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Začiatok: 16.00 hod. 

GONG 

 

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

     Dobrý deň. Dámy a páni, pokračujeme v 8. zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto zo dňa 30. 6. 2015, ktoré pre neuznášaniaschopnosť 

bolo ukončené. 

 

 Ospravedlnení z dnešného rokovania zastupiteľstva sú 

poslanci a poslankyne: 

Ing. M. Líška 

Mgr. M. Norovský  

Ing. arch. O. Novitzký 

A. Balga, MBA 

Mgr. Z. Kriglerová  

Ing. K. Augustinič. 

 

 Skrutátorkami na dnešnom zasadnutí sú pani Mgr. 

Marianna Moravcová a pani Eva Tomeček Ghata. 

 

 Návrhová komisia bude pracovať v zložení: 

pani poslankyňa Ing. A. Vítková a pán poslanec Ing. arch. 

P. Vaškovič s pánom poslancom Mgr. D. Sládkom.  

 

 Overovatelia záznamu a uznesení boli schválení: 

pán poslanec P. Ágoston a pani poslankyňa Ing. K. Šebejová, 

PhD. 

 

 Ukončené rokovanie bolo v poslednom bode, v bode 9 -  

rôzne; prejednávali sme 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. 
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 Predkladateľom som bol ja.  

 S ť a h u j e m  tento materiál z rokovania dnešného  

zasadnutia.  

 

 

 Budeme pokračovať ďalším materiálom. 

     Ak si dobre pamätám, tak tam bol návrh uznesenia pána 

poslanca JUDr. T. Korčeka.  

 Tomáš, poprosím Ťa, aby si to kratučko uviedol, aby si 

nám to ešte pripomenul o čo vlastne išlo.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem Ti Stanko (p. Winkler) za slovo. Veľmi 

v krátkosti: 

     Vážené kolegyne, kolegovia, pamätáte si 

z predchádzajúceho zastupiteľstva, že som navrhoval 

uznesenie, ktoré je veľmi jednoduché, kde žiada miestne 

zastupiteľstvo starostu mestskej časti, 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.  

 

 Podľa mojich zistení za predchádzajúci rok bolo 

celkove podpísaných starostom mestskej časti 113 

rozpočtových opatrení, čiže v zásade rozpočet sa nám menil 

skoro každý druhý pracovný deň. 

 

 Rozpočet je veľmi vážny dokument čo aj zákonodarca 

zvýrazňuje tým, že musí byť pred hlasovaním zverejnený na 

úradnej tabuli. Myslím si, že pre posilnenie 

transparentnosti je dobré, aby jednak poslanci a samozrejme 

verejnosť mala prehľad a mohla si pozrieť ako sa rozpočet 

mení počas roka.  
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     Podľa informácií, ktoré som si zisťoval a ktoré som si 

zistil aj na internetovej stránke, tieto rozpočtové 

opatrenia sú zverejňované ale neexistuje na to žiadny 

termín; niekedy je to skôr, niekedy je to neskôr.  

 

 Takže týmto uznesením chcem docieliť, aby bola 

stanovená jasná lehota a každý vedel v akej lehote zistí či  

rozpočet bol menený alebo nebol menený. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, Tomáš za uvedenie. Ak sa dobre pamätám, 

Ty si to chcel dať pôvodne ešte v rámci uznesenia. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     V rámci uznesenia. 

 

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

     Ale sme sa dohodli, že to urobíme takto samostatne. 

Takže to je o. k. Dobre. 

     Nech sa páči. Pán poslanec Gašpierik; Libor máš slovo.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel potom požiadať pána 

predsedajúceho, aby si dodržiaval rokovací poriadok, lebo 

bol som prihlásený pri bode otvorenie programu dneska, 

rôzne. A potom ste dali slovo teda ďalšiemu poslancovi; aby 

teda sa to rešpektovalo. 

