR, takže ja si myslím, že nemôžeme si dovoliť 

v nejakom čase sa dostať na nulu.  

 

 A možno poviem tak, že chvalabohu sú voľby až v roku 

2018, lebo keď si pozriem rok 2014, koľko išlo na rôzne 

kultúrne akcie, koncerty, podujatia pre rôzne skupiny 

obyvateľov, kde sa propagovalo konkrétne meno, ktoré potom 

prenášalo na nejakých iných kolegov svoju popularitu. Takže 

dúfam, že nejako sa z toho dostaneme do toho roku 2018. 

Ďakujem.  

 

 

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

     Áno, ďakujem pekne. Ja som myslel „fondy“, teda 

v množnom čísle. 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Len chcem uviesť, že keď 

bola schopná predložiť svojim poslancom správu nezávislého 
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audítora k návrhu záverečnému účtu mestská časť Ružinov, 

Vajnory, Karlova Ves, Petržalka, niektoré v apríli 2015, 

mám konkrétne jednu otvorenú, tak si myslím, že poslanci 

tejto mestskej časti si to zaslúžia aby to mali minimálne 

v komisiách v máji. A keď nie, tak v nasledujúcich 

komisiách v júni. Ale bolo to v komisiách bez správy 

audítora, prepáčte.  

 

 Takže len si myslím, že rozhodne toto čo je priložené 

tak či tak nepovažujem za úplnú správu audítora, lebo nezdá 

sa mi logické, že by dlhšiu správu dával kontrolór ako 

nezávislý audítor. Ja som čítal v živote niekoľko správ 

audítora a rátali sa na desiatky strán. Takže toto sú 

konkrétne výhrady k prerokovanému materiálu. 

 

     K tomu čo hovoríte, pán Stano (p. Winkler) a pani 

Ondrová, ja si vašu prácu vážim, obsah ja nespochybňujem, 

ale zakrývať tam čo sa týka investičných akcií, čo sa 

týka ďalších výdavkov. Ale výdavky mimorozpočtových 

prostriedkov, poskytované dotácie a nárast mzdových 

nákladov v priebehu z roka 2013 na 2014 o takmer milión 

EUR, to určite nie som schopný odobriť svojim hlasovaním. 

Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Áno. Pán poslanec Gašpierik s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Možno ma k tomuto vyprovokoval príspevok pána kolegu, 

pána poslanca Sládka. Pán starosta Kusý, ktorý bol v roku 

2014, tak ten istý starosta je aj v roku 2015. Ja si práve 

že myslím, že my ako mestská časť Nové Mesto sme tieto 

materiály mali mať naozaj nie v apríli, ale možno v marci, 
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možno februári, nakoľko celý úrad na čele so starostom ako 

so štatutárom kontinuálne pokračoval. Proste oddelenie 

finančné je to isté, k zmene prednostu došlo až v tomto 

roku.  

 

     Ale si myslím, že tam neboli nejaké problémy, ako boli 

možno v iných mestských častiach kde došlo k výmene 

starostu, k výmene kľúčových ľudí na vedúcich pozíciách, 

a tí sa naozaj podrobne oboznamovali so zmenou, 

s podmienkami príslušného úradu. Ale my sme kontinuálne 

vlastne prechádzali. My ako Nové Mesto myslím ako posledná 

mestská časť v Bratislave, ako 17. mestská časť, sme 

schvaľovali rozpočet mestskej časti. Ja som bol práve že 

s tým, pokiaľ pán starosta pokračuje, my sme ho mali mať 

predložený v januári 2015 a záverečný účet už mohol byť vo 

februári 2015. 

 

 

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

 Áno. Nech sa páči, nasleduje pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Ja by som chcela možno uviesť na pravú 

mieru, ak som to dobre pochopila, tie príjmy z podnikania a 

vlastníctva majetku. A predpokladám, že tam sú len príjmy 

z vlastníctva majetku, lebo to sú; proste len tá položka sa 

nazýva objem príjmov z podnikania, vlastníctva, lebo sú tu 

len samé prenájmy.  

 

     A keď si pozrieme účtovnú závierku našej mestskej 

časti, ktorá je pre všetkých zverejnená na stránke 

www.register.uz.sk čo je oficiálna stránka Ministerstva 

financií, tak tam v nákladoch, ani vo výnosoch žiadnu 

podnikateľskú činnosť nenájdeme. Takže myslím si, že toto 
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je v súlade s účtovnou závierkou, ktorá proste je 

zverejnená a je všetkým prístupná. Mýlim sa?   

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 Áno, je to tak. A môžem ešte ja niečo povedať? 

 

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

 Áno, nech sa páči, pani doktorka. 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia:   

 Ak by som teda mohla k tým mzdám, platom, služobným 

príjmom a ostatným osobným vyrovnaniam, z rozpočtovaných 

5 965 395 EUR, ktoré boli schválené v rozpočte, sa čerpalo 

6 007 000 EUR, čo je 100,7 %.   

 

 

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

 Áno, ďakujem pekne. 

 Hlásil sa ešte? Richard, Ty si sa hlásil, mám taký 

dojem. Všetko už vieš? Dobre. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ja si teda nepamätám časy keď sme čerpali niektoré 

položky a rôzne úlohy splnili na 120 % alebo 107 %. Ale 

vieme, že môžeme na 107 % naplniť mzdové náklady. Ale ja 

hovorím teraz o konsolidovanej účtovnej uzávierke, ktorú 

ste odovzdali Ministerstvu financií v tomto mesiaci júni 

a osobné náklady za celú mestskú časť sú o milión vyššie 

ako v roku 2013; o 950 000 EUR. Vyplýva to z údajov, ktoré 

sú zverejnené na registri účtovných údajov Ministerstva 
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financií. Ja nehovorím, že to tak nemá byť, alebo že je to 

zlé. 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 To nie je rok 2014. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 To je rok 2014. 

 

RNDr. J. O n d r o v á : 

     Ja som to prečítala zo záverečného účtu. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ja to čítam z účtovnej závierky, ktorú ste odovzdala 

na Ministerstvo financií. 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 K akému dátumu?  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Mám dojem že náklady spolu predstavujú 950 000 EUR, 

samozrejme samotné mzdové sú okolo 700 ako kolega hovorí, 

ale to sú; všetci vieme že k platom súvisia aj nejaké 

sociálne odvody. Ale hovoríme o celkovej uzávierke. Ja len 

poukazujem na to, že to tam nie je zdôvodnené, prečo to tak 

je, lebo je to skoro 1 milión EUR. Ja predpokladám, že 

hovoríte za miestny úrad a rozpočtové organizácie, ale tuto 

čítam iné čísla. Je to porovnanie s rokom 2013. Je to 

register účtovných závierok Ministerstva financií.  

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia:  

 Však to je prevedené.  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  
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 18. 6. predložené mestskou časťou Bratislava – Nové 

Mesto, konsolidovaná riadna závierka bez predloženého 

auditu.  

 (Poznámky.) 

 

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

 Prosím, môžete to vysvetliť pánovi poslancovi? 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia:  

 To je to čo som povedala, že za rok 2014 tie mzdy išli 

vlastne o 0,7 % oproti rozpočtu hore. O 0,7 %. Ale teraz to 

čo hovorí pán poslanec o konsolidovanej, tak to sme nie 

miestny úrad, to sme všetci, vrátane škôl a organizácií. 

 

 

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.: 

     Ten záverečný účet teda je k individuálnej účtovnej 

závierke? 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 Záverečný účet je za celú mestskú časť. 

 

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

 Ale potom tá podnikateľská činnosť sa viaže; 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 K Eko-podniku. 

 

 

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

 A z konsolidovanej keď je, tak už je s EKO-podnikom. 
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RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 Všetko. Všetko. 

 

 

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

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pani Ondrová, znamená to, že 

keďže nám stúpli mzdové náklady o 0,7 %, tak tých 0,7 % sa 

rovná 950 000 EUR? 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 No, nie! 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

     Ale tak ste to povedali. 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 Ja som to tak nepovedala. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Tak som sa úplne stratil. Môžeme to dať na pravú 

mieru? 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

     Ja som povedala len percentá. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Pán Sládek hovorí, že 950 000 EUR, Vy hovoríte že 0,7 

% navyše, čo mne dáva logicky rovná sa. 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 
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 Môžem zopakovať? Z rozpočtovaných 5 965 395 EUR bolo 

skutočné čerpanie 6 724 000 EUR, čo je 100,7 % čerpanie.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som chcel pani Ondrová teda ešte popritom ako 

dám návrh na ukončenie diskusie, vás chcel ešte raz vyzvať 

aby ste povedali, keď sa to tam navýšilo teda o 950 000 

EUR. Skúste to len tak kolegom vysvetliť, po lopate, aby 

sme sa už 10-krát k tomu nehlásili, že prečo to je navýšené 

o tých 950 000? A potom dám návrh na ukončenie diskusie. 

Prepáč, Danko, (p. Sládek) alebo ešte chceš niečo? 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia:  

 To sa týka konsolidovanej účtovnej závierky a tam je 

to vrátane všetkých organizácií, teda aj školy. A tam bolo 

aj navýšenie platov nepedagogických pracovníkov, a tieto 

veci, takže sa to tam všetko odrazilo. 

 

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

 Je to zo zákona. 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 Zo zákona, ale niekto to zaplatiť musí. 

 

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

 O tom hovorím. Dobre. Takže myslím si, že je to 

každému jasné, kolegovi Danovi (p. Sládkovi) tiež.  

 Takže je tu návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu. 
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 Takže dávam hlasovať, kto je za aby sme ukončili 

diskusiu k tomuto bodu. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                10 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          4 

 Ďakujem pekne. 

 Poprosím teraz 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 

     s c h v a ľ u j e  

 

1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok  

   2014: podľa predtlače 

príjmy                                    14 877 256,76 EUR 

výdavky                                   14 784 676,44 EUR 

prebytok bežného rozpočtu                   + 92 580,32 EUR  

 

záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 

2014: podľa predtlače 

príjmy                                       165 547,28 EUR 

výdavky                                    1 244 434,32 EUR 

schodok kapitálového rozpočtu            - 1 078 887,04 EUR     

prevod nepoužitých účelových  

prostriedkov do roku 2015                   - 34 684,83 EUR 

reálny schodok kapitálového rozpočtu     - 1 113 571,87 EUR 
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2. schodok rozpočtu MČ za r. 2014: podľa  

predtlače                                - 1 020 991,55 EUR 

 

3. záverečný účet finančných operácií MČ  

   za rok 2014 prebytok príjmových  

   finančných operácií: podľa predtlače    1 136 442,65 EUR 

 

4. vyrovnanie schodku rozpočtu MČ z prebytku 

   finančných operácií: podľa predtlače    1 020 991,55 EUR 

 

5. prevod prebytku finančných operácií do  

   Rezervného fondu MČ: podľa predtlače      115 451,10 EUR  

 

6. záverečný účet Rezervného fondu MČ za  

   rok 2014: podľa predtlače 

stav fondu k 1.1.2014                      4 410 666,88 EUR 

tvorba fondu                                 214 498,00 EUR 

použitie fondu                             1 118 000,12 EUR 

stav fondu k 31.12.2014                    3 507 164,76 EUR 

 

7. záverečný účet Fondu rozvoja bývania MČ 

   za rok 2014: podľa predtlače 

stav fondu k 1.1.2014                     2 200 514,08 EUR 

tvorba fondu                                      0,00 EUR 

použitie fondu                                    0,00 EUR 

stav fondu k 31.12.2014                   2 200 514,08 EUR 

 

8. hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej  

   organizácie za rok 2014 a výsledné usporiadanie finan- 

   čných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto   

 

9. záverečný účet za rok 2014 a celoročné hospodárenie  

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bez výhrad.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne.  

 Dávam hlasovať o tomto materiáli tak ako bol 

prečítaný. 

 Prosím, pripravme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

 Za:               10 poslancov. 

 Proti:             2 

 Zdržal sa:         4 

 Záverečný účet bol prijatý. 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Môžeme prejsť k bodu č. 6 dnešného programu. 

 

 

 

BOD 6: 

Správa o činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto za rok 2014 

      

 

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

    Poprosím miestneho kontrolóra pána Böhma o prednesenie. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

     Dobrý deň. Takže dostala sa nám všetkým do rúk Správa 

o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2014. Áno, som 

predkladateľ. Spracovateľ však logicky je bývalý pán hlavný 

kontrolór, lebo ja asi nemôžem hodnotiť činnosť v čase, keď 

som tým miestnym kontrolórom nebol.  
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     Správu som si prečítal, je tam analyticky vlastne 

rozobratý celý rok. To znamená postup a činností, ktoré sa 

odvíjali od schváleného plánu kontroly. Bohužiaľ, nie je tu 

pán Dubravec, takže ja vám môžem povedať iba toľko čo je 

tam napísané.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Nikto sa nehlási.  

 Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uzne-

senia. 

 

 

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 činnosti miestneho kontrolóra za rok 2014; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Budeme hlasovať o predloženom návrhu. 

 Prosím, pripravme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

 Za:               14 poslancov. 

 Proti:             1 
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 Zdržal sa:         2 

 Ešte raz ďakujem a prechádzame k bodu č. 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 

2015 

 

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

     Prosím, pán kontrolór, máš opäť slovo. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Dobre. Takže tento plán by som rozdelil; samozrejme, 

je to iba návrh, na nejaké 3 časti. Do prvej časti by som 

dal bod 1, ktorý sa skladá z dvoch častí. Ide o následnú 

kontrolu vykonania plnenia nápravných opatrení, ktorá 

vyplýva zo samotnej kontroly, ktorá bola vykonaná v roku 

2013. Ide o školu a škôlku Cádrová a školu a škôlku 

Riazanská.  

 

     Potom v minulom roku, alebo v časti aj v tomto, 

nechcem teraz zavádzať, prebehla aj kontrola inventarizácie 

majetku miestneho úradu. Čiže toto je tá časť, ktorú by som 

bol rád keby tam zostala.  

 

     Potom sú tam pridané, bod 3 a bod 4, kde ide 

o normálne riadne kontroly: kontrolu hospodárenia 

rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou 

Za kasárňou 2 a Kontrola hospodárenia rozpočtovej 

organizácie Knižnice B-NM.  

     Priznám sa, tieto body som prevzal ešte od bývalého 

pána kontrolóra, kde boli vlastne v rámci plánu na I. 

polrok 2015.  
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     To čo som tu povedal pred, možno pred 15 dňami, alebo 

kedy to bolo, platí. Samozrejme, som otvorený k tomu, aby 

vlastne ak teda máte pocit niektorí, že niekde by tá 

kontrola bola akútnejšia, resp. máte pocit že dlho nebola, 

tak som otvorený všetkým návrhom; s tým, že by som bol rád 

keby ten bod 1. a bod 2. ostali. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Prihlásený je pán poslanec Gašpierik a potom pán 

poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne novému pánovi kontrolórovi za 

predloženie jeho návrhu pre II. polrok, resp. zčasti ešte  

aj I. polrok 2015. Tak ako teraz povedal vo svojej 

záverečnej reči že je otvorený aj ďalším návrhom, ja by som 

sa rád teda pridal k tejto výzve možno aj na základe apelu, 

ktorý nám adresoval v rámci jeho predstavenia vízie 

fungovania ako miestneho kontrolóra počas predchádzajúcich 

volieb v I. polroku.  

