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                         ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM  

 

z pokračujúceho 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 30. 

júna 2015 v Spoločenskej sále Strediska kultúry, Bratislava 

– Nové Mesto, ul. Vajnorská č. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračovanie v programe: 

28. Rôzne 

29. Záver. 
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Začiatok: 14.00 hod. 

 

 

OTVORENIE: Ing. S. W i n k l e r, vicestarosta  

 Dobrý deň. Príjemné odpoludnie dámy a páni. 

 Pokračujeme v 7. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 16. 6. tohto 

roku, ktoré pre neuznášaniaschopnosť bolo ukončené. 

 

 Ospravedlnení z miestneho zastupiteľstva 

poslanec MUDr. P. Dubček, služobná cesta 

poslanec Mgr. M. Norovský, pracovné povinnosti 

poslanec Ing. P. Galamboš, dovolenka 

poslanec Ing. A. Árva, služobná cesta 

poslanec MUDr. J. Dubravický, pracovné povinnosti 

poslankyňa Mgr. Z. Kriglerová, materské povinnosti – krásny 

syn. Takže týmto si dovoľujem ju pozdraviť a zaželať malému 

Brunovi všetko dobré, veľa zdravia.  

 

 Skrutátorkami na zasadnutí sú: pani Lalíková a pani 

Riegl.  

 

 Návrhová komisia:  

je tam pani poslankyňa Ing. A. Vítková, pani poslankyňa 

Ing. K. Šebejová, PhD., pána poslanca Vlačikyho nevidím, 

takže pokračujeme aj bez neho.  

 

 Overovatelia záznamu a uznesení sú:  

pán poslanec JUDr. T. Korček a pán poslanec JUDr. R. 

Mikulec.  

 

 Skončili sme bodom 28; je to bod rôzne. 

 Nech sa páči, bod rôzne.  
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BOD 28: 

R ô z n e  

 

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

 Pán poslanec Bielik. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja som chcel využiť tento bod rôzne na to, 

aby som požiadal vedenie mestskej časti o zabezpečenie 

nejakého spomaľovača cestného pri detskom ihrisku Teplická, 

Sliačska.  

 

 Po zrušení cestného prechodu cez 4-prudovú Račiansku 

ulicu naproti Mladej garde, pri benzínovom čerpadle, 

momentálne veľké množstvo áut prechádza vnútroblokom  

sídliska Ovručská, Teplická a okolo tohto detského ihriska, 

ku ktorému nie je prístup inakšie ako prejsť cez túto 

cestu. Tá cesta je sústavne vyťažená, takže tam je veľké 

nebezpečenstvo, že niekomu vbehne dieťa pod auto.  

 

     Takže myslím, že by sa to dalo jednoducho riešiť 

nejakým tým plechovým spomaľovačom, čo nie je veľká 

investícia, ale určite treba aby to prebehlo všetkými 

procesnými úkonmi. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán poslanec Bielik. 

 Nasleduje pán poslanec Mikulec.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo.  
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     Ja by som chcel stiahnuť návrh uznesenia, ktoré som 

dával na voľbu člena miestnej rady.  

 Po konzultácii s pani Augustinič sme sa dohodli, že sa 

toto stiahne, ona príde na klub a odkomunikuje sa to. Potom 

poprípade sa to zaradí na ďalšom zastupiteľstve. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

 Dobre, ďakujem pekne. Ja som teraz trochu v pomykove, 

lebo ten bod sme prejednali, ale súhlasím s návrhom pána 

Mikulca.  

 Dámy a páni, ešte niekto sa hlási do diskusie? 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ja len sa chcem uistiť, Stanko, že ono toto sa sťahuje 

z tohto pokračujúceho zastupiteľstva, predpokladám? Pretože 

tým, že sme neboli uznášaniaschopní, tak mám za to, že sa 

to berie ako keby sme o tom ani nehlasovali. A do momentu 

hlasovania je právomoc predkladateľa v zmysle Rokovacieho 

poriadku to stiahnuť. Čiže dobre to takto chápem, Rišo? 

 

 

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

 Áno. Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som len chcel pripomenúť, že sme skončili 

v bode, resp. v uznesení, ktoré som podal a boli sme 

neuznášaniaschopní. Čiže mali sme pokračovať v tomto bode, 

preto tento bod sťahujem. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 S faktickou poznámkou P. Ágoston.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Keďže ja som tu na minulom 

zastupiteľstve nebol a tento návrh pána, resp. návrh na 

voľbu člena do miestnej rady je R/1; a mám tu na stole ešte 

materiály R/2, R/3, R/4, R/5, tak sa chcem spýtať, že či 

tie materiály R/2, 3, 4 a 5 ešte stále budú trvať alebo ste 

o nich hlasovali ešte na predchádzajúcom termíne? Ďakujem 

pekne.  

 

 

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

 Peter, to sú materiály pripravené na 8. zasadnutie. 

Čiže my dokončujeme 7. zo 16. 6., na ktorom si nebol.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 O.K. Ďakujem. 

 

 

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

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem Ti za slovo, pán vicestarosta. V prvom rade 

chcem poďakovať organizačnému oddeleniu a osobitne pani 

Červenkovej, že zabezpečila ten 4. stolík tu pre mandátovú 

komisiu.  

 A chcem poprosiť pána prednostu, keďže toto 

zastupiteľstvo má názov „pokračujúce“, v zmysle zákona sú 

zastupiteľstva iba riadne alebo mimoriadne. A ja mám právny 



 

 

     

                                                                     Pokračovanie 7. zas. MZ MČ B-NM 30.06.2015 

6 

názor, že toto by malo byť nejaké nové zastupiteľstvo; nie 

pokračujúce.  

 

 Ale to je len taká nejaká myšlienka, ktorá by možno 

bola hodná preverenia, aby sme potom keď sa stane takáto 

situácia do budúcnosti tak vedeli, či máme toto 

zastupiteľstvo zvolávať ako pokračujúce alebo ako nové? Iba 

toľko som chcel. Ďakujem.  

 

 

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

 Áno, ďakujem, pán kolega. 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

 Takto: V zákone to nie je ošetrené toto. Malo by to 

byť ošetrené v zmysle zákona o obecnom zriadení v Rokovacom 

poriadku, ale exaktne to nie je tam nikde spomenuté. 

Rokovací poriadok hovorí, že ak klesne počet poslancov 

počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu zvolených 

poslancov, predsedajúci rokovanie ukončí a starosta zvolá 

do 14 dní zasadnutie na prerokovanie celého prípadne 

zostávajúceho programu.  

     Čiže nehovorí sa, že či nové, pokračujúce alebo aké. 

Ja som si to vyložil takto. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán prednosta.  

 S faktickou poznámkou; nie. Rušíš Tomáš?  

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

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

 Dámy a páni, hlási sa niekto do diskusie? 

 Nie. Ďakujem pekne. 

 

 Končím 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti a ďakujem za účasť.  

 

     A budeme pokračovať podľa plánu o 14.30 hod.  

 Ďakujem pekne.  

 

ZNELKA MČ. 

 

(Ukončenie o 14.20 hod.) 

                         x          x 

 

 

 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA:  

poslanec JUDr. T. Korček       ............................ 

poslanec JUDr. R. Mikulec      ............................ 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

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

 

 

 

 