 

 Môj návrh bol procedurálny. Ja by som sa chcel spýtať, 

pán predsedajúci, že toto mimoriadne zastupiteľstvo 

zvolanie  zvolal opätovne pán starosta. Ja som sa spýtal na 

ostatnom zastupiteľstve že kde je pán starosta? Zdá sa mi 

to nepekné, pokiaľ za prvý polrok tohto roku pán starosta 
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trikrát zvolá osobne zastupiteľstvo a na tomto zastupi-

teľstve sa nezúčastní. Ja som spomínal ostatné samosprávy 

mestských častí Bratislavy, kde niektorí starostovia, ktorí 

sú aj 4 – 5 volebných období a za celú históriu sa nestalo 

jediný krát, pokiaľ zvolali zastupiteľstvo, že by sa na 

takomto zastupiteľstve nezúčastnili.  

 

     Ja si myslím, že to nie je pekné pokiaľ pán starosta 

tu nie je, a to z toho aspektu nakoľko predkladáme veľmi 

závažné materiály.  

 

    Tieto veľmi závažné materiály sa nazývajú parkovacia 

politika mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá 

ovplyvní obyvateľov, návštevníkov tejto mestskej časti na 

veľmi dlhé dekády. Je to veľmi nekorektné pokiaľ pán 

starosta nechce tieto háklivé témy predkladať, obhajovať, 

diskutovať o nich.  

 

     Na minulom zastupiteľstve to sprostredkoval 

prostredníctvom Vás, pán predsedajúci, prostredníctvom pána 

zastupujúceho starostu pána Winklera, dneska ste to 

stiahli. Dneska máme znovu takýto materiál na stole, ktorý 

sa nám objavuje a predkladá nám ho tajomník miestnej rady 

pán poslanec Mikulec.  

 

 Má to byť tak, že mestská časť s tým nič nemá; pán 

starosta ako štatutár tejto mestskej časti s tým nič nemá, 

a bude to riešiť tzv. Novomestská parkovacia spoločnosť. 

 

 Ja si myslím, že pán starosta by tu mal byť pokiaľ sa 

takéto materiály predkladajú a bude sa o nich rokovať a 

niečo schvaľovať. Samozrejme, to nesúvisí len s nejakým 

namaľovaním čiar ale súvisí to s mestskou parkovacou 

politikou mestskej časti. 
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     Ja sa chcem znovu spýtam, pán vicestarosta, pán 

predsedajúci tejto schôdze, kde je pán starosta a prečo tu 

nie je prítomný? 

 Túto otázku som kládol aj na ostatnom zastupiteľstve. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Pán kolega, pán starosta je na dovolenke. Ja sa 

priznám, že ja som prišiel teraz pred 2 hodinami z Turecka, 

takže nebol som informovaný kde je. Ako som povedal minule, 

mne tiež chýba možno ešte viac ako Tebe. Takže skutočne 

neviem čo mám na to povedať. Myslím, že pán starosta je 

svojprávny človek a predpokladám že vie čo robí. A nikto 

nečaká, ani ja som nečakal, keď som si plánoval dovolenku, 

že tu budem 14. júla. Takže asi toľko. Fakt, viac Ti k tomu 

neviem povedať.  

 

 Čo sa týka tej parkovacej politiky, to s Tebou 

súhlasím. Je to závažný dokument. My sme už materiál k tomu 

prijali v roku 2012; iste si pamätáš. Takže vieme čo chceme 

dosiahnuť, vieme prečo sme parkovaciu spoločnosť 

refrešovali. Ty si bol jeden z tých, ktorý, a to je fajn, 

s tým súhlasím, ktorý bol proti tomu aby sa rušila. Takže 

myslím si, že sme tu na to, aby sme sa normálne dohodli. Je 

to v záujme všetkých, aby túto parkovaciu politiku sme 

spustili.  

 Nech sa páči, sú s faktickými poznámkami prihlásení 

viacerí kolegovia.  

     Prvý bol pán poslanec Mikulec; nech sa páči. 

 

    

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

 Ďakujem za slovo. Ja v tomto musím s Liborom súhlasiť, 

že teda je to závažný materiál a pri takomto materiáli by 
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pán starosta mal byť. Ale zasa na druhej strane keď tu nie 

je, tak aby sme my už nič neurobili, tak to by potom tá 

mestská časť úplne stála. Na to sme aj my poslanci, aby sme 

schválili tieto závažné materiály. 