 

 A dovolil by som si predložiť jeden nový bod 

kontrolnej činnosti.  

     Myslím, že pán kontrolór, ako dnes na miestnej rade 

povedal, že viac-menej prevzal plán kontroly, ktorý bol 

spracovaný doteraz zo strany predchádzajúceho kontrolóra 

pána Dubravca z dôvodu krátkosti času a predpokladám že asi 

rok 2016 už bude v inej kvalite, dynamike, tak ako nám to 

tu avizoval v rámci tej svojej činnosti. 
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 Nový bod by bol bod č. 5 ktorý by sa doplnil a znel 

by:  

Kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť 

a efektívnosť použitia finančných prostriedkov rozpočtu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s osobitným dôrazom 

na efektívnosť vyúčtovania pohľadávok, platobnú disciplínu 

v oblasti záväzkov, dodržovania zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy č. 523/2004 a súvisiacich 

predpisov.  

Kontrola pokladne. 

Kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej 

kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.  

Kontrola hospodárenia na úseku originálneho výkonu 

samosprávnych kompetencií. 

Kontrola hospodárenia na úseku preneseného výkonu štátnej 

správy.  

 Termín: august – september 2015. 

 

 Toto by som si dovolil predložil. Avizoval som to aj 

v rámci rozpočtu, v rámci možného šetrenia zdrojov, 

efektívnosti, hospodárnosti. A myslím si, že táto kontrola 

by nám mohla dosť vypovedať, že či tieto finančné 

prostriedky sa vynakladajú efektívne a hospodárne, či tam 

nie sú určité rezervy.  

 

     A či sa aj, v dobrom, nech to nevyznie v zlom, sprostí 

nový kontrolór pozície poradcu pána starostu a vedúceho 

kancelárie ale teda nezávisle by opatroval tieto činnosti. 

S tým, že štartuje tak by si urobil taký prvý audit v rámci 

kontrolnej činnosti a myslím si, že veľmi by to bolo dobré 

aj pre poslanecký zbor, aby sme sa vedeli s tým oboznámiť 

a mohli sme potom pokračovať v rámci ďalších účtovných 

období. 

 Ďakujem pekne.  

     Poprosím poslancov o podporu.   
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Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Dobre. Nemám problém s týmto návrhom, len by som 

poprosil keby doba plnenia nebola august - september ale 

september – október, nakoľko v auguste som na dovolenke 

a chcel by som byť pri tom. Je to dosť rozsiahla kontrola, 

takže myslím si že by bolo dosť rozumné potom tú kontrolu 

Knižnice posunúť už do I. polroku 2016.  

 

 Áno, to čo Libor (p. Gašpierik) povedal, je pravda. 

Nechcel som prísť a proste všetko meniť. Je tu nejaká 

personálna a odborná kontinuita, takže tiež mám predstavu 

že od budúceho polroku ten kontrolný plán si proste budem 

už organizovať naozaj sám, teda v spolupráci s poslancami. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Mikulec s faktickou. 

 

 

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

 Ja by som Ťa Libor chcel poprosiť, aby sme sa už 

nevracali stále k tomu starostovému poradcovi, lebo toto je 

nový kontrolór a sám si mu zablahoželal k tejto funkcii. Ja 

viem, že vtedy ste si aj vykali, teraz si už tykáte, alebo 

ste si tykali a zrazu ste si vykali. Čiže ja by som to dal 

do tej roviny, že je to zodpovedný človek, sme si ho 

zvolili, tak to treba rešpektovať a nevracať sa stále 

k tomu, čo sa tu premieľalo, ja neviem, niekoľko mesiacov 

dozadu. Ďakujem.    

 

 

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

 Ale oni sa chlapci majú radi, neboj sa. 

 Pani poslankyňa Vítková, prosím. 
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Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :  

     Ďakujem. Ja chcem len zareagovať na Libora. V podstate 

chce urobiť veľkú kontrolu, ktorá vlastne vyplýva pánovi 

kontrolórovi zo zákona o obecnom zriadení priamo. Keď si ho 

vytiahneme tak je tam, že kontrolnou činnosťou sa rozumie 

kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 

a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom 

a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom ktorý obec 

využíva podľa osobitných predpisov.  

 

     Takže nevidím dôvod, aby sme takto zaťažovali nového 

kontrolóra v tomto momente, keď to mu priamo vyplýva z jeho 

funkcie. 

 

 

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. Myslím si, že kontrolór podlieha 

zastupiteľstvu, nie úradu, nie starostovi. K Richardovi 

Mikulcovi, ja som to povedal v dobrom, nemyslel som to 

vôbec prioratívne. Možno povedať, že stále si tykáme 

s pánom kontrolórom a som povedal, že rozdiel je Martin 

Böhm ako osoba, ako človek a iné bolo Martin Böhm ako 

kontrolór. Naozaj sa k tomu nechcem vracať.  

 

 Čo sa týka pripomienky pani poslankyne Vítkovej, my 

ako zastupiteľstvo schvaľujeme plán kontrolnej činnosti 

takže vlastne on bude konať na základe toho čo mu dneska 

schválime. Myslím si že to naozaj, pani Vítková, vôbec nie 

je zaťažovanie, on to veľmi rád aj vyzval, aj prijme. A ja 

len tak poviem „baj očko“, ja vždy vravím, netreba vymýšľať 
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vymyslené a treba sa pozrieť možno aj na iné skúsenosti. 

Možno keď ste to tak rýchlo našli niečo, tak sa skúste 

pozrieť do Karlovej Vsi, kde takisto teraz prišla nová pani 

kontrolórka Dzivjaková. Myslím si, že tam majú 14 kontrol. 

Toto moje prečítané, nebudem prijímať autorstvo, je v rámci 

jednej zo 14, v rámci Karlovej Vsi. Verte tomu, že s 

polovičným badžetom rozpočtu mestskej časti Karlova Ves, my 

máme myslím 24 miliónov, oni možno majú 15, 14, to zvládnu, 

zvládne to kontrolórka. Určite to zvládne náš kontrolný 

orgán, náš úsek kontroly s pánom Böhmom. A pokiaľ s tým 

nemá problém, tak myslím, že by ste to mohli podporiť. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ja len Libor (p. Gašpierik) jednu poznámku k tomu čo 

si hovoril, Karlova Ves má rozpočet určite menší ako 10 

miliónov, naozaj.  

 Poprosím, pán poslanec Mikulec, s faktickou poznámkou.  

 

 

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

 Ja len opäť k Liborovi: Ja určite podporím každý návrh 

kontroly ktorý chceš aby bol vykonaný, aby tu neboli nejaké 

pochybností alebo nezrovnalosti. Určite podporím aj keby si 

dal 10 návrhov kontrol, tak nemám s tým žiadny problém. Len 

čo sa týka tej náplne práce ja si myslím, že jemu to 

vyplýva ako povedala Andrea (p. Vítková) zo zákona. A tento 

človek ja myslím že je záruka toho, že sa to bude robiť tak 

ako sa to robiť má.  

 

 

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

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

 Ďakujem, pán vicestarosta, za slovo. Ja si myslím, že 

kontrolór potrebuje poverenie od miestneho zastupiteľstva. 

Čiže pokiaľ Libor tu dal nejaký návrh, a dokonca pán 

kontrolór, tak ako som to pochopil, nemá s tým problém, 

čiže môže to autoremedúrou zahrnúť do plánu kontrolnej 

činnosti, nakoľko je predkladateľ. Čiže o tom by sme  

nemuseli ani hlasovať. 

 

 

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

 Pán kontrolór. Ja by som zahlasoval asi. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

     Takto: Ja som takú ponuku dal, to znamená ja som  

veľmi pozorne počúval čo Libor (p. Gašpierik) hovoril, asi 

dvakrát som si to pustil ako sa hovorí. Takže naozaj aby 

som dodržal to čo som povedal, kľudne to do toho bodu 3 

môžeme dať. Bod 3 posunúť na bod 4 a bod 4 posunúť na 

január. Ja si to akože môžem osvojiť. 

 

 

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

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ospravedlňujem sa. Nevedel som, že to prípadne dopadne 

takto pozitívne dobre zo strany pána kontrolóra. Ale ja som 

autoremedúrou samozrejme opravil termín na september – 

október, nech je to na zázname, vo svojom návrhu mesiaca 

august. Takže prípadne, pokiaľ by to nebolo takto prijaté, 

tak som to opravil tak ako navrhol pán kontrolór. Ďakujem.  



 

 

 

                                                                                8. zasadnutie MZ MČ B-NM 30.06.2015 

45 

 

Miestny kontrolór Ing. M. ö h m : 

 Ďakujem. Len ešte by som dodal, že tá definícia bola 

dosť všeobecná. Takže dôležité bude, do akej hĺbky budeme 

chcieť ísť a od toho sa bude odvíjať aj čas. Ale zatiaľ čo 

mám tú moju predstavu tak myslím, že sa žiadne závažné 

skutočností nezistia, tak do tých dvoch mesiacov by sme sa 

mohli zmestiť. Takže tam by som iba poprosil nejaký 

priestor, keby toho bolo viac.   

 

 

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 pekne za slovo, pán vicestarosta. Ja sa teda 

chcem spýtať pána kontrolóra, ja taktiež mám návrh na 

doplnenie tohto návrhu uznesenia a chýba mi tam dôvodová 

správa, z ktorej by aspoň vyplývalo že aké sú dôvody na 

jednotlivé zaradenie tých bodov do tohto plánu kontrolnej 

činnosti. Ja osobne vidím zmysel v prvých troch, pričom  

myslím si že si to niekde spomínal na komisii. Ale tú 

Knižnicu, to sa priznám, že tam nejaké zdôvodnenie som 

nikde nezachytil, aspoň nie nejaké relevantné. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

     Môžem Ti hneď odpovedať, keď chceš. 

 Kontrola Knižnice bola naposledy vykonaná v roku 2011 

a v marci 2013 bola menovaná nová riaditeľka Knižnice. 

Takže predpokladám, že toto bol dôvod pre ktorý bol tento 

kontrolný bod zaradený ešte bývalým pánom kontrolórom. 
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 To znamená, z toho čo hovoríš mi vyplýva, že rovnako 

to môžeš skontrolovať aj v I. polroku 2016.  

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Však to som povedal. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Dávam Ti na zváženie, chcel by som Ti navrhnúť čo som 

aj ja spomínal na komisii. Na základe toho že mám za to, že 

sú dosť vážne pochybnosti o znení predmetného VZN so 

zákonom o poskytovaní dotácií. Ale aj pochybnosti o tom, či 

sú vôbec poskytované dotácie za uplynulé obdobie v súlade 

s predmetným VZN, na základe čoho sa vlastne poskytujú; tak 

chcem navrhnúť Ti do plánu a nechám na Teba, že v akých 

mesiacoch by si to vykonal. Ale chcem, aby to bolo v II. 

polroku tohto roka.  

 

     A to ide o kontrolu, novú kontrolu do plánu a kontrolu 

zákonnosti, súladu s VZN, hospodárnosti a efektívnosti 

v rámci poskytovania dotácii mestskou časťou Bratislava – 

Nové Mesto, a to za roky 2011, 2012 a 2013. Otázka je, či 

si to osvojuješ alebo či sa o tom bude hlasovať? 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 No, keby tam mali byť všetky tieto roky, Dan (p. 

Sládek), tak to by som si dovolil potom fakt dať do 

budúceho polroku. Lebo ja si uvedomujem čo tu akože Libor 

odo mňa žiada.  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Možno by sa to dalo spraviť tak, že by si si vybral 

jeden rok. Vyber si.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Pán poslanec Korček s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja podporujem to 

čo povedal pán Sládek, lebo keď som si pozrel na našej 

internetovej stránke dotácie, ktoré poskytla mestská časť 

tak našiel som tam aj takých zaujímavých príjemcov. Bolo to 

za rok 2012, kde z účelového mimorozpočtového fondu do 

výšky myslím 6 600 EUR dokedy sme ho nezrušili rozhodoval 

starosta mestskej časti. Bola udelená dotácia 2 000 EUR ako 

príspevok na profesionálnu prípravu súťaže v kulturistike 

Arnold Klasik 2013 pánovi Štefanovi Havlíkovi. A dokonca 

dostalo jedno občianske združenie z Prievidze Zipcen 1 200 

EUR ako príspevok na projekt: Nezatvárajme oči pred AIDS. 

Tak ja som nevedel že taká vážna situácia je s AIDS 

v Prievidzi, ale bolo by to dobré keby sa preverilo všetko. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel navrhnúť k tomu čo pán 

kolega povedal, dva roky, 2011 a 2012. Myslím, že si 

natoľko schopný človek že to zvládneš.   

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Dobre. Ale potom navrhujem, aby sa to dalo miesto bodu 

4. A tým pádom pôvodne navrhované body 3 a 4 sa presunuli. 



 

 

 

                                                                                8. zasadnutie MZ MČ B-NM 30.06.2015 

48 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 To je možné urobiť autoremedúrou, ale nechávam to na 

Tebe. 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :  

 Ja už to práve vykonávam. Takže bod 3 a 4 odtiaľ 

vypadne s tým, že ja ho pomyselne prenášam do budúceho 

roku, a pribudne tam Tvoj bod (p. Sládka) a Liborov bod (p. 

Gašpierika.) 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja poviem za seba, že súhlasím 

s obidvoma návrhmi. Len prosím, aby sme nejaký rozumný 

časový harmonogram si dohodli. 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Takže ja by som ešte chcela pridať nejaký môj bod, 

keby to bolo možné. Ja by som chcela navrhnúť do plánu 

kontrolnej činnosti, teraz už si nedovolím povedať že aký 

by to mohol byť bod, aby sme tam zaradili kontrolu 

nakladania s finančnými prostriedkami na revitalizáciu 

parkov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, a to 

konkrétne dvoch parkov, na Hálkovej a park Rešetková, 

Osadná. A ak by to bolo možné, tak by som tú kontrolu 

zobrala v celom procese, to znamená od projektu, cez 

obstarávanie až po realizáciu.  

 

 

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

 Áno, nejako bledneš za tým pultom. 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 
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 Len tu nevidím veľmi priestor na bod 5, keby som 

prijal taký záväzok že to bude bod 1 v budúcom polroku. 

Neviem, či to bude stačiť pani poslankyni? Ale; 

 

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

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Mňa veľmi teší že sa na týchto 

zastupiteľstvách dozvedám, kto si s kým tyká a kto je s kým 

kamarát. Ale poprosil by som, keby si Martin (p. Böhm) 

mohol, keď ukončíme túto diskusiu, že už sa niekoľkokrát 

autoremedúrou niečo zmenilo, keby si to mohol potom 

zrekapitulovať a návrhová komisia by to mohla jasne 

prečítať čo vôbec budeš robiť.  