 

 Myslím si, že o tomto materiáli, resp. o parkovacej 

politike, sa bude diskutovať ešte mnohokrát. A ja teda 

dúfam, že potom ho plne vyťažíš, Libor. Dik.   

 

 

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

 Ďakujem pekne, Richard.  

 Nasleduje pán kolega Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chápem to čo hovoríte 

kolegovia, ale zase musím povedať, že súhlasím s tým. Mne 

to tak celkom vyhovuje. Lebo poviem úprimne, som rád, že už 

druhýkrát máme predsedajúceho ktorý vie v akom bode 

programu práve sme. Ktorý nereaguje arogantne a ktorý vie 

o čom sa práve prerokováva. Čiže, ja by som Ťa chcel 

podporiť, pán vicestarosta, a povedať, že mne celkom 

vyhovuje tento systém. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ale naviažem na tvoje slová Dano (p. 

Sládek), lebo my sme sa bavili o materiáli pána kolegu 

Korčeka a teraz sme úplne odbočili. Ale, Libor, fakt som si 

nevšimol; ja som myslel, že chceš reagovať na materiál pána 

kolegu Korčeka, takže sa ospravedlňujem. 

     Ale čiže prosím, sú tu prihlásení s faktickými, ale ak 

sú to faktické k materiálu pána Korčeka, jedine v tom 

prípade vám dám slovo.  
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     Peter, nech sa páči, máš slovo. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Si myslím, že reagujeme všetci 

na Libora a nie na pána Korčeka.  

 

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

 Dobre, ale teraz sme odbočili. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Neodbočili od témy, lebo nedostal Libor slovo.  

 

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

     Nech sa páči, máš slovo.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

     Ja takisto plne podporujem pána Gašpierika, aj pána 

Sládeka a takisto mi vadí, že tu starosta nie je. Do 

určitej miery mi to vyhovuje, tak ako povedal Dan. Ale 

napriek tomu si myslím, že je štatutárom tejto mestskej 

časti a že je toto arogantné správanie, si myslím že voliči 

a občania tejto mestskej časti vyhodnotia za tri roky. 

Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Ja taktiež s kolegom Gašpierikom 

súhlasím. Myslím si, že Ty, pán vicestarosta naozaj 

zvládneš, a veľmi dobre zvládaš rokovania a vedenie týchto 



 

 

 

                                                                     Pokračujúce 8. zasad. MZ MČ B-NM 14.7.2015   

10 

rokovaní, takže za mňa pokiaľ by si aj na budúce viedol 

tieto rokovania bolo by to lepšie ako keď ich vedie pán 

starosta, ktorý naozaj často nevie ani o čom sa hovorí. 

Myslím, že by tu mal byť aj z takých dovolenkových 

destinácií aké sú kúpele v Maďarsku; sa dá nejakým letom za 

10 – 12 hodín dostať. Takže ja si myslím, že mohol si kúpiť 

letenku a mohol tu byť. Ďakujem.   

 

 

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

 Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Moja poznámka bola k tomu, prečo tu pán 

starosta prítomný nie je pokiaľ zvolá zastupiteľstvo na 

konkrétny termín? Ja si myslím, že pokiaľ zvoláva tento 

termín a má v rukách možnosť tento termín ovplyvniť, tak si 

ho mohol dať taký, aby mu vyhovoval a mohol byť účastný na 

vedení tejto schôdze. A pokiaľ už sa takto udeje trikrát za 

polroka, tak si myslím, že to nie je náhodilé.  

 

 Ešte raz myslím si, že to vôbec nesúvisí s dovolenkou 

ale že to súvisí s prerokovávaním materiálu, ktorý je na 

stole, ktorý bol stiahnutý zo strany predkladateľa 

z minulého zastupiteľstva pána vicestarostu Winklera. Dnes 

máme tu návrh na parkovaciu politiku pána poslanca Mikulca. 

Samozrejme, ja s tým absolútne súhlasím, aby sa rokovala 

parkovacia politika ale tak ako som povedal, musí to byť 

z hlavy na nohy. To znamená, musí byť, samozrejme, ešte 

predpokladám, že budeme diskutovať o tom v rámci 

predloženého materiálu, musí tu byť niečo predložené. Nie 

tak ako sme mali voľbu kontrolóra, kde sa rokovalo takto 

z pléna že hogo fogo, mi tu vraví kolega, proste že nebolo 
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nič, a sa rokovalo. Takto dneska zase nie je predložené nič 

a ideme dávať niekde nejaké peniaze.  

 

 Ja si myslím, že mali byť diskusie s občanmi, mala tu 

byť koncepcia, mali tu byť materiály. Malo tu byť niečo 

konkrétne predložené a potom sa malo o tom rokovať. Nie to, 

že bude zasa predložený v bode rôzne takýto závažný 

materiál a pán starosta tu nie je, aby o tom nemusel osobne 

a zodpovedne  vysvetľovať a predstupovať pred občanom. Musí 

to ako štatutár tejto organizácie, musí to urobiť on, musí 

to urobiť úrad. Nemôžu to, parkovaciu politiku robiť v bode 

rôzne poslanci a nemôžu parkovaciu politiku urobiť 

zamestnanci Novomestskej parkovacej spoločnosti. Pokiaľ 

takéto niečo bude reálne a relevantne predložené, potom 

samozrejme som s tým za to, ale nie takýmto spôsobom. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som reagoval na Libora (p. Gašpierika). Ešte raz 

chcem povedať, či tu starosta je alebo tu nie je, my sme tu 

poslanci a sme tu na to, aby sme pracovali pre obyvateľov 

či tu starosta je alebo nie je. Máme tu zástupcu starostu. 

 

     Čiže ešte raz k tomuto materiálu: 

     Tuto sú nejaké peniaze, ktoré teda Libor, Ty si 

hovoril minulé zastupiteľstvo, dával si vždycky krát 2, 

urobil si z toho 100 tisíc, bolo to 50. Tuto sú tieto 

peniaze na to, aby sa nejakým spôsobom už začali robiť 

prípravné práce k tej parkovacej politike. Samotná 
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parkovacia politika to je diskusia, ktorá bude ešte 

prebiehať pol roka kým sa tá parkovacia politika spustí. 

Ale my ju musíme spustiť na niečom reálnom, na niečom 

vykreslenom. A keď tu budeme teda víriť vzduch ešte 3 

mesiace, 4 mesiace, tak potom už bude jeseň a potom sa už 

tie čiary nenamaľujú, čo bude to obrovský problém. Lebo 

potom sa budú maľovať asi na jar keď sa to stihne, ale zase 

sa tu môže rozprúdiť diskusia dva – tri mesiace, ako sa 

napríklad rozprúdila diskusia na meste, kde už tá 

parkovacia politika sa pripravuje niekoľko rokov a ešte 

stále je tam problém.  

 

 Ja teda aj s pánom vicestarostom som mal niekoľko 

stretnutí na Magistráte, kde sme diskutovali o tejto 

problematike. Momentálne to je tak rozbehnuté, že už to tam 

majú na legislatívnom oddelení, mala by sa pripravovať a už 

v nejakej v dohľadnej dobe zmluva o budúcej zmluve, 

o spolupráci, kde už kvázi sa mesto keď bude mestská časť 

dodržiavať zásady, ktoré boli prijaté, malo by si prenajať 

cesty 1. a 2. triedy na vykreslenie týchto parkovacích 

miest.  

 

 Čiže tieto peniaze idú len na to, aby spoločnosť ktorá 

je založená, a Ty si bol ten ktorý bol za to aby sa 

zachovala, aby sa obnovila, aby fungovala, aby tá 

spoločnosť prostredníctvom ľudí začala robiť prípravné, 

ešte raz opakujem prípravné práce na to, aby sa spustila tá 

parkovacia politika. Bez týchto prípravných prác to 

nebudeme môcť urobiť.  