 

 A ešte by som chcel podporiť pani poslankyňu Šebejovú 

v tom návrhu ktorý dala. Uvedomujem si, že to asi bude pre 

Teba komplikované a náročné, keby si to zaradil do tohto 

roka, ale v každom prípade keby si si tento návrh v nejakom 

časovom priestore osvojil. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Dobre. Ďakujem pekne, Peter. 

 Ja, ak dovolíte, ešte sú tu dve faktické, pani 

Šebejová a pán Gašpierik. 

 

 Ja by som potom vyhlásil prestávku, aby Martin (p. 

Böhm) mohol všetky tieto informácie spracovať, aby sa 

urobil skutočne dobrý návrh uznesenia, ktorý potom 

odsúhlasíme.  

     To je môj návrh. 

 Ešte poprosím, pani Šebejová a pán Gašpierik. 
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Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.: 

     Keďže ja som tam navrhla skontrolovať aj tú 

realizáciu, tak to by ťažko bolo v januári, vo februári. 

Len toľko som chcela povedať. 

 

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

 Libor (p. Gašpierik), nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja chcem podporiť pani kolegyňu 

Šebejovú, rovnako možno ona ten návrh dala širší, že 

všetkých parkov; aspoň tak som zachytil. Možno pokiaľ by 

tam nechala len konkrétne tých dvoch, ja som to aj spomínal 

v rámci záverečného účtu práve ten park spomínaný 

Rešetkova, Osadná, kde sa vynára spustu otáznikov od 

projektovej dokumentácie až po finančné plnenie 

jednotlivých častí tohto projektu. Takže naozaj možno tento 

park, možno keď už nie dva, tak aspoň tento jeden park 

pokiaľ by mohol byť predmetom kontroly.  

 

     Ale možno je dobrý návrh pána predsedajúceho Stanko 

Winklera, že v rámci prestávky, pokiaľ by prípadne si to 

autoremedúrou pán kontrolór tak nejako zobral, že si to 

rozdelí do jednotlivých časových období, tak bol by to asi 

veľmi dobrý návrh pre kontrolnú činnosť a ujatie sa jeho 

pozície v tomto prvom roku funkčného obdobia. Ďakujem 

pekne.   

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Hlási sa ešte niekto do diskusie? 

 Ak nie, tak vyhlasujem 5-minútovú prestávku. 

 (Prestávka.)      
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 Prosím, návrh uznesenia je pripravený, takže poprosím 

návrhovú komisiu aby prečítala návrh uznesenia k plánu 

kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 

2015. 

 

 

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

     Tak aby sme sa nestratili, tak prečítam celý návrh 

plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Bratislava – 

Nové Mesto na II. polrok 2015: 

  

1. Kontrola splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich 

z kontroly : 

- rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Cádrova – kontrola 

vykonaná v roku 2013 

- rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Riazanská – kontrola 

vykonaná v roku 2013 

     Termín: júl 2015 

 

2. Kontrola vykonania inventarizácie majetku MÚ B-NM ku dňu 

31. 12. 2014 vrátane usporiadania rozdielov 

     Termín: august 2015. 

 

 Ďalší bod si autoremedúrou osvojil hlavný kontrolór od 

poslanca Gašpierika: 

Kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť 

a efektívnosť použitia finančných prostriedkov rozporu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Miestny úrad 

s osobitným dôrazom na efektívnosť vymáhania pohľadávok, 

platobnú disciplínu v oblasti záväzkov, dodržiavania zákona 

o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve č. 523/2004 

Z. z. a súvisiacich predpisov. 

Kontrola pokladne. 

Kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej 

kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. 
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Kontrola hospodárenia na úseku originálneho výkonu 

samosprávnych kompetencií. 

Kontrola hospodárenia na úseku preneseného výkonu štátnej 

správy. 

     Termín: september – november 2015. 

 

 Ďalší návrh pani poslankyne Šebejovej:  

Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami na 

revitalizáciu parkov v mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, konkrétne park Hálkova v celom procese od projektu 

cez obstarávanie a realizáciu. 

     Termín: október – november 2015. 

 

 Posledný bod, ktorý si osvojil pán hlavný kontrolór: 

Kontrola zákonnosti súladu so všeobecne záväznými 

nariadeniami, hospodárnosti a efektívnosti v rámci 

poskytovania dotácií mestskou časťou Bratislava – Nové 

Mesto za roky 2011, 2012. 

 Termín: november – december 2015. 

 

 Takže Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e   

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na II. polrok 2015; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Budeme hlasovať.  

 Ešte faktická poznámka pán Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 
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 Ja len pre správnosť, aby bolo všetko úplne v súlade 

so všetkým čo existuje, zdôrazňujem, že toto je návrh pána 

kontrolóra. Ďalšie návrhy sú autoremedúrou doplnené, čiže 

toto, má uľahčenú situáciu, požiadam ho, aby to len 

potvrdil na mikrofón a môžeme hlasovať. Ja som celé to 

nestihol; ďakujem pekne Andrei že to prečítala, aj 

napísala.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Budeme hlasovať o návrhu. 

 Čiže, nech sa páči, pripravíme sa. 

     Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Ďakujem pekne.  

 Plán kontrolnej činnosti bol schválený.  

 Ideme k bodu číslo 8; tam bola požadovaná zmena, čiže 

otváram bod interpelácie.  

 

 

BOD 8:  

Interpelácie 

 

 

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

 Vidím, že sa snaží prihlásiť pán poslanec Gašpierik. 

     Nech sa páči, Libor. 

         

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  
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     Ďakujem pekne. Ja si dovoľujem uplatniť interpeláciu 

na základe požiadaviek občanov Kramárov, kde som ako gesčný 

poslanec. Interpelovaný by bol starosta mestskej časti. 

Predmet interpelácie: Park, resp. verejné priestranstvo 

a detské ihrisko v území Rozvodná, Vlárska.  

 

 Žiadam informáciu vo veci prípravy a realizácie úpravy 

verejného priestoru parčíku v lokalite Rozvodná, Vlárska, 

stanoviska mestskej časti vo veci realizátora prác, vydané 

rozhodnutia zo strany mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, informáciu vyhodnotenia realizačných prác 

v súvislosti s vybudovaním detského ihriska v tejto 

lokalite, náklady projektu, vymedzenie problémov petícií 

v tejto súvislosti.  

      

     A informáciu o vyhodnotení realizovaných prieskumov 

v tejto oblasti parčíku a rovnako aj k detskému ihrisku, 

ktoré oddelenie zrealizovalo a vyhodnotilo prieskum, koľko 

občanov sa zapojilo do prieskumu a aké výsledky priniesol 

tento prieskum; vyhodnotenie tohto prieskumu. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem pekne.  

     Materiál je predložený aj písomne tak ako má byť.  

 Keďže sa nikto ďalší nehlási v tomto bode, takže 

prechádzame k bodu číslo 9. 

 

 

 

BOD 9: 

R ô z n e  

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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 Tam máme 4 materiály: R/2 – R/5. 

 

 

MATERIÁL R/2: 

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a dlhodobého majetku 

do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejno-

prospešných služieb 

 

 

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

 Takže nech sa páči, veľmi stručne pani Mgr. Biharyová. 

 

 

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

 Áno. Takže protokolom zo dňa 9. augusta 2013 boli 

mestskej časti zverené pozemky v lokalite Námestia Biely 

kríž. Tieto pozemky boli zo strany mestskej časti 

revitalizované. Boli tam uskutočnené sadovnícke úpravy, 

úpravy chodníka, bezbariérového prístupu.  

 

     Na základe uvedeného je teda predkladaný materiál, 

ktorým sa zveruje príspevkovej organizácie EKO-podnik do 

správy oba pozemky v celej výmere avšak bez záväzkových 

vzťahov. A zveruje sa takisto dlhodobý majetok, ktorý bol 

na pozemkoch vykonaný. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 Prihlásený je pán poslanec Gašpierik; nech sa páči, 

Libor.            

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  
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     Ďakujem pekne. Tento materiál nebol prerokovaný 

v komisiách, bol len daný dneska takisto na stôl do 

miestnej rady. Ja som tam uplatnil pripomienku, ktorú 

znášam aj na rokovanie zastupiteľstva. Chýba mi tu 

stanovisko právnej skupiny, resp. pani Moravcovej ktorá 

nebola prítomná na rokovaní miestnej rady. A ten dopyt bol 

ten, že na základe zverenia z hlavného mesta mali sme 

záväzkové vzťahy; teda jedná sa o tú PNS, na základe čoho 

má mestská časť príjem z prenájmu.  

 

     V súčasnosti keď teraz zveríme túto nehnuteľnosť EKO-

podniku, to znamená pozemok pod stánkom bude EKO-podniku 

zverený, predpokladám že stánok patrí vlastníkovi a na 

základe akého právneho titulu mestská časť bude mať príjem, 

pokiaľ tam nemá ani žiadny majetok, nemá žiadny právny 

vzťah?   

     Ja som sa spýtal, či to nebude nejaký virtuálny 

príjem? Tak som sa chcel spýtať, či to je relevantné a v 

súlade so zákonom takýto postup? Ďakujem.  

 

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

 Môžem reagovať? 

 

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

 Áno, nech sa páči. 

 

 

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

 Nejde o žiadny virtuálny príjem, nakoľko mestská časť, 

tak ako som povedala, nezveruje príspevkovej organizácií 

záväzkové vzťahy týkajúce sa daných nehnuteľností. To 

znamená, že nájomná zmluva, ktorá bola postúpená 

z Magistrátu, teda z hlavného mesta na mestskú časť, nie je 

postúpená ďalej na príspevkovú organizáciu.  

     Príspevková organizácia preberá pozemky bez záväzkov. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Ágoston; nech sa páči, Peter. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Zasa a opäť dôrazne žiadam 

všetkých diskutujúcich, keby diskutovali za pultíkom. 

Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Nech sa páči, pán poslanec Sládek s faktickou 

poznámkou. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ja len by som chcel poprosiť, keď sa niečo zveruje do 

správy akejkoľvek našej organizácie, tak bolo k tomu aspoň 

vyjadrenie, v rámci materiálu vyjadrenie štatutára tej 

organizácie. Nehovorím že teraz konkrétne pri EKO-podniku, 

ale myslím to všeobecne. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Keďže už nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie, 

poprosím návrhovú komisiu o prečítanie 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 po prerokovaní materiálu 

     s c h v a ľ u j e  

zverenie nehnuteľného majetku  

. pozemok registra „C“ KN parc. č. 22074/14 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 392 m2, vedený na liste 

vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nové Mesto, ktorého 

hodnota je 19 518,02 EUR 

 

. pozemok registra „C“ KN parc. č. 13210/2 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 48 m2, vedený na liste 

vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nové Mesto, ktorého 

hodnota je 2 389,96 EUR 

; s podmienkou, že preberajúca príspevková organizácia nie 

je oprávnená zverené nehnuteľností prenajímať alebo dať do 

výpožičky tretím osobám 

 

     a 

zverenie dlhodobého majetku dlhodobý majetok pod názvom 

„Rekonštrukcia pri parku Biely kríž časť pri PNS“, 

inventárne číslo: 7471370, ktorého hodnota je 18 398,40 EUR 

 

; do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik 

verejnoprospešných služieb za účelom vykonávania údržby 

a starostlivosti; 

bez pripomienok.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa na hlasovanie. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  
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 Za:                15 poslancov 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Môžeme prejsť na materiál R/3. 

 

 

 

MATERIÁL R/3: 

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto  

 

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

 Poprosím pána prednostu Ing. Baníka. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

 Ďakujem. Ospravedlňujem sa, že je to v „R“ materiáli. 

Z technických príčin som to nemohol predložiť ako normálny 

materiál. Pýtajte sa. 

 

 

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

     Prihlásený je pán kolega Korček. Tomáš, nech sa páči.   

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Ďakujem Ti za slovo, pán vicestarosta. Ja mám 2 

poznámky: 

     Chcel by som poprosiť pána prednostu, aby si pozrel 

stranu 21. Tam je uznesenie 06/04.1, kde miestne 

zastupiteľstvo žiada starostu aby pravidelne zabezpečoval; 

to je to uznesenie ktoré hovorí, aby na pozvánkach   

pozývala mestská časť a nie konkrétne starosta menovite 

a poslanci. 
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 Tu je vyhodnotenie toho uznesenia ako splnené.  

     Ale keďže ja som dával vtedy termín uznesenia trvale, 

čo aj vychádza z konkrétneho textu toho uznesenia, pretože 

keď si ho pozriete, tam je, aby pravidelne zabezpečoval. 

Čiže jedná sa o nejakú opakovaciu činnosť, pretože tie 

kultúrne podujatia budú prebiehať stále.  

     Tak by som chcel Ťa, pán prednosta, požiadať, aby sme 

toto uznesenie vyhodnotili ako trvá plnenie tohto 

uznesenia. 

 

 A taktiež to isté pri strane č. 18 kde sme schvaľovali 

rozpočet, pod písmenom D, teda časť uznesenia D, žiada 

starostu, aby pravidelne zabezpečoval prezentáciu návrhu 

rozpočtu mestskej časti pred všetkými poslancami.  

     Čiže zasa mám za to, pretože som ja dával toto 

doplnenie, s termínom plnenia uznesenia trvalým, že ide 

o opakovanú činnosť, pretože rozpočet sa pripravuje 

každoročne; čiže aby to bolo znova presunuté do tých 

uznesení, ktorých plnenie trvá. Ďakujem.  

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Takto: Áno, stále sa to opakuje a bude to.  

     Ja to riešim tak, že na svojich poradách buď tieto 

úlohy prenášam úlohami z porád ktoré sú trvalé pre dané 

oddelenie, alebo to riešim príkazom prednostu ktorý trvá, 

a to oddelenie to zabezpečuje. V prípade nejakého 

neuposlúchnutia alebo nesplnenia si tejto povinnosti, tak 

bude sankcia. Čiže pre mňa je to splnené tým, že to 

prenesiem vždy na to príslušné oddelenie, ktoré to 

zabezpečuje. Ale nemám s tým problém.    

 

 

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

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

 Presuň to radšej ak chceš. 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Tak dobre, autoremedúrou. To bolo, strana; 

 

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

 Tomáš, môžeš povedať tie čísla?   

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

    Ďakujem. Čiže je to strana 18, uznesenie č. 05/03 časť 

D, žiada starostu, aby pravidelne zabezpečoval prezentáciu 

návrhu rozpočtu. 

A potom strana 21, uznesenie č. 06/04.1 žiada 

starostu, aby pravidelne zabezpečoval, aby na všetkých 

pozvánkach, atď. 

     O tieto dve uznesenia mi ide.  

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Dobre. Súhlasím. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem, pán prednosta. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Ešte niekto z kolegov?  

 Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.: 
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 Ja by som sa chcela spýtať na tie poznámky čo sú tu, 

že uznesenia sú v konaní a vyhodnotí sa v rámci záverečného 

účtu za rok 2014. To je tu pri viacerých uzneseniach „v 

konaní“; čo sa tým myslelo? 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

     To sú uznesenia, ktoré som zdedil, ktoré sa prenášajú 

ešte z roku 2013. Tam bola táto podmienka, napríklad hneď 

ten prvý, vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2014 v priebehu 

rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú: 

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu do výšky 5 %, pričom sa nemenia celkové príjmy 

a celkové výdavky, povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí alikvotných vyšších príjmov, viazanie 

rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením 

rozpočtových príjmov alebo ak sa očakáva narušenie 

vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím 

rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004. 