 

 Čiže Libor, ešte raz, toto sú peniaze ktoré idú na to, 

aby sa niečo nakreslilo a aby keď už to bude nakreslené, 

aby sa na tom tá parkovacia politika robila. A máme na to 

pol roka aby sme si dohodli ešte; a to teda hovorím za 

seba, ja si myslím, že tá mestská časť bude za to, aby 
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obyvatelia, resp. rezidenti tejto mestskej časti mali 

najlacnejšie v rámci celého mesta, aby mali tie najlepšie 

ceny z Bratislavčanov. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

     Dámy a páni, ja mám jednu, ak dovolíte veľkú prosbu na 

vás. Teraz dám ešte slovo P. Ágostonovi, lebo chce 

reagovať. A potom už by som sa rad vrátil k návrhu 

uznesenia, ktoré predložil pán kolega Korček, takže prosím 

vás. 

     Peťo, máš slovo. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Stanko, ja som chcel 

v podstate povedať to isté, ja som jednoduchší človek a ja 

som v podstate už zabudol to uznesenie, ktoré predložil pán 

Korček; A chcel som ho poprosiť, keby nám ho mohol 

zrekapitulovať, lebo cez tieto peniaze a Novomestskú 

spoločnosť, ktorá momentálne vôbec nesúvisí s prerokovaným 

bodom, som sa stratil v tom čo vôbec Tomáš predkladal. 

Ďakujem pekne. 

 

  

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

 Ja si myslím, že chceš to ešte zopakovať?  

 Ja by som dal návrh, nech to prečíta návrhová komisia. 

Asi bez diskusie. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ja som dal návrh.  

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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 Poprosím Andrejka, návrh uznesenia; návrh pána 

poslanca Korčeka.  

 Moment. Libor, nech sa páči. Aby sme sa tu nezamotali, 

prosím vás. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa chcel spýtať, sme 

v bode rôzne. Teraz sme mali také skúsenosti, že sa 

predkladali rôzne návrhy a na konci bodu rôzne sa hlasovalo 

o týchto jednotlivých návrhoch, ktoré boli predložené.  

 

 

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

 Nie, Ty si nedával návrh. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ja som nedával návrh. Ja len vravím, že sme v bode 

rôzne a v bode rôzne diskusné príspevky a môžu byť 

predložené rôzne návrhy na hlasovanie. 

 

 Takže či budeme postupovať tak ako sa vždy postupovalo 

doposiaľ, že na konci bodu rôzne, sa bude potom hlasovať 

o jednotlivých, prípadne predložených návrhoch tak ako boli 

predložené?  

 

     Alebo či je zmena procedurálna na hlasovanie teda zo 

strany predsedajúceho, že vždy po každom konkrétnom návrhu 

sa bude o tom hlasovať.  

 

     Lebo takto sa mi to teraz tvári, že bod rôzne, pán 

Korček dal návrh a ide sa o ňom hlasovať. Či to ideme 

zmeniť teda, to som sa chcel spýtať. Ďakujem pekne.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ak vám to nevadí, mohli by sme ísť tak, lebo tuná 

kolegovia potom zabudnú že o čom to bolo; takže ak 

dovolíte.  

 Tomáš, Ty si mal asi k tomuto nejakú poznámku. Nech sa 

páči, povedz. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Ja som Ťa chcel podporiť. A myslím 

si, že z hľadiska efektívnosti tohto rokovania by bolo 

dobré, a ja by som dal taký procedurálny návrh, aby sme 

vždy po každom predloženom uznesení o ňom diskutovali 

a potom hlasovali, aby sme nemali z tohto zasadnutia guláš.  

 

 

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

 Áno, aj mne sa to zdá logickejšie, efektívnejšie. 

Čiže, dohodneme sa tak, bude návrh uznesenia a ideme ďalej.  

 Nech sa páči, návrhová komisia. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     žiada starostu mestskej časti, 

aby pravidelne zabezpečoval zverejňovanie všetkých 

rozpočtových opatrení na oficiálnej internetovej stránke 

mestskej časti, a to najneskôr do 5 pracovných dní od dňa 

ich podpisu starostom mestskej časti alebo inou poverenou 

osobou. 

 Termín plnenia: trvalý. 

 

 

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

 Pripravíme sa a budeme hlasovať o návrhu.  

 Prosím, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:               17 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Materiál bol prijatý.  

 Nech sa páči.   

     Ak si dobre pamätám, tam boli ďalšie návrhy uznesení. 

 Ak si dobre pamätám, tam bol návrh pána Vlačikyho, 

ktorý tu nie je. 

 

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

     Poprosím pána Vaškoviča aby ho uviedol. 

 

 

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

 Nech sa páči. Pán Vaškovič, ako dobre viete, je 

predseda komisie územného plánovania, pripravoval ten návrh 

spoločne s pánom Vlačikym.  

     Takže nech sa páči, Peter, máš slovo.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. My sme s kolegom Martinom Vlačikym 

pripravili návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto na roky 2015 – 2017 v časti 

kapitálové výdavky, územné plánovanie, kapitola 4.1.3. 

Vecný obsah tejto zmeny spočíva v tom, že medzi už 

v rozpočte vymenované územné plány zón navrhujeme zaradiť 

aj územný plán zóny Krahulčia.  
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 Tento návrh vychádza z toho, že práve tento územný 

plán zóny je obsiahnutý v platnom územnom pláne mesta 

a tento návrh nevyvoláva žiadne dodatočné finančné nároky 

na rozpočet mestskej časti, nakoľko náklady na začatie 

obstarávania a spracovania v roku 2015 sa získajú 

prerozdelením prostriedkov navrhnutých pre nové územné 

plány zón, to znamená Nobelova, Horná mlynská dolina, 

Zátišie, Hatalova. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, Peter.  

 Teraz je tu prihlásený pán kolega Mikulec, ale to ešte 

k predchádzajúcemu bodu. Richard, nech sa páči, máš slovo. 

 

 

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

 Ja mám takisto návrh uznesenia, ale tak ako sme sa 

dohodli, že asi by sme mali najprv vyriešiť predložený 

návrh. 

 

 

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

     Vyriešime najprv toto. 

 Pán poslanec Bielik. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som chcel podporiť návrh prednesený 

pánom poslancom Vaškovičom, ktorý pripravil spolu s pánom 

poslancom Vlačikym.  

     Myslím si, že je výhodou, že tento návrh nevznáša 

žiadne finančné nároky na rozpočet mestskej časti. A vieme 

zo stretnutí s obyvateľmi, že by veľmi uvítali spracovanie 

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

 Ďakujem pekne. Ako teda váš kolega, poslanec, tiež 

podporujem tento návrh. Je to v rámci kapitoly územného 

plánovania, čiže nejde o žiadne navýšenie. Ide o prosté 

prerozdelenie prostriedkov v rámci jednej kapitoly. 

 Pán poslanec Galamboš, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa rád opýtal 

predkladateľa, je to štýlom, zoberieme z územného plánu 

Nobelova nejakú časť finančných prostriedkov a dáme to na 

rozvojové územie Krahulčia? 

 

 A ešte jednu otázku; je to asi otázka na úrad.  

     Určite, neviem teda, či prebehlo výberové konania 

alebo súťaž na obstaranie týchto územných plánov? Či vám to 

nebude robiť nejaké problémy, keďže v súťažiach je vypísaná 

už cena, za ktorú to sme ochotní obstarať pre tých 

súťažiacich? Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem.  

 Áno, to je otázka na pána prednostu, nech sa páči. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Neviem takto reagovať, ale prezistím a dám vedieť. 

 

 

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

 Ja viem, že sú vysúťažené 3 lokality; (Peťo (p. 

Vaškovič) Ty ma asi doplníš lepšie) Biely kríž, Mierová 

kolónia a Ľudová štvrť. Tie sú v štádiu vyhodnocovania 
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pripomienok k zadaniu. Chcem vás informovať, že tie 

pripomienky boli urobené pred rokom a doteraz to nebolo 

vyhodnotené. To bude aj moja otázka tiež aj na 

kompetentných ľudí, že prečo to trvá rok?  

     A ostatné ak si dobré pamätám ešte neboli vysúťažené.  

     Ale Peťo, Ty ma asi doplníš ešte? Či je to tak? 

Pamätal som si dobré. 

 Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Predbehol ma pán kolega, 

poslanec Galamboš. Ja som sa chcel spýtať; vecne samozrejme 

nemám proti tomuto návrhu nič. Len pokiaľ sa dáva návrh na 

zvýšenie rozpočtu, tak vždycky sa dávalo aj krytie tejto 

položky. Či to pôjde z rezervného fondu alebo odkiaľ sa 

vlastne tieto zdroje presunú, alebo z  ktorej položky sa to 

bude čerpať, ktorá položka sa bude krátiť? Pokiaľ by takýto 

teda návrh bol ešte doplnený, aby to bolo konkrétne. 

Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Nie. Presne to vysvetlil pán kolega Vaškovič a ja som 

to tiež spomenul; v rámci kapitoly. V rámci kapitoly neviem 

koľko je tam, aká je suma, to si teraz z hlavy nepamätám. 

Ale v rámci toho sa prerozdelí. Niekde sa uberie a pridá sa 

na tú Krahulčiu. Čiže v žiadnom prípade nejde o navýšenie, 

ani samozrejme o presun z rezervného fondu do rozpočtu. 

 Pán poslanec Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Je to presne tak ako ste povedali, 

kolegovia. Môžem to aj zacitovať alebo presnejšie uviesť. 
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Jedná sa o zníženie finančných nárokov na územné plány zón 

ktoré sme schválili, ale na ktoré ešte obstaranie, 

ani spracovanie neprebehlo. To znamená, miestny úrad je 

v štádiu prípravy obstarávania týchto územných plánov. 

A jedná sa teda konkrétne o zníženie nárokov územného plánu 

zóny Horná mlynská dolina zo 7500 € na 5000 €, to znamená 

mínus 2500 €. A územný plán zóny Nobelova zo 7900 € na 5400 

€, to znamená tiež mínus 2500 €. Tým získame 5000 € na to, 

aby sme mohli tento rok ich využiť na začatie obstarávania 

územného plánu zóny Krahulčia. 

 

 V odpovedi by som len možno doplnil pána vicestarostu;  

územné plány ktoré boli vysúťažené, ktoré máme 

spracovateľa, to sú práve tie 3 územné plány: územný plán 

zóny Biely kríž, Mierová kolónia a Ľudová štvrť. Tento 

návrh sa týchto územných plánov v žiadnom prípade nedotýka. 

Tie územné plány prebiehajú vo svojom režime ako 

prebiehajú. Bohužiaľ, je pravdou to čo povedal pán 

vicestarosta.  

 

     Ja som osobne niekoľkokrát rokoval s pánom hlavným 

architektom na túto tému a my pripravujem špeciálnu komisiu 

územného plánovania a výstavby práve venovať tejto 

problematike prípravy obstaraniu územných plánov na území 

našej mestskej časti. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, Peter. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Ja podporujem tento návrh. Myslím 

si, že spracovávanie územných plánov zón je veľmi dôležité 
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a potrebné pre túto mestskú časť. Ja by som chcel využiť 

túto diskusiu a opýtať sa pána predsedu komisie, pána 

poslanca Vaškoviča. Ja si pamätám, že my sme ešte v roku 

2010 tu na pôde miestneho zastupiteľstva opätovne otvorili 

pripomienkové konanie k územnému plánu zóny  Horný Kramer, 

kde mohli ľudia opätovne podávať pripomienky. Odvtedy sme 

nedostali ako poslanci žiadnu informáciu. A sa mi to javí, 

že to asi trvá neprimerane dlho keď niečo trvá viac, teda 

skoro ako 5 rokov.  

 

     Tak by som sa chcel, ak vy ako predseda komisia máte 

informácie, či by ste nám ich nemohli ako poslancom 

poskytnúť čo je s územným plánom zóny Horný Kramer a teda 

prečo sa nedostal ešte na schvaľovanie na miestne 

zastupiteľstvo? Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Možno odpoviem ja, pretože ja som tiež 

členom tej komisie a je to jedna z vecí ktorá ma zaujíma, 

aj to čo som povedal že tie vyhodnotenia trvajú rok, čo sa 

mi zdá úplne neprimerane dlho.  

     Takže chceme si urobiť vyslovene monotematickú komisiu 

k týmto územným plánom, a samozrejme, budeme vás informovať 

ako to vyzerá. 