 

 

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

 Myslí sa tým, že keď sme schválili ten záverečný účet 

tak sú aj tie uznesenia už uzavreté? 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Áno. 

 

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

 To som chcela vedieť.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 
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 Keďže už nikto ďalší nie je prihlásený, 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 

 k o n š t a t u j e, že  

 

1. Trvá plnenie uznesení; podľa predtlače 

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

22/30, 7MMZ/10, 7MMZ/16, 7MMZ/17, 7MMZ/18, 22/33, 22/34, 

23/06, 23/16, 07/27.2, 07/27.3 

 

2. Splnené boli uznesenia; podľa predtlače 

01/12/B 

03/05, 03/06, 03/09, 03/11, 03/12, 03/13, 03/14, 03/15, 

03/16, 03/17, 03/18, 03/19, 03/20, 03/21, 03/23, 03/24, 

03/25, 03/25.3, 03/23.3, 03/23.4, 03/25.5, 04/25.6 

04/03 

05/03, 05/4.1 

06/02, 06/03, 06/04.1, 06/04.2 

07/01, 07/02, 07/03, 07/04, 07/05, 07/06, 07/07, 07/08, 

07/08, 07/09, 07/10, 07/11, 07/11, 07/12, 07/13, 07/14, 

07/15, 07/16, 07/17, 07/18, 07/19, 07/20, 07/23, 07/24, 

07/25, 07/26, 07/27.1    

 

3. Zrušené boli uznesenia; podľa predtlače 

02/44 

03/07, 03/08, 03/22 

07/21, 07/23, 07/27.4 

 

 

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

 Kolegovia, pripravíme sa a budeme hlasovať o návrhu. 

 Prosím, hlasujeme. 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               14 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         2 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Môžeme prejsť k bodu R/4. 

 

 

 

MATERIÁL R/4: 

Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 07/27.2 zo dňa 

16. 06. 2015 

 

 

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

     Predkladateľ, spracovať je pán prednosta Baník. 

     Pán prednosta, máš slovo. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

     Ďakujem. Aby som ozrejmil, toto je to uznesenie, ktoré 

som predkladal na ostatnom zastupiteľstve, kde ste 

požiadali alebo poverili starostu aby konal pred 

Bratislavským samosprávnym krajom ohľadne zverenia pozemku 

Strednej priemyselnej školy chemickej na Račianskej ulici. 

Po rokovaniach pána starostu na župe mu bolo doporučené, že 

nie ten pozemok, ktorý sa nachádzal v areáli tej školy, ten 

vlastne hovorí o zrušení tohto uznesenia. Ale ponúkli mu 

pozemok, ktorý sa nachádza, keď si pozriete mapku z druhej 

strany, tam je takou hrubou fixkou vyčiernené, ten sa 

nachádza pri Obchodnej akadémii. 
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     A zároveň v tomto uznesení by ste teda žiadali 

starostu, aby požiadal Bratislavský samosprávny kraj 

o delimitáciu časti pozemku v registri C 13132/2 o celkovej 

výmere 9716 m2 zastavané plochy a nádvoria, katastrálne 

územie Nové Mesto, zapísaného na LV č. 4196 vo výlučnom 

vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja v prospech 

hlavného mesta Slovenskej republiky, v predpokladanom 

rozsahu 2000 m2 z dôvodu plánovanej výstavby športoviska 

pre detí a mládež.  

 

 A zároveň aby po tejto delimitácii požiadal hlavné 

mesto Slovenskej republiky o následné zverenie predmetnej 

časti pozemku registra „C“ o celkovej výmere 9716 m2, 

zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Nové Mesto 

zapísaného na liste vlastníctva 4196.   

 

 

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

 Ďakujem, pán prednosta.  

 Ešte sa hlási pán poslanec Ágoston, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som zároveň aj župným 

poslancom a som veľmi rád, že sa zruší to uznesenie, ktorým 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

zaviazalo starostu o jednanie o tom pozemku pri tej škole 

chemickej s internátom. A som veľmi rád, že prišlo 

k nejakému konsenzu so župou a s mestskou časťou čo sa týka 

tohto pozemku za Obchodnou akadémiou hneď vedľa tej 

Strednej odbornej školy kde sú kaderníci a tieto činnosti.  

 

 Len mám jednu otázku; možno sa mi budete vedieť k tomu 

vyjadriť hneď. My žiadame o delimitáciu a ja nemám ten 
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pocit, že by župa mohla delimitovať pozemok na mestskú 

časť. Mám ten pocit, že budeme musieť tú časť pozemku 

odkúpiť. A neviem teraz, či náhodou nebudeme musieť odkúpiť 

aj v nejakej verejnej obchodnej súťaži? Ďakujem pekne.  

 

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

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Nemám túto informáciu. Túto informáciu som sa dozvedel 

iba včera od pána starostu, nebol som pri tých rokovaniach, 

ktoré boli na župe, takže mám to len sprostredkovane od 

neho. Neviem sa konkrétne k tomuto vyjadriť.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

      A myslíš si, že by sme mohli to uznesenie v bode 2 

zmeniť, to slovo delimitáciu tak, aby sme to nemuseli 

schvaľovať v budúcnosti znova? Keď napríklad sa dohodneme 

so župou na tom, že nám to odpredá, ja neviem za 1 EUR 

a pôjde to osobitným zreteľom? 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 V podstate my nezaväzujeme samosprávny kraj, aby to 

delimitoval. Ide podľa mňa len o získanie toho pozemku asi 

zadarmo. Tak to naformulujme tak, že; 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ja Ti rozumiem, ale my žiadame starostu, aby nám bol 

ten pozemok delimitovaný. A keď toto nebude možné, tak to 

uznesenie je nezmyselné a budeme ho musieť schváliť znova.   
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Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Skôr ide o ten spôsob 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Mne tam vadí tá delimitácia. 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :   

     Môže to byť delimitáciou, zverením, darovaním za EUR.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Za EUR, to je už kúpa.  

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

 Ale to sa delimituje Magistrátu, nie nám, keď si to 

prečítaš dokonca. BSK by to delimitovalo Magistrátu 

a Magistrát; 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 To je jedno komu. Je úplne jedno komu. 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

 Ale my ich týmto nezaväzujeme, lebo to sú dva 

subjekty. Tam ide o to, aby starosta požiadal.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 O.K. Pokiaľ si myslíme, že je to správne, tak nemám 

s tým problém.  

 

 

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

 Pán poslanec Mikulec, s faktickou poznámkou.  

 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :  
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 Ja by som zareagoval na kolegu P. Ágostona.  

     Chcem sa opýtať, Ty si rokoval o tomto bode so 

starostom že tam bude delimitácia v tom texte? 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

 Hovorím, ja som sa o tomto materiáli; ja som ho 

pripravoval iba včera, ja som bol so starostom asi 5 minút, 

ako Vy ste rokovali vo vnútri. Nie. Takto mi to bolo 

predložené. Ja som neskúmal, či rokoval alebo nerokoval. 

 

 

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

 Čiže s tým termínom, hej? 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

     Áno. 

 

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

     Ja by som len chcel, že aby sme tu predišli nejakým 

špekuláciám, veď aj starosta je poslancom župy. A keď teda 

to navrhol, tak asi vedel čo navrhuje. A keď nevedel, tak 

potom sa ho budeme pýtať, prečo to navrhol? Sám to navrhol.  

 

 

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

 Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja možno na vyriešenie tejto situácie, 

pokiaľ by sa zmenilo slovo o delimitáciu, o prevod časti 

pozemku, a ten prevod samozrejme môže byť aj delimitáciou, 

odplatný, bezodplatný, alebo osobitným zreteľom za 1 EUR. 

Myslím, že zadarmo nemôže nakladať župa so svojim majetkom. 
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     Ale skôr som chcel podotknúť, že znovu je to ďalší 

taký „horúci“ materiál, ktorý je takto dávaný v rámci bodu 

rôzne  zo strany miestneho úradu, ktorý má ansámbel ľudí, 

možno 200, a má tam aj svoje právne oddelenie.  

 

     Pokiaľ by takéto materiály neboli takto predkladané 

bez prerokovania v komisiách, prípadne v rade, ale by mali 

aj to právne posúdenie, aby sme sa potom vyvarovali takému 

konaniu že sa prijme uznesenie, potom sa zruší, potom sa 

o ňom diskutuje že či je nespôsobilé. A takto myslím si by 

poslanci mali rokovať naozaj veľmi výnimočne, nejaké veľmi 

súrne mimoriadne prípady, keď sú predkladané zo strany 

úradu „R“ materiály, teda mimoriadne, bez prerokovania. 

A nebudeme sa dostávať do takýchto situácií. 

 

 Ale myslím si, pokiaľ by si si pán prednosta zobral že 

slovo delimitáciu na prevod, tak sa naozaj vyvarujeme 

problému; je to jedno či na mestskú časť alebo na hlavné 

mesto. Ďakujem.    

 

 

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

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Nemám s tým problém. Môžeme tam dať prevod časti 

pozemku.  

     A ešte k tomu čo ste hovorili že „horúce materiály“. 

To uznesenie sa nerušilo pre to, že by sme boli 

neoprávnení. Ja som ho zrušil kvôli tomu, že zverenie časti 

toho pozemku v tej Strednej škole chemickej nebolo možné, 

tak preto sa to ruší. Ale nemám problém; delimitácia, 

zverenie alebo „prevod“. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 S faktickou, pán kolega Ágoston, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, Libor, za vynikajúci 

postreh. Ďakujem pánovi prednostovi, že si ho osvojil. Len 

málo k tomuto, župa je v súlade s mestskou časťou čo sa 

týka prevodu tejto časti pozemku, ktorú máme momentálne 

pred sebou. Akým spôsobom to bude ešte podliehať schváleniu 

zastupiteľstva na župe. Ale tento materiál je vynikajúci 

pokiaľ zmeníme slovo delimitácia na prevod, tak je vzájomný 

súhlas mestskej časti aj župy s tým, aby sa tento pozemok 

dostal do našej správy. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Poprosím pani právničku, keby sa vyjadrila k tomuto, 

čo mi teraz povedala. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísel a správy pozemkov: 

 Dobrý deň. Ja som sa včera stretla s pánom starostom 

a na základe jeho pokynu som pripravovala toto uznesenie. 

Pán starosta sa vyjadril tak, že zatiaľ predbežne je 

s Bratislavským samosprávnym krajom dohodnutý na 

delimitácii na Magistrát a Magistrát by následne mohol 

zveriť pozemok nám. Čiže zasa mňa požiadal, aby som 
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v prípade ak bude schválené toto uznesenia pripravila dva 

listy, pričom jeden by išiel na Bratislavský samosprávny 

kraj a jeden na Magistrát.  

 

 Čo sa týka vašej požiadavky o prevod; ak by sa tam 

uviedol prevod, nebola by možná žiadna iná forma ako 

prevod, čiže už tým pádom by sme to museli kúpiť.  

 

 Čo sa prevodu týka, bolo by potom potrebné zmeniť to 

uznesenie tak, že v bode 1. by bol prevod ale nie na 

Magistrát, nie v prospech hlavného mesta ale v prospech 

mestskej časti. A bod 2 by sa musel vypustiť, ak by ste 

teda trvali na prevode. 

 

 Ale v zásade pán starosta sa vyjadril, že rokovania 

zatiaľ prebehli tou formou že teda bezplatne. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Čiže budeme hlasovať teraz; á, ešte pán poslanec 

Ágoston; prepáč. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja poznám tie pomery na župe. 

Pokiaľ to pôjde prevodom, tak to bude na župe výrazne 

jednoduchšie ako keď to má ísť delimitáciou.  

     Ale pokiaľ trváte na delimitácii, tak potom držím 

pánovi starostovi palce aby to ako delimitáciu pretiahol 

cez župu. Ďakujem pekne.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. 
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 Nikto nie je prihlásený do diskusie, tak poprosím 

návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia v pôvodnom 

znení.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     1. r u š í   

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č. 07/21.2 zo dňa 16. 06. 2015 

 

     2. ž i a d a starostu 

1. aby požiadal Bratislavský samosprávny kraj o delimitáciu 

časti pozemku registra 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – 

zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nové Mesto zapísaného 

na LV č. 4196 vo výlučnom vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja, v prospech hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, v predpokladanom rozsahu 2000 m2, 

z dôvodu plánovanej výstavby športoviska pre potreby detí 

a mládeže, 

 

2. aby požiadal hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislavu o následné zverenie predmetnej časti pozemku 

registra 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané 

plochy a nádvoria v k. ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 

4196. 

 

     3. s c h v a ľ u j e  

zámer, na predmetnej časti pozemku registra 13132/2 

o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané plochy a nádvoria 

v k. ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196, po jeho 

zverení, vybudovať športovisko pre potreby detí a mládeže, 
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najmä v súvislosti s preventívnymi opatreniami zamedzu-

júcimi drogovej závislosti a následnej kriminality mládeže, 

ako aj s účelovým využitím priestoru športoviska pre 

cyklistov, korčuliarov a iné druhy dynamických športov; 

bez pripomienok.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Kolegovia, pripravíme sa a budeme hlasovať o návrhu. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 13 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           3 

 Návrh bol prijatý.  

 Ďakujem veľmi pekne. 

     Máme tu materiál R/5. 

 

 

MATERIÁL R/5:   

Návrh na poskytnutie pôžičky spoločnosti Novomestská 

parkovacia spoločnosť s.r.o. a na zmenu rozpočtu mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015 

 

 

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

 Predkladateľom som ja a spracovateľom je pani RNDr. 

Ondrová. 

 Ja, ak dovolíte, by som k tomu povedal kratučké 

zdôvodnenie: 

 Viete, ako fungovala tá naša spoločnosť, resp. 

nefungovala. V minulom roku sa dvaja konatelia vzdali 

funkcií, čiže  potrebovali sme túto spoločnosť opätovne 
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oživiť. Na zastupiteľstve, ktoré sme mali  16. 6. sme 

zvolili nové orgány, konateľov i dozornú radu. Projekty 

parkovacej politiky máme pripravené. Sú v takom štádiu, 

hlavne v tom okolí Zimného štadióna, v okolí Vajnorskej, 

Bartoškovej, že skutočne môžeme veľmi rýchlo začať 

s prípravami. Takže na chod tejto spoločnosti budú potrebné 

prostriedky, takže sme to riešili alebo snažili sa vyriešiť 

takým spôsobom, že mestská časť ako 100 %-ný vlastník 

s.r.o. požičia tieto finančné prostriedky na chod našej 

s.r.o.  

 Neviem, či Rišo (p. Mikulec) nechce k tomu ešte niečo 

povedať ako konateľ?  

     Ale pôjdeme po rade; pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán vicestarosta. Ja by 

som k tomu nevystupoval, keby to bolo predmetom rokovania 

na komisii, by som to povedal tam. Ale čo sa týka 

poskytnutia prostriedkov právnickej osobe, ktorá je 

zakladateľom je obec, v tomto prípade mestská časť, sú aj 

iné možnosti.  

 

     Ja sa chcem spýtať, z čoho vychádzame z toho úroku 

a či s tým spoločnosť samotná súhlasí, lebo Ty si síce 

predkladateľ toho materiálu, nevidím tu vyjadrenie 

konateľa. A pokiaľ viem, Ty si bol ustanovený do funkcie 

len člena dozornej rady alebo predsedu dozornej rady. Čiže 

z tohto dôvodu sa momentálne ako štatutárny orgán nemôžeš 

vyjadrovať za túto spoločnosť.  

 

     Takže základná otázka znie, prečo je tam úrok 4 % keď 

sa ako predkladateľ odvolávaš na nejaký paragraf nejakého 

zákona? Ale ten neupravuje podmienku poskytovať to za úrok. 

Takže len sa pýtam; nehovorím, že som proti, ale pýtam sa. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Je to návrh, čiže my sa tu môžeme dohodnúť na úplne 

iných percentách.  

     S faktickou, pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som chcel povedať k tomu toľko asi, že bola tu 

taká diskusia, boli sme tam aj s pani Moravcovou, vedúcou 

právneho oddelenia, pozerali sme ako to má mestská časť 

Staré Mesto. A ja by som požiadal aj ju, aby povedala 

k tomu niečo. Proste bola tu nejaká dohoda a nevidím v tom 

žiadny problém. Proste 100 %-ným vlastníkom tejto 

spoločnosti je aj tak mestská časť, čiže tieto peniaze 

ostanú mestskej časti.       

 

 

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

 Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel možno už opakovane 

podotknúť, že presne to je tento prípad, že takého 

materiály sa nemajú takto udiavať, že sú predložené na 

stôl; takéto závažné materiály. Teraz nemyslím možno že 

výšku 50 poťažmo 100 tisíc, ale toto sú zásadné koncepčné 

materiály pre obyvateľov mestskej časti. Parkovacia 

politika myslím, že bude patriť medzi kľúčovú politiku 

tejto mestskej časti či už v tomto funkčnom období alebo aj 

v ďalších rokoch.  

 

     Myslím, že takýto materiál, takýto závažný materiál 

mal byť predložený do komisií riadne, štandardne 
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a prerokovaný na jednotlivých odborných komisiách tak, aby 

tá dôvodová správa nebola nejaká 4-riadková. Ale aby bol 

tento materiál poriadne koncepčný, akou cestou sa ide 

uberať táto parkovacia spoločnosť, čiže aké materiály budú 

vyhotovené, na čo sa tieto finančné zdroje použijú, či bude 

korešpondovať parkovacia politika s pripravenou koncepciou 

mestskej parkovacej politiky, ktorá sa nanovo obnovuje? 

Myslím, že kolegovia poslanci Korček a Mikulec budú vedieť 

možno k tomu povedať bližšie. Alebo či sa ide riešiť 

samostatná parkovacia politika na úrovni mestskej časti; 

ako pán predsedajúci teraz povedal funguje v Starom Meste 

príkladmo. 

 

 Rovnako mám za to, že bolo aj niekoľko rokovaní na 

úrovni tých veľkých mestských častí Ružinov, 

Petržalka, Staré Mesto a Nové Mesto, a títo starostovia sa 

na niečom dohodli, nakoľko v minulom volebnom období, 

pokiaľ bola mestská parkovacia politika bol práve problém z 

týchto malých mestských častí, kde sa chceli niektorí 

zapájať. Potom to malo začať fungovať na úrovni tých 

veľkých. 

 

 A myslím si, že tento materiál by mal tieto zásadné 

otázky zodpovedať, ktorý to nezodpovedá. Ide len o to, že 

sa tam nejakým účelom naleje 50 plus 50 tisíc. To je presne 

ten prípad čo som povedal prejedania rezervného fondu, kde 

sa to navyšuje z rezervného fondu vo výške 50 tisíc.  

 

     Potom spomínaných 4 %, súhlasím s pánom kolegom 

Sládkom pokiaľ si zastupiteľstvo za týmto stojí, tak si 

myslím že by sme tie peniaze tam mali dať. Ale bezúročne, 

resp. ďalší okruh možností je v spôsobe zvýšenia základného 

imania a nie takto vracať. Pokiaľ chceme, aby sa táto 

oblasť v našej mestskej časti riešila, tak by sme mali 

tieto peniaze dať, aby táto spoločnosť mohla existovať. 
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A nie ako v minulom volebnom období, kde sa potom konatelia 

a členovia predstavenstva vzdávali, nakoľko ako myslím, že 

tak ľahkovážne môžem povedať povedali, že museli nosiť 

peniaze z domu, aby taká spoločnosť mohla existovať. 

A nebol záujem o činnosť tejto spoločnosti. 

 

 Takže trošku som tak na pochybách, lebo samozrejme 

zámer áno. Myslím si, že parkovaciu politiku je potrebné 

riešiť v mestskej časti, ale trošičku sa obávam toho 

spôsobu, tak ako to máme teraz predložené a máme o tom 

hlasovať. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Čo sa týka čo si sa pýtal, tých zásad, 

tak vychádzame zo zásad ktoré boli prijaté na meste. 

Myslím, že to bolo uznesení niekedy v septembri roku 2012. 

Sám si bol vtedy  poslanec, dobre vieš ako to tam vtedy 

vyzeralo. Myslím si, že my sme asi spolu s Petržalkou čo sa 

týka tohto projektu najďalej. Iniciovali sme stretnutia 

v priebehu mesiacov február, marec, apríl s okolitými 

mestskými časťami, ktoré tvoria vnútorné mesto. Čiže 

pozvali sme Ružinov, Karlovu Ves, Staré Mesto a my, aby sme 

si zosúladili tieto zásady.  

 

     Čiže pracujeme na tom tak, aby keď raz bude parkovacia 

politika v rámci celého mesta, aby sa mohol tento systém do 

toho integrovať. Samozrejme, plánujeme aj to, aby občania 

boli informovaní, aby boli stretnutia s občanmi, aby im bol 

vysvetlený tento princíp. Ale čas tlačí. Myslím si, že 

chceli by sme, aby sa aspoň časť toho Tehelného poľa, ktoré 

je skutočne pripravené projektovo tak, že sú tam nakreslené 

čiary, tabule, aby sme to vedeli spustiť 1. januára. Čiže 

preto je tá požiadavka, aby tá firma mohla riadne fungovať.  
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 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec iste ma 

doplní. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel k niekoľkým bodom čo 

teda povedal Libor (p. Gašpierik) čo sa týka toho 

prejedania.  

 Ja si myslím, že toto parkovanie alebo tá parkovacia 

politika, ktorá na tom meste, keď si bol ešte tým mestským 

poslancom, ste sa tam asi  2 alebo 3 roky bavili ako to 

spustiť. A nakoniec keď bolo pred voľbami, tak sa nič 

nespustilo.    

 

 Ja som za to, aby sme s tým konečne začali. Fakt je to 

problém, že ľudia nemajú kde parkovať, všetci sa sťažujú že 

nemajú kde parkovať, a takto sa to odkladá z roka na rok 

a nikto s tým nezačína. Čiže ja som rád, že Nové Mesto 

s tým začne medzi prvými, ak nie prvé. Čiže v tomto ja by 

som nevidel nejaký problém. 

 

 Čo sa týka tých 50 tisíc, tam sú robené nápočty koľko 

bude stať značenie, či zvislé alebo značenie vodorovné na 

cestách. Čiže tam v tej prvej fáze, ako povedal pán 

Winkler, začneme zhruba s nejakými do 2000, 1700, 1800 

parkovacích miest. Lenže v celkovom počte máme nápočet 

s Kramármi až po Tomášikovu okolo 9600 parkovacích miest. 

Čiže myslím si, že tá čiastka tých 50 000 bude aj málo.  

 

     Ale ako hovoril, chceme to spustiť čím skôr, hlavne 

tento pilotný projekt ktorý je okolo Tehelného poľa, okolo 

Zimného štadióna, aby sme si už otestovali nielen to, že tu 

niečo vykreslíme, ale aj prácu mestskej polície, ktorá bude 

pôsobiť regresívne. Uvidíme, akým spôsobom to bude 

fungovať. Proste treba s tým už začať. 
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 A keď s tým nezačne nejaká mestská časť, tak si myslím 

že na tom meste sa kľudne môže stať, že to zase bude trvať 

nejaké dva alebo tri roky. A potom zase bude rok do volieb, 

a potom zase sa nebude nič robiť, a bude tu stále viac 

a viac áut.  

 

     Ako viete, nejde tu len o statickú dopravu ale aj 

o dynamickú dopravu. Chodia sem ľudia z ostatných miest, 

mimobratislavskí, stoja tu na uliciach, odparkovávajú tu 

autá v nedeľu. Keď prídu do práce, odchádzajú v piatok, 

autá stoja na uliciach a naši ľudia nemajú kde parkovať. 

Mimo toho aj cez týždeň tu prichádzajú ľudia za prácou, 

čiže aj tie ulice sú zaplnené. Račiansku aj Vajnorskú máme 

permanentne zaplnenú mimo toho že sa tu stavá dosť výrazne.  

 

     Ja si myslím, že toto je veľký problém, ktorý treba 

vyriešiť. A všade na svete je verejný priestor drahý 

a spoplatnený a my sa budeme snažiť aby sme boli aj mestská 

časť, ktorá bude mať v rámci parkovania, čo sa týka našich 

rezidentov čo najnižšie ceny pre nich a aby mali aj čo 

najväčší komfort za to, že tu budeme mať to parkovanie 

schválené a bude to proste bežať. Lebo keď s tým nezačne 

nikto, tak budeme všetci len o tom rozprávať, ako sa 

rozpráva roky a nikto nič nebude robiť.  

 

     A prejedanie v tomto prípade, myslím si, že keď sa to 

dobre nastaví, tak to bude činnosť, ktorá bude prinášať do 

mestskej časti značné peniaze. Ďakujem.     

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou je prihlásený pán kolega Mikuš.  
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Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel k tomuto povedať, že 

my sme mali na finančnej komisii návrh na zrušenie 

Novomestskej parkovacej spoločnosti, ktorý vďaka bohu teda 

neprešiel, a chcel by som poďakovať všetkým v komisii že to 

nepodporili. A myslím si to isté, čo pán JUDr. Mikulec, že 

určite je dôležité, aby sa to začalo v našej mestskej časti 

riešiť čím skôr a aby sa nečakalo na Magistrát. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, Vlado.  

 Pán poslanec Vaškovič, nech sa páči.       

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Ja by som chcel k tejto parkovacej 

politike povedať pár slov len v tom zmysle, že tento bod 

ako ho máme na rokovaní dnešného zastupiteľstva považujem 

za poskytnutie finančných prostriedkov spoločnosti na to, 

aby mohla pokrývať už niektoré výdavky, ktoré s koncepciou 

parkovacej politiky súvisia. Ja som presvedčený, že 

kolegovia poslanci na tej koncepcii usilovne pracujú a že 

ju v krátkom čase dostaneme aj my, aby sme ju mohli 

prerokovať. Pretože aj nás všetkých čaká veľmi náročná 

úloha túto koncepciu parkovacej politiky odkomunikovať 

s našimi voličmi. Presvedčiť, vysvetliť, ozrejmiť tie 

zásady.  

 

     A v každom prípade nepovažujem tento bod o ktorom 

teraz diskutujeme za návrh koncepcie dopravnej politiky, 

alebo parkovacej politiky.  

 

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

 Ďakujem pekne.  
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 Libor (p. Gašpierik), máš slovo;  nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Áno, to bolo presne meritom mojej 

pripomienky, že schvaľujeme peniaze, ideme tam dať 100 

tisíc a nepoznáme ešte túto koncepciu parkovacej politiky. 

Možno, na základe tejto diskusie samozrejme všetci vedia, 

že túto oblasť je potrebné riešiť.  

 

     Ale možno pokiaľ by si osvojil predsedajúci schôdze 

alebo teda prednosta úradu a mohol nám možno na augustové 

zastupiteľstvo, pre najbližšie, poťažmo septembrové, teraz 

neviem kedy je ďalšie, potom riadne, to druhé riadne, 

predložiť takúto koncepciu parkovacej politiky, už jej 

realizáciu, aby občania vedeli čo sa tu chystá, čo sa tu 

ide diať v mestskej časti a koľko ich to bude stáť. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem za pripomienku, Libor.  

     Určite s tým počítame, že na augustom, predpokladám že 

na augustovom alebo začiatkom septembra toto vám 

predložíme, to je jasné. 

 Poprosím, pán poslanec Mikuec. 

 

 

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

 Ja by som Ťa chcel poopraviť, pán vicestarosta, čo sa 

týka tej koncepcie, určite ju nebude predkladať pán 

prednosta, ale bude ju predkladať Novomestská parkovacia 

spoločnosť, ktorá zamestná človeka, ktorý bude riešiť celú 

tú koncepciu, celý ten rozpočet a ako to bude fungovať.  
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     My budeme schvaľovať čo sa týka tej koncepcie len; bol 

by som rád aby sme to riešili ako poslanci, len výšku za 

rezidenčné karty a výšku parkovného. Lebo to by som bol 

rád, keby sme sa na tom dohodli ako poslanecký zbor, ako 

kolegovia, aby to nebolo na rozhodnutí buď konateľov, alebo 

neviem koho. To by som bol rád, aby sme riešili spoločne.  

 

 Čo sa týka tej koncepcie, hovorím, bude tam výberové 

konanie na riaditeľa tej spoločnosti, ktorý sa bude starať 

o chod tej spoločnosti. Bude to odborník so skúsenosťami. 

Ten výber, my ako konatelia budeme na to dohliadať, aby to 

bol človek, ktorý bude schopný a tú koncepciu vám predloží 

cez nás ako cez konateľov. Predložíme vám ju a budete 

informovaní o všetkom čo sa bude diať v tej spoločnosti.    

 

 

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

 S faktickou pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa chcem teraz spýtať, pokiaľ tu 

máme vás ako členov dozornej rady, pána Mikulca, teda 

pána Winklera, že v septembri poťažmo 25. augusta myslím že 

je riadne zastupiteľstvo predložíte koncepciu a kedy 

očakávate, že bude predložené teda všeobecne záväzné 

nariadenie ktoré to musí upraviť, pokiaľ mestská časť bude 

vyberať poplatky za parkovanie na komunikáciách 3. a 4. 

triedy?  

 

     A kedy očakávate, že bude spustená realizácia v rámci 

mestskej časti či už pilotne, teda na časti územia a potom 

na ostatnom území mestskej časti? Či to bude nejaký 1. 

január 2015, pardon 2016? Že aké sú teda zámery, pokiaľ ste 

sa už týmto zapodievali, tak ako bolo povedané od februára 
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tohto roku. Tak predpokladám, už máte nejakú predstavu. 

Ďakujem.    

 

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

 Hovoril som o tom, že predstava, aby sme skúsili tento 

pilotný program je 1. január 2016. A je to oblasť, ktorá tu 

už bola spomínaná, Zimného štadióna, tam sú všetky 

komunikácie, ak sa nemýlim až na jednu komunikáciu patria 

mestskej časti, alebo dve, a je to Tegelhofa a Príkopova, 

myslím že tam to „L“ s tým, že to VZN by bolo prijaté na 

jeseň. Ale nemám v hlave teraz aké tam  máme termíny. 

Samozrejme, vieme urobiť aj nejaké mimoriadne 

zastupiteľstvo k tomuto, ale neviem povedať či to bude 

september, začiatok októbra. 

 Pani poslankyňa Vítková. 

 

 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

 Ja by som mala len jednu faktickú poznámku k tomuto 

celému: Či by sme celý ten materiál nemohli poňať ako 

dotáciu pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť, pretože 

ide plniť konkrétne úlohy vo verejnom záujme a v prospech 

rozvoja územia obce. A dať to ako dotáciu. 

 

 

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

 Nech sa vyjadrí pani RNDr. Ondrová, pretože sú dve 

možností; je tam možnosť účelová dotácia alebo pôžička. 

Nech sa páči, pani doktorka. 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca hospodárskeho a finančného 

oddelenia:  

 Účelová dotácia nemôže byť, tá by sa mohla dať na 

konkrétnu akciu, že mestská časť im niečo zadá, teda 
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miestny úrad a oni by to museli zrealizovať a potom 

zúčtovať. Čiže to musí byť pôžička.  

 

 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

 Áno, ja som mala zámer v tom, že by proste sa 

vyznačili parkovacie miesta. Alebo na spracovanie tej 

koncepcie na zamestnanie človeka, aby sme to teda urýchlili 

celú túto diskusiu. 

 

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

 Pani doktorka, nech sa páči. 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia:  

 To je spoločnosť s ručeným obmedzením, to nemôžeme 

tak.  

     (Poznámky.) 

     Je to naša, to je pravda, je to naša spoločnosť 

s ručeným obmedzením, ale je to právnická osoba. 

 

 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

 Pani Ondrová, v § 7 ods. 2: Z rozpočtu obce sa môžu 

poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom 

je obec. Navrhujem, aby sme im poskytli dotáciu. To je 

celé. A na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme. 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia:  

 Na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme 

a zúčtovať. To je to čo som povedala.  

 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

 No, tak potom?  
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RNDr. J.  O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 No, ale toto, podľa mňa nie je na konkrétne úlohy. Tu 

ide o to, že vlastne tam tú spoločnosť, podľa toho čo mám 

informácie, chcú aby sa naštartovala tá činnosť. Vlastne 

tam zamestnajú ľudí, bude to na mzdy, čiže nebude to na 

nejakú konkrétnu akciu.  

 

 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

 Tak navrhujem, aby sme to rozdelili. Jednu časť, kde 

budú vyznačené parkovacie miesta, bude to konkrétna úloha, 

kde im vieme dať dotáciu hneď a teraz. A vieme sa baviť 

o pôžičke ďalej. Bezúročnej, prípadne. 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia:  

 S tým súhlasím. Tá bezúročná to nie je problém. Ja som 

sa pýtala a bavili sme sa vtedy aj s pánom JUDr. Mikulcom 

a on sa vtedy k tomu postavil tak, že nie je problém, keby 

tam boli aj nejaké úroky. Preto som to nechala tak. Ale 

samozrejme, keď sa rozhodne zastupiteľstvo, že bezúročná, 

tak bezúročná.   

 

 

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

 Pán poslanec Sládek, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem pekne. Ja len chcem poukázať, že to je presne 

problém materiálov, ktoré sa, samozrejme na základe istého 

dôvodu, ale pripravujú sa na poslednú chvíľu; aj keď to má 

svoj dôvod. Ale ja si myslím, že my sa aj pletieme trošku, 

lebo tam ten paragraf Stanko (p. Winkler), podľa ktorého si 
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predložil, za prvé nič nehovorí o úrokoch, vôbec. Ja 

nehovorím, že sa to nemôže, ale pletieme si taktiež pojmy 

pôžička a návratná finančná výpomoc. Ak tomu rozumiem, to 

sú dva rôzne spôsoby, ktoré ten odsek pripúšťa. Čiže buď 

pôžička alebo návratná finančná výpomoc. A návratná pôžička 

tam nie je.  

 

 Taktiež sa prikláňam za to, aby to bolo bezúročné, 

lebo to nemá dôvod ten úrok. Je to krátka doba splácania. 

Je to spoločnosť, ktorá momentálne nevykonáva žiadnu reálnu 

činnosť a potrebuje nejakým spôsobom, nazvime to, 

štartovací kapitál. Čiže rozhodne nepodporím žiadny úrok aj 

keby to rovno pán JUDr. Mikulec žiadal na kolenách.  

 

     A taktiež súhlasím aj s pani Vítkovou, aj s pani 

Ondrovou v tom, že my si môžeme dať dotáciu v zmysle toho  

predmetného odseku zákona § 7, ale najprv by sme museli mať 

definované úlohy pre tú spoločnosť. Čiže je to tak na 

polovicu, že ja by som navrhoval postup, že dajme im teraz 

bezúročnú pôžičku, resp. návratnú finančnú výpomoc. 

A následne, keď budú definované úlohy zastupiteľstvom 

môžeme v zmysle § 7 ods. 2 príslušného zákona poskytnúť 

dotáciu našej právnickej osobe, ktorej zakladateľom je 

mestská časť. 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia: 

 Áno. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Lebo tie konkrétne úlohy musíme definovať, musel by si 

ich osobne pán konateľ naformulovať, atď. Ale tu nie sú. To 

je ten problém, že my nemôžeme o tom rozhodnúť, lebo tu nie 

sú.   

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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 Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči. 

 

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

     Ďakujem. Dostávame sa do problému, na ktorý stále 

trvalo upozorňujem. Chýba tu stanovisko právnej skupiny, 

chýba tu relevantná príprave materiálu. Nedá sa to takými 

horúcimi gaštanmi vyťahovať.  

     Ja si dovolím navrhnúť, aby tento materiál bol 

stiahnutý.  

 

     Myslím si, že starosta má právomoc v roku 2013 139, 

v minulom roku teraz neviem či 113 rozpočtových opatrení, 

aby saturoval určité náklady pokiaľ táto spoločnosť 

potrebuje do augusta; 25. si myslím, že by mohol byť 

pripravený relevantný materiál, prerokovaný tak ako má byť 

kompletný, podrobný. S tým, že by sa to doriešilo, veď 

vidíte to naťahovanie medzi vedúcou oddelenia hospodárskeho 

a finančného a medzi poslancami, zamestnancami úradu, že či 

to je možné, nie je to možné. O tom sa nemôžeme takto 

doťahovať na zastupiteľstve. 

 

 A takýto materiál, možno by to bolo následne cez moje 

spomínané zvýšenie základného imania, tak ako to bolo 

v minulom volebnom období, aby táto spoločnosť mala aj na 

svoju činnosť. Ja sa aj preto pýtam, z čoho bude splácať 

týchto 100 tisíc? Bude vykonávať podnikateľskú činnosť? Mám 

za to; 

 

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

 „50 tisíc“. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 50 tisíc. Že poplatky, ktoré bude vyberať v zmysle 

VZN, nemôže potom použiť, lebo je to príjem mestskej časti. 

Myslím, že to je úplne iný status príjmov a nie  
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z podnikateľskej činnosti, aby to mala z čoho vrátiť. Veď 

my ešte nevieme, či bude prenajímať nejaké pozemky 

z vlastnej hospodárskej činnosti aby mohla vrátiť. Alebo 

nemôže rátať že finančné prostriedky, ktoré vyberie ako 

poplatky, ako dane za zaujatie vereného priestranstva, 

myslím že tak nejako to bude formulované, že tieto zdroje 

použije na vrátanie nejakej dotácie, ktoré vynaložila na 

mzdy a na nejaké posudky, resp. na nejaké materiály, ktoré 

tu budú vyhotovené. Ďakujem.  

  

  

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

 Príjmy tejto spoločnosti budú z výberu parkovného, 

čiže tam nie je nebol problém, že by sa to nesplatilo. 

 Nech sa páči, pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

     Hovorím teraz ako poslanec, nie ako konateľ, lebo 

konateľom ešte nie som. Nie som zapísaný v Obchodnom 

registri. Tak ako poslanec poviem, že určite nikoho nebudem 

prosiť, keď budem konateľom spoločnosti, aby mala tá 

spoločnosť nejaké úroky. Danko (p. Sládek) takto si určite 

nemyslím. 

 

 Čo sa týka Libora, Libor (p. Gašpierik) prosím Ťa, 

nezaklínaj tu hada stále, lebo nikdy v živote tu nezačneme 

parkovať normálne v tej mestskej časti. Tie čiary sa musia 

nakresliť teraz v lete, lebo je teplo a sucho. Sú mesiace, 

kedy ľudia odchádzajú na dovolenky, nie sú tu, dajú sa 

ľahšie aj tie ulice nakresliť, lebo tam budú problémy 

nielen čo sa týka s vykreslením teraz cez prázdniny, lebo 

určite tiež tí ľudia budú parkovať, aj keď im dáme výzvy na 

to aby na tých uliciach neparkovali, tak určite tam nejakí 

ľudia alebo vodiči nechajú odstavené autá, budeme musieť 
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tie autá odťahovať do iných ulíc, aby sme to vykreslili 

teraz cez prázdniny a nebudeme to riešiť v auguste 

alebo v septembri. Lebo kým to schválime, by sme to 

schválili, tak akurát v októbri, a potom cez to keď bude 

pršať, tak potom by si to mohol vykresľovať Ty, keď sa Ti 

to chce. Dobré, Libor? Ďakujem Ti pekne.  

 

 

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

 Pán poslanec Sládek, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán vicestarosta. Takže 

chcem len Ti dať na úvod do pozornosti, že autoremedúrou 

môžeš dať odtiaľ preč tie úroky. Čo tam chýba, nadväzujem 

priamo na Richarda. Predpokladám, že tá spoločnosť 

potrebuje peniaze v nejakom konkrétnom období. Pýtam sa, 

prečo to nie je v tomto návrhu uznesenia riešené, veď to do 

nejakého termínu potrebuje keď chce začať. Čiže má nejaký 

svoj harmonogram. Potrebuje to, predpokladám do konca júla. 

(Poznámky z pléna.) Augusta? Júna? Teraz hneď.  

 

     Čiže to tam musí byť nejakým spôsobom zapracované, 

nejaký termín poskytnutia keď tu máme už termín začiatku 

splácania a máme tu aj termín ukončenia splácania. Tak 

musíme zadefinovať aj kedy túto pôžičku, resp. návratnú 

výpomoc dostanú vôbec na svoj účet. Predpokladám, že účet 

majú ešte stále.  

 

     Takže to len Ti chcem dať do pozornosti. Toto môžeš 

všetko autoremedúrou tam zapracovať. A rozhodne ešte 

zdôrazňujem, ja nevidím dôvod dávať tam úrok. To je proste 

spoločnosť, ktorej zakladateľom je mestská časť.  
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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 len chcem, aby to nezachádzalo do 

nejakej osobnej roviny. Samozrejme som povedal, že 

parkovaciu politiku je potrebné riešiť v tejto mestskej 

časti. Ale ja si dovolím sa opýtať, to čo povedal Richard 

teraz Ty, že ja pôjdem kresliť čiary. Pokiaľ nemáme 

schválenú ešte vôbec koncepciu parkovacej politiky, nie sú 

nejaké vykonávacie realizačné materiály, či už VZN alebo 

schválenú koncepciu, tak my už to teraz ideme kresliť cez 

leto s tým že sme ešte vôbec nevideli koncepciu parkovacej 

politiky? 

 

 Ja si myslím, že sa to bude dať, bohužiaľ,  až vtedy, 

keď schválime túto koncepciu a následne na to tie 

realizačné prvky, či už VZN alebo teda ďalšie súvisiace 

materiály. Ja si neviem predstaviť, že teraz nakreslíme 

čiary a vlastne sme to tu ešte ani na stole nemali, vlastne 

bude to predložené v auguste alebo ja neviem, v septembri. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Pán poslanec Mikulec, nech sa páči.  

 

 

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

 Ja len zareagujem na Teba, Libor. Ja som veľmi rád, že 

podporuješ tú parkovaciu politiku, ale k tomuto Ti poviem 

len jednu vec. Tá koncepciu, tú koncepciu budeme tvoriť 

myslím si že všetci. Keď tie čiary nenakreslíme teraz, tak 
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v jeseni keď bude pršať, tie čiary, keby si komunikoval 

trošku s odborníkmi ktorí sa tomu venujú, tak by si vedel, 

že je veľký problém na jeseň riešiť také veci. Nehovoriac 

o tom, že teda tie autá cez tie letné prázdniny, je ich tu 

podstatne menej v tej mestskej časti, čiže sa to dá ľahšie 

urobiť. A budeme to musieť urobiť, či tu koncepciu 

schválime alebo neschválime. Ale my ju schválime.  

 

     Tam ide len o to, akou formou to bude fungovať. Myslím 

si, že budem veľmi rád, keď budeš participovať na tom, aby 

sme to schválili všetci, aby to nebolo len rozhodnutie 

nejakého klubu nezávislých. Ja by som bol rád aby to bude 

rozhodnutie celého zastupiteľstva. Budem veľmi rád, keď 

budeš na tom participovať. Ale jedna vec je taká, že musíme 

s tým začať čím skorej, lebo sú to najideálnejšie mesiace 

na to, aby sa s tým začalo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

     Skutočne je to vážna téma, to uznávam, pretože 

zasiahne do mestskej časti v podstate na veľmi dlhé 

obdobie. Ja verím, že zasiahne veľmi pozitívne, preto to 

robíme. Ja si myslím, že celé zastupiteľstvo alebo všetci 

poslanci sú s tým stotožnení, že to musíme rozbehnúť, že 

s tým musíme začať. Keď sú tu nejaké pripomienky ja ich 

veľmi pozorne počúvam, rád sa z nich poučím. A keď ukončíme 

diskusiu, tak by som si k tomu ešte rád sadol s návrhovou 

komisiou, aby sme tieto veci tam zapracovali do návrhu.  

 Poprosím pána Ágostona a potom pán Vaškovič s 

faktickými. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  
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     Ďakujem pekne za slovo. Ja už som sa musel prihlásiť 

s faktickou, lebo stále ma niekto predbieha. Ďakujem pekne, 

že sa tu dodržiava nejaký Rokovací poriadok. Mám taký 

pocit, že na tomto zastupiteľstve sa ten Rokovací poriadok 

prestal dodržiavať hneď na začiatku. 

 

 Prosím vás pekne, my tu máme pred sebou nejaký návrh 

na schválenie 50 tisíc pre dotáciu, alebo pôžičku, to je 

teraz jedno pre parkovaciu spoločnosť. Prosím vás pekne, my 

máme schváleniu koncepciu parkovacej politiky? Má, prosím 

vás pekne, hlavné mesto Bratislava schválenú koncepciu 

parkovacej politiky? 

 

 Veď my ideme do záhuby, my ideme do toho, že budeme 

mať 14 parkovacích partičiek. Veď si uvedomme čo ideme 

robiť? My ideme kresliť nejaké čiary v auguste. Veď ja som 

zhrozený, ja tomuto nerozumiem. Pred 2 rokmi sme sa o tom 

rozprávali, sme mali niekoľko diskusií. Neviem ako sa volá 

ten človek, Dula myslím, ktorý vtedy robil nejaké projekty. 

Veď preto to celé skolabovalo, lebo to nekoordinovalo 

hlavné mesto. 

 

 A my teraz ako chceme toho občana, ktorý príde 

z Čadce, ktorý bude parkovať na jednej strane Trnavskej  

ulice a na druhej strane Trnavskej ulice mu do ruky dáme 

ktorú kartičku Ružinov, Nové Mesto? Veď to je nezmysel. 

Prosím vás pekne, buďme pri zmysloch, a schváľme to tak ako 

sa to schvaľovať ma. Je nemám problém dotácie pre nejakú 

spoločnosť.  

 

     Ale prosím vás, na začiatku táto spoločnosť mala 

predsa vykonávať výber parkovného a nie robiť koncepciu 

parkovacej politiky. Na koncepciu parkovacej politiky sme 

tu my a je tu úrad, a nie parkovacia spoločnosť. Ďakujem 

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

 Pán poslanec Vaškovič. 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja som presvedčený o tom, že 

niektoré parkovacie miesta ktoré ešte nie sú vyznačené 

a ktoré treba naozaj, s tým súhlasím s Richardom,  

vyznačiť, a treba ich vyznačiť v lete, budú zahrnuté do 

akejkoľvek podoby, do akejkoľvek formy parkovacej politiky. 

A v súčasnosti túto politiku ešte nemusíme poznať 

a nemusíme mať schválenú. To znamená, že istotne vieme že 

ktoré parkovacie miesta v akejkoľvek podobe do tej 

parkovacej politiky začlenené budú.  

 

     A zároveň by som ale chcel podporiť návrh pána kolega  

Sládka, aby sme schválili tento bod nášho rokovania ako 

bezúročnú pôžičku.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja len musím zareagovať na kolegu Ágostona, toto budem 

musieť prebrať s pánom Dulom teda že ideme do tej záhuby, 

lebo pán Dula intenzívne, a považujú ho za odborníka na 

meste, keď ja chodím na tie komisie ktoré sa momentálne 

dejú na meste; zajtra ráno máme o 8.00 hod. u pani 

Kratochvílovej. Pán Dula je tam človek, myslím si že každý 

sa na neho na meste obracia s tým, ako to už začne, ako to 

máme robiť, ako sa to bude robiť? A odpovedá tam myslím si 

že  na všetky otázky. A myslím, že nie je lepšieho 
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odborníka ako pán Dula momentálne, bez neho by sa 

nenaštartovalo myslím že ani na tom meste nič. A on už tiež 

má toho, ako sa hovorí, plné zuby, s tým,  že sa tam stále 

niečo, je tam 10, 12, 13 stretnutí. Tá komisia sa stretáva, 

má sa riešiť nejaký štatút, má sa riešiť kopec vecí, že 

jednotlivé mestské časti sa k tomu majú vyjadriť. 

 

    Ja si nemyslím, že s tým bude problém, keď s tým 

začneme my ako mestská časť. Lebo keď s tým začneme my ako 

mestská časť automaticky to budú riešiť aj ostatné okolité 

mestské časti. Čiže myslím si že pán Dula nie je človek, 

ktorý sa tu vzal neviem odkiaľ. Je to odborník. Myslím si, 

že na slovo vzatý, lepšieho by sme ani nezohnali. Čiže ja 

by som to nevidel ako nejakú záhubu, ja by som to videl 

ako; poďme už konečne niečo s tým parkovaním robiť. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Nasleduje pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja v každom prípade budem 

proti akejkoľvek takejto nekoncepčnej práci pri čomkoľvek, 

či je to parkovanie alebo čokoľvek iné. Kupujeme perzsky 

koberec do domu na ktorý sme ešte ani nekúpili pozemok. Ja 

som úplne zhrozený z toho čo tu robíme, úplne nerozumiem 

tomu prečo ideme takýmto spôsobom, keď ešte nemáme 

koordinátora celého projektu. Ideme vytvárať nejaké 

parkovacie miesta, ideme občanov ktorí 100 rokov parkovali 

pred svojim domom zadarmo, tak teraz od nich ideme pýtať 

nejaké peniaze za to aby tam  mohli parkovať naďalej. Bez 

toho, že máme akúkoľvek koncepciu, nemáme koordinátora 

celého projektu, ideme si to robiť podľa seba, nech je Dula 
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akýkoľvek odborník. Napriek tomu, že je jediný možno 

odborník, tak preto ho máme lebo je jediný a iný sa asi 

neobjavil na trhu. 

 

 Ale v každom prípade na meste to skolabovalo. Ja si 

nemyslím, že by sme mali robiť niečo čo máme len vo svojich 

rukách a nakoniec to bude úplne inak. A nakoniec celá 

koncepcia Magistrátu alebo teda hlavného mesta bude vyzerať 

úplne inak ako tá naša. A budeme to za dva, tri roky, 

štyri, päť rokov niekedy zasa meniť. A len dostávame 

občanov do toho stavu, že nevedia, čo sa deje, ako to je,  

odkedy je čo, atď.    

 Prosím vás pekne, buďme koncepční, zachovajme nejaký 

postup. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Pán poslanec Mikulec s faktickou. 

 

 

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

 Ja len krátko by som sa vrátil k tým dobám, kedy ľudia 

chodili domov a parkovali zadarmo. Lebo príde doba, keď 

ľudia prídu domov, Peťo (p. Ágoston) a kvôli Tebe a kvôli 

týmto veciam čo tu rozprávaš, nebudú vedieť zaparkovať už 

vôbec nikde, lebo tu budú značky ako KM, TV a VK a proste 

všetky ostatné mestá tu budú parkovať, ale Ty nebudeš mať 

kde zaparkovať. A potom ja pošlem tých ľudí za Tebou, nech 

im ukážeš že kde budú parkovať. Lebo už teraz sme robili 

nejaký nápočet parkovacích miest a zistili sme, že tie 

miesta sú už teraz poddimenzované.  

 

     Čiže my vlastne už máme problém, aby zaparkovali 

dnešní obyvatelia Nového Mesta niekde. Tak to nechajme ešte 

rok, dva, nech teda už je to tak, že už nezaparkuje vôbec 
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nikto. Iba tí, čo budú parkovať a nemajú tu trvalý pobyt, 

nemajú tu nejakú nehnuteľnosť. A potom ja hovorím, všetci 

húfne prídu ku mne a ja ich pošlem za Tebou nech im to 

ukážeš, lebo Ty potom nakreslíš, budeš im tu vytvárať tie 

parkovacie domy poschodové a budeš im ukazovať, že kde budú 

parkovať. Tak Ti všetci pekne poďakujú a ja s nimi.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Peťo (p. Ágoston) asi nebude mať 

problém, on zaparkuje koňa. (úsmev). Pardon, nechal som sa 

uniesť. Peťo, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P.  Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. V každom prípade si nemyslím, 

že by sme bez toho aby sme mali schválenú koncepciu 

parkovacej politiky, mali robiť akýkoľvek krok s touto 

spoločnosťou. Lebo táto spoločnosť bola založená len preto, 

aby vyberala parkovné od občanov na základe parkovacej 

politiky. My nemáme schválenú parkovaciu politiku. Ja 

nevidím najmenší dôvod reinkarnovať túto spoločnosť. Ja 

vôbec neviem, čo  táto spoločnosť bude vôbec robiť. Bude 

maľovať nejaké čiary? Ale podľa čoho bude maľovať tie 

čiary? Veď to je nonsens!  

 

 

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

 Peťo, projekty na to sú na to hotové; tie projekty sú 

hotové. 

 Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  
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 Ďakujem pekne. Ja si dovolím povedať, nemyslím si že 

zrovna táto parkovacia politika spadá do tej oblasti fóra 

ako sa tu vedie diskusia. Myslím si, že to je naozaj jedna 

z najmimoriadnejších závažných politik, ktoré budeme mať vo 

volebnom období vo vzťahu k občanom. Pokiaľ tieto 

parkovacie miesta, čiary, neboli riešené desaťročia, ja si 

dovolím povedať, že naozaj vydržíme a počkáme kľudne do 

toho augusta. Túto politiku si myslím, že musí vyjsť 

z ulity pán starosta Kusý a musí byť on predkladateľ 

takéhoto materiálu.  

 

     Myslím si, že za tento materiál zodpovedá starosta, 

zodpovedá zastupiteľstvo, zodpovedá mestská časť. Musí 

predložiť materiál koncepčný, ktorý bude tu prerokovaný 

náležite. Prerokovaný náležite s občanmi tejto mestskej 

časti, predložený následne na rokovanie a prípadne ak bude 

schválený, potom môžeme začať takéto parkovacie miesta 

budovať. Nemôže to hádzať na nejakú spoločnosť, že on s tým 

nič nemá, že mestská časť s tým nič nemá, nejaká obchodná 

spoločnosť niečo urobí a ona je za to zodpovedná. Poťažmo 

nejaký externý zamestnanec, jeden pán Dula, a potom 

členovia predstavenstva a dozorná rada.      

 

 Ja si naozaj skutočne myslím, počkajme, tak ako som 

povedal vo svojom predchádzajúcom príspevku do toho 

augusta. Predložte materiál, resp. úrad nech predložení, 

môže to byť samozrejme s vašou súčinnosťou Novomestskej 

spoločnosti, a potom sa púšťajme do parkovacej politiky.  

 

     Veď to je taká závažná oblasť, či už to bolo 

v mestskej časti Karlova Ves, v Petržalke, Staré Mesto, kde 

to prerokovali na ich zastupiteľstvách, na mimoriadnych 

zastupiteľstvách, na ich stretnutiach s občanmi, kde na 

základe až tohto sa kreovali určité materiály a nie že tu 

sa ide niečo urobiť; pokiaľ sa majú namaľovať čiary ako 
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povedal pán Vaškovič. Preboha, veď to si snáď môže urobiť 

nejaký vytendrovaný dodávateľ, ktorého má mestská časť. Má 

na to badžet 24 miliónov a tie čiary môže nakresliť. Predsa 

to nie je úlohou spoločnosti a vytendrovať tam nejakého 

nového dodávateľa a dostať 50 tisíc za 4 % a urobiť nejaké 

čiary a nevieme, či padnú alebo nepadnú do parkovacej 

politiky. Ďakujem. 

 

 

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

  Určite, keď sa budú už kresliť čiary, tak vieme kde 

ich kresliť. A bude ich kresliť náš EKO-podnik; to len taká 

poznámka k tomu. 

 S faktickou sa hlási pán poslanec Mikuec; nech sa 

páči, Rišo. 

 

 

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

 Ja by som k tomu povedal len jednu vec. Dostali sme sa 

tu do roviny kde sa bavíme o niečom a neviem na čo 

odkladať? Tie parkovacie miesta, tie projekty už boli 

vyhotovené, schválenou dopravnou komisiou na Magistráte, 

čiže tieto parkovacie miesta nebudú nijako inak vyzerať  

len tak ako sú nakreslené a schválené. Proste tie 

parkovacie miesta, či to schválime za 5 rokov, 2 roky, 

alebo ja neviem koľko si hovoril rokov sa to ťahá. Môže sa 

to ťahať týmto spôsobom ešte ďalších neviem koľko rokov. 

Tie parkovacie miesta budú presne tam, kde aj teraz sú 

v tých projektoch zakreslené.  

     Čiže čo chceme odkladať, prosím Ťa, Libor?    

 Nakreslenie parkovacích čiar.  

 Ja hovorím presne tak ako povedal Stanko Winkler, že 

budeme to robiť v rámci mestskej časti, bude to robiť Eko-

podnik, lebo myslím si, že to bude aj najlepšie keď to bude 

robiť naša spoločnosť, lebo myslím, že nás to vyjde aj 
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najlacnejšie. A tie peniaze svojim spôsobom nikám inam 

neodídu, ostatnú v našej spoločnosti. Čiže, ja neviem, 

teraz ideme čakať? Alebo čo ideme riešiť; nemaľujme čiary? 

Budeme ich maľovať v decembri, alebo kedy sa budú maľovať 

tie čiary? O rok to budeme odkladať, alebo čo s tým budeme 

robiť?  

     Ja by som bol rád, keby sa vyjadril pán Korček, lebo 

myslím, že on má taký triezvejší pohľad na vec. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

 Ale sú tu faktické pred Tomášom, takže pán poslanec 

Ágoston, potom pán poslanec Gašpierik. Nech sa páči, Peťo. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ja ďakujem pekne za slovo. Ja obdivujem každého kto 

ide maľovať čiary na zem. Síce v zmysle nejakého projektu 

ale bez koordinácie Magistrátu, kde dneska namaľujeme čiary 

a Magistrát si niekedy schváli nejakú parkovaciu politiku 

a budeme tie čiary znova premaľovávať. My dneska ideme 

maľovať nejaké čiary a začneme vyberať peniaze od 

obyvateľov za parkovanie. A takisto budeme ale hádam 

vyberať peniaze za parkovanie od občanov, ktorí tu nemajú 

trvalý pobyt, ktorí tu nemajú žiadny dôvod parkovať na tom 

parkovacom mieste predpokladám že na základe nejakej 

kartičky. Alebo že ten občan si bude kupovať nejakú 

kartičku, kde si vyznačí kedy prišiel a ako dlho tam stojí.  

 

 A ja sa teraz pýtam, prosím vás pekne, vysvetlíte mi 

tu niekto, budeme mať koľko kartičiek v Bratislave; jednu 

alebo budeme ich mať sedemnásť? Ďakujem.   
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :   

 Peťo (p. Ágoston), každý bude mať jednu, ale Ty budeš 

mať sedemnásť. (úsmev) Ale nie, vážne.  

     Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 

 

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

 Ďakujem. Ospravedlňujem sa, ale táto diskusiu mi už 

trošičku pripadá nedôstojná, že či bude mať jednu, alebo 17 

kartičiek, alebo či bude parkovať na koni. Pán 

predsedajúci, ja si dovolím sa opýtať; bolo tu povedané že 

táto spoločnosť potrebuje 100 tisíc EUR na to, aby 

zamestnala zamestnanca. 

 

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

 50, Libor; opakujem tretíkrát. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     V materiáli je 100, takže to som dával na 50, áno.  

 

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

 V materiáli je 50.  

 

 

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

      Po druhé, či to bude na nejakého experta, ktorý bude 

robiť mestkočastnú parkovaciu politiku alebo či je to na 

maľovanie čiar; by sa zvrtla táto diskusia? 

 Pokiaľ toto má byť príspevok, dotácia, akokoľvek sa 

tam tie peniaze dostanú, alebo základné imanie, na 

maľovanie čiar, ja sa znovu pýtam, či tieto čiary pokiaľ 

ideme len obnoviť nejaké značenie, ktoré už za ostatné roky 

nie je viditeľné, či to nemôže priamo zrealizovať mestská 

časť zo svojho rozpočtu, prípadne prostredníctvom svojej 

príspevkovej organizácie EKO-podnik? To si myslím, že 
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nemusíme riešiť ako dostať peniaze do tejto spoločnosti, 

aby namaľovala čiary.  

 

 Takže ja stále neviem ten účel, na čo tieto peniaze 

tam majú v tej spoločnosti byť? Či to sú na čiary, na mzdy 

nejakých zamestnancov, predstavenstva, dozornej rady, atď., 

atď. Alebo či to má byť na vypracovanie nejakej analýzy, 

nejakého materiálu, ktorý bude potom predložený mestskej 

časti? Lebo tak či tak takýto koncepčný materiál si znovu 

môže zadať mestská časť. A potom, ako som povedal, myslím 

že  takýto materiál musí predkladať nie spoločnosť, ale 

musí to predkladať úrad mestskej časti. 

 

 A preto sa zvrtla táto diskusia, že na čo budú tieto 

zdroje, finančné prostriedky použité? Ďakujem.  

 

 

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

 Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

   Musím povedať, že mne sa sem tiež vlastne žiada, asi by 

sme mali poskytnúť nejaké peniaze, že na čo budú použité, 

aj odkedy? Aj by som sa prikláňala k tomu, aby neboli 

úročné, lebo potom vlastne chápem to, že nejakým spôsobom 

sa zaväzujeme, že to naozaj spustíme.  

 

 A to, že tie parkovacie politiky 17 mestských časti 

v jednom meste nebudú koordinované, si myslím že v nejakom 

zmysle, možno neviem či kartičkami, neviem či tým že proste 

tie miesta ktoré budú na nejaké voľné parkovanie budú stáť 

rôzne peniaze? Proste nejakým spôsobom sa nás to všetkých 

ako obyvateľov dotkne, že nie sme schopní urobiť proste 

jednu víziu. A naozaj ako ľudia, ktorí  v tom prostredí 
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ktoré si tu vytvárame budeme žiť sa na nejakej vízii aj 

zhodnúť. 

 

     A že proste, možno stále je naozaj problém v tom, že 

ktorá mestská časť koľko peňazí z toho bude mať, aspoň ja 

som na iný nenarazila. Ako je to riziko aj nejakým spôsobom 

toto spúšťať, keď my sami nemáme o tom informácie. Lebo si 

predstavte, že keď niekto bude na nejakej ulici maľovať 

nejakú čiaru, tak prirodzene iný pôjde okolo a spýta sa ho 

čo robí? A teraz sa tí občania dozvedia že tu niečo 

pripravujeme tým podľa mňa najmenej vhodným spôsobom, že 

nemajú o tom informácie, ani my nemáme o tom žiadne 

informácie. 

 

 Chápem že nás tlačí čas. Bola by som proste schopná 

ešte pochopiť aj to, že možno keď to spustí jedna časť, 

bude to nejakou výzvou pre mesto aj pre tie ostatné. Ale 

prikláňala by som sa k tomu, aby sme tlačili na mesto, lebo 

myslím si, že keď čokoľvek urobíme, ak sa teda s tým 

stotožníme nejakým spôsobom, tak doplatíme časom na to 

sami. To je všetko.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. O tej koordinácii sme tu hovorili, 

takže to nechcem opakovať. 

 Nech sa páči, pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pani Šebejová, z duše mi 

rozprávate. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 

 

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

 Ešte som na jednu podstatnú vec zabudla.  

     Ak by sme sa tu my chceli rozhodovať v nejakom čase, 

ktorý nie je 2 roky 4 roky, ale 10, 20, 30, tak rozhodne by 

táto parkovacia politika mala v sebe zahŕňať aj budovanie 

podzemných garáží a iných typov parkovacích miest než sú 

tie, ktoré sú vykreslené na chodníkoch alebo na cestách.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou pán poslanec Mikulec.  

 

 

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

 Ja neviem teda Peťo, že kto Ti z duše hovorí, ale ja 

Ti do duše niečo poviem teraz: To Staré Mesto to je tiež 

mestská časť jedna z tých 17, a tam myslím že tá parkovacia  

politika aká-taká už funguje, a funguje. Ja vôbec nevidím 

žiadny problém, aby sme my tu začali vykresľovať čiary, 

a fakt pani Šebejová ak vás stredne nejaký človek tak mu 

poviete: no, už sa to začína konečne riešiť tá parkovacia 

politika. 

 

 My, samozrejme, predtým ako by sme začali tieto čiary 

kresliť a zakresľovať, určite pošleme ľuďom nejaké výzvy na 

to, aby keď tam majú vozidlá na tých cestách, aby tie cesty 

uvoľnili. Hovorím, tie projekty, to nie je že tu sa nejaké 

Nové Mesto rozhodlo, že tu ide niečo riešiť. Tie projekty 

boli schválené na dopravnej komisii na meste, čiže k tomu 

sa vyjadrovali policajti, atď., atď. Čiže si tu 

nenahovárajme, že si to tu niekto zmyslel, že tu budú 
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parkovacie miesta a budú sa kresliť. A teda hovorím, je tu 

jedna mestská časť ktorá parkovaciu politiku má. Či je to 

šťastná parkovacia politika, neviem. Ale minimálne určite 

vytlačili nejakých tých ľudí z toho centra mesta. Títo 

ľudia parkujú momentálne v Novom Meste, lebo je to taká 

príťažlivá mestská časť, ktorá je najbližšie k centru. Čiže 

veľmi veľa ľudí tu máme z okolitých miest. 

 

 A hovorím, ja som za to, aby sme to spustili. Ale keď 

tu budú ľudia, však je to na tabuli že kto je proti tomu, 

ja budem rád keď teda tí ľudia ktorí sú proti tomu, potom 

to budú vysvetľovať tým ľuďom, že teda prečo boli proti 

tomu aby sa to spustilo. Díky.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja, ak dovolíte, ešte kratučko by som 

to zhrnul:  

     Mali sme, zriadili sme parkovaciu Novomestskú 

spoločnosť. Všetci viete ako to fungovalo, resp. 

nefungovalo. Ale paralelne popritom sa tie projekty 

urobili. Tie projekty sú veľmi dobre urobené. To je jedna 

vec. 

 

 Chceli sme a myslím, že toto bola dohoda v rámci 

celého zastupiteľstva, že revitalizujeme činnosť tejto 

parkovacej spoločnosti. Na zastupiteľstve 16. 6. sme 

kreovali nové orgány. Teraz čakáme na zápis do Obchodného 

registra, aby konatelia mohli začať svoju činnosť. Máme 4 – 

5 kandidátov, ktorých chceme riadnym výberovým konaním 

osloviť a vybrať vhodného človeka, ktorý bude výkonne 

riadiť túto firmu. Čiže to je ďalšia vec.    

 

 Čiže, už tam budú potrebné, ste sa pýtali na tie 

prostriedky, prostriedky na plat a chod tej kancelárie. Zo 
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začiatku to určite nebudú veľké sumy. Samozrejme, bude tam 

musieť byť ešte nejaký iný zamestnanec, atď. Tam treba 

vyriešiť potom program, softvér, lebo to parkovanie sa bude 

platiť formou SMS, formou kariet. Ale všetky tieto veci, 

tie karty ako vyzerajú, všetko je v projekte pripravené.     

 

 Čiže preto sme chceli, aby sa odsúhlasila tá suma 

teraz, aby už ten nábeh mohol byť plynulý. A s tými 

čiarami, oni budú; ja si myslím, že to má tiež svoju 

postupnosť, Rišo. Ty si taký divočák, Ty si do všetkého hŕ, 

ja to oceňujem, ale má to svoju postupnosť tiež.  

 Nech sa páči, pán poslanec Ágoston.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Stanko (p. Winkler) mňa teší, 

že si nám konečne objasnil, že máme nejaké projekty ktoré 

sú vynikajúce. Je trošku na škodu že o nich nevieme, lebo 

my o tom budeme rozhodovať. Je fajn, je tu množstvo nových 

poslancov, ktorí na tých stretnutiach v minulých rokoch  

neboli. Je vynikajúce, že máme navrhnutú parkovaciu kartu 

Bratislava - Nové Mesto.  

 

     A stále tvrdím jedno a to isté: Tento proces smeruje 

k tomu, že budeme mať v Bratislave 17 parkovacích 

kartičiek. A občan z Čadce sa bude na jednej ulici, kde 

jedna časť patrí Novému Mestu a druhá časť Starému Mestu 

alebo Ružinovu rozhodovať, ktorú kartičku si dá za okno 

svojho auta. Toto je celý problém, o ktorom hovorím od 

začiatku.  

 

     A vôbec nie som za to, aby sme sa v tomto momente 

a v tomto stave vôbec zaoberali nejakou parkovacou 

spoločnosťou a nejakou dotáciou preto, lebo nemáme 

parkovaciu politiku. Spravme parkovaciu politiku, oboznámte 
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nás s tými projektmi, ukážte nám, spravme si k tomu 15 

komisií aby sme sa mohli všetci vyrozprávať, a poďme na to.  

Naozaj koncepčne tak ako si myslím, že by sme sa o tom mali 

oboznámiť preto, lebo v konečnom dôsledku to budeme 

schvaľovať my, nikto iní. Ďakujem pekne.    

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

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Teda sa Ti musím poďakovať Stanko (p. Winkler) neviem 

či v dobrom, že si ma nazval tým „divočákom“, ale hovorím, 

pár vecí v tejto, a myslím si že dosť podstatných v tejto 

mestskej časti, keby som nezačal robiť tak by sa to ani 

neurobilo. Myslím to parkovanie, teda Peťo (p. Ágoston) keď  

chceš tých 15 komisií ešte k tomu dať, tak pri tvojom tempe 

že budeš mať tieto pripomienky, tak parkovacia politika tu 

bude v roku 2025.    

 

 

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

 Ja som narážal na to, to či urobil za 4 roky 

v Dimitrovke. Takže asi tak. 

 Pán poslanec Mikuš, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  

 Ďakujem. Ja by som chcel reagovať na toho občana 

z Čadce, že on sa nebude vedieť rozhodnúť ktorú kartičku má 

dať na sklo. Myslím si, že občan z Čadce to bude mať 

jednoduché. On zaplatí a môže zaparkovať. 

 

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

 Občan z Čadce zaplatí SMS.  

 (Poznámka v pléne.) 
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 Nech sa páči, pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. 

    No, v prvom rade sa chcem Rišovi poďakovať že verí, že 

ešte aj v tejto pokročilej, v tej večernej hodine môj názor 

bude triezvy. Nie som odborník na biele čiary, takže budem 

možno hovoriť iba trošku laicky.  

 

 Ja to chápem tak, že my ideme teraz dať pôžičku taj 

spoločnosti, aby táto spoločnosť vôbec mohla niečo spraviť, 

pretože si myslím, že parkovanie určite treba riešiť, 

určite ho treba začať riešiť v tých lokalitách ako tu boli 

načrtnuté na Tehelnom poli. A my keď namaľujeme za tie 

peniaze tie biele čiary, veď to nebude spoplatnené. To bude 

spoplatnené až po rozhodnutí tohto zastupiteľstva ktoré 

príjme VZN. Čiže tam sa nebudú dať tieto peniaze ktoré 

pôjdu ako pôžička montovať nejaké parkovacie automaty, aby 

ľudia tam mali od septembra platiť. Ale budú tam 

vyznačované parkovacie miesta, ktoré budú k dispozícii 

zadarmo, až pokiaľ my nerozhodneme inak. 

 

 Takže ja som za. A taktiež sa prikláňam k tomu, aby 

táto pôžička bola bezúročná. Ďakujem.  

 

 

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. Ja som rád, že ten triezvy názor zaznel; 

naozaj triezvy. Ale chcem len jednu vec vytknúť, že naozaj 
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pri všetkej úcte k pánovi vicestarostovi, ale teraz už 

trošku žoviálne. Ale urobil si chybu, to Ti otvorene 

poviem. Tam nemáš dôvodovú správu, tam je len text ktorý má 

nadpis dôvodová správa. Ten materiál mal byť tak 

spracovaný, aby bolo jasné o čo ide. Jedna vec, že každý 

kto tu hovorí má trošku pravdu, že my rozhodujeme 

o pôžičke, čo má byť v podstate návratná finančná výpomoc, 

ale nevieme na aký účel. A to tam chýba jednoducho v tomto 

materiáli.    

 

 Ja plne podporujem v zmysle toho čo povedal pán 

poslanec Korček, ale ten materiál je zle spracovaný. Takže 

poďme k meritu veci. Je to super, ja dôverujem Rišovi (p. 

Mikulcovi), verím v tú spoločnosť, verím že začne niečo 

robiť, a že má pripravené veci, má moju plnú podporu. Ale 

v tom materiáli tu hovoríme hodinu o niečom, čo malo byť 

aspoň troma vetami v materiáli spomenuté.  

 

 Taktiež chcem Ti povedať, že s návrhovou komisiou sme 

pripravili nejaký návrh k úprave tohto materiálu, ktorý keď 

si osvojíš tak môže ísť v nejakej logickej veci na 

schválenie. Ďakujem.  

 

 

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

 Pán poslanec Miklulec. 

 

 

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

 Ja by som chcel len zareagovať na kolegu Dana Sládka: 

 Mali by sme vlastne pristúpiť k tomu, aby si osvojil 

nejaké veci čo sme sa tu bavili ako poslanci, že teda môže 

to byť kľudne bezúročné. Ja budem len rád, keď to bude 

bezúročné, ja nemám s tým žiadny problém. 
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 Čo sa týka upravenia toho materiálu, takisto asi by  

bolo vhodné vyhlásiť nejakú prestávku, aby sa to dalo 

dokopy, keby sa to dalo schváliť.  

 

 

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.: 

 Ja mám otázku, že či máme premyslené čo bude 

s pôžičkou ale aj so spoločnosťou ak náhodou medzitým tým 

bude kreovať, a nebodaj sa schváli nejaká parkovacia 

politika na meste?  

 

 

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

 Pán poslanec Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poďakovať pánovi 

kolegovi Korčekovi za nejaké zhrnutie našej diskusie. 

 A chcel by som požiadať o ukončenie diskusie k tomuto 

bodu. 

 

 

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

     Poprosím, urobíme prezentáciu, áno?  

  

 (PREZENTÁCIA.):  13 poslancov.  

 Na návrh pána poslanca Mikulca vyhlasujem 5-minútovú 

prestávku. 

 (Prestávka.) 

     Zaujmite svoje miesta, budeme sa prezentovať. 

     Ďakujem pekne. 
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     Čiže budeme sa prezentovať, kolegovia.  

 Prosím, pripravme sa. 

     Prezentujeme sa. 

 

 (PREZENTÁCIA.) 12 poslancov.  

        

 Nejako sa to stáva tradíciou, prezentovaných bolo 12 

poslancov. Nie sme uznášaniaschopní.  

 

 

 Končím 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto. Ďakujem. 

 

ZNELKA MČ.  

 

(Ukončenie o 17,45 hod.) 

 

 

                      x                x 

 

 

 

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

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

 

 

OVEROVASTELIA:  

poslanec P. Ágoston            ........................... 

poslankyňa Ing. K. Šebejová, PhD. ........................ 

 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

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

  