 Nech sa páči, pán poslanec Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja som na túto tému rozprával 

s pánom architektom Kockom. On mi hovoril, že práve na 

tento rok boli zastupiteľstvom v schválenom rozpočte  

finančné prostriedky na dokončenie tohto územného plánu 

Horný Kramer.  
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 Ale tak ako povedal pán vicestarosta, plánujeme jedno 

monotematické zasadnutie našej komisie, kde chceme prejsť 

všetky, naozaj všetky  územné plány, či už sú platné alebo 

pripravované, alebo ešte len v príprave sa nachádzajúce. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Prihlásený je pán kolega Galamboš; nech sa páči Pali. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne. Ja by som sa iba pozastavil nad tvorbou 

toho rozpočtu našej mestskej časti. Nie je predsa možné zo 

7900 ísť na 4000. To je pomaly 100 %-né poníženie 

rozpočtovej položky ako to bolo nastavené. Bola okolo toho 

nejaká debata, že čo bude stáť ten územný plán? Lebo sa mi 

to zdá byť trošku neprimerané, nadnesené tie pôvodné 

čiastky, ktoré sa tam ukazujú. Kolega Vaškovič hovorí, že 

vie zobrať z tých pôvodných plánov, z jedného plánu keď vie 

zobrať, ja neviem  3000 €, to je pomaly 100 %. Ďakujem 

pekne.  

 

 

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

 Vždy tento územný plán záleží od toho, tá suma, že  

veľký je rozsah, že aké veľké je to územie, a ako podrobne 

sa bude spracovávať.  

     A ten územný plán, jeho vypracovanie a schválenie trvá 

3 – 4 roky. Teraz Tomáš spomínal rok 2010, čiže možno sa to 

rieši 7 – 8 rokov. Čiže tam to vieme korigovať, keď sa 

vysúťaží firma, urobiť rozdeliť to na dva, tri roky, tie 

sumy.   

 Ale doplní má pán poslanec Vaškovič; nech sa páči. 
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Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem za slovo. Je to presne tak ako povedal pán 

vicestarosta. Tieto sumy nepredstavujú sumy za celý územný 

plán. Predstavujú sumy, ktoré boli tento rok určené na 

jednotlivé územné plány. Dnes sa nachádzame v júli, tak to 

znamená, že je predpoklad, že na tie územné plány ktoré 

boli schválené v rozpočte tento rok nevyčerpáme tú  sumu, 

ktorú sme schválili. Preto sa snažíme účelne tie schválené  

prostriedky prerozdeliť na 3 územné plány namiesto dvoch 

keďže vieme, že v tomto čase nachádzajúcom sa do konca roku 

jednoducho už vyčerpáme tie prostriedky.  

 

 

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

     A ešte doplním aj z toho dôvodu, pretože niektoré veci 

tu trvajú neprimerane dlho.  

 Takže nech sa páči, pán poslanec Korček s faktickou 

poznámkou. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo. Áno, ja s Tebou, pán vicestarosta 

súhlasím. Niektoré veci tu trvajú neprimerane dlho, a ten 

územný plán Horný Kramer trvá naozaj veľmi dlho. Pretože 

územný plán zóny pokiaľ všetko funguje tak ako má, pokiaľ  

úrad dostane od toho kto tieto pokyny dáva, teda od 

štatutára pokyny, tak to môže trvať 2 – 3 roky.  

 

     Po druhé, pokiaľ sú tam iné záujmy, tak potom to trvá 

5 rokov a dopadne to tak ako to dopadlo s týmto územným 

plánom. Ďakujem. 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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     Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 schvaľuje  

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na 

roky 2015 – 2017 v časti kapitálové výdavky územné 

plánovanie, kapitola 4.1.3 tak, že sa do tejto kapitoly 

pridáva vypracovanie územného plánu zóny Krahulčia 

s plánovaným rozpočtom na rok 2015 vo výške 5000 €. V rámci 

predmetnej kapitoly sa znížia plánované náklady na územný 

plán zóny Horná mlynská dolina zo 7500 € na 5000 € 

a na územný plán zóny Nobelova zo 7900 € na 5400 €.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Dámy a páni, pripravíme sa, budeme hlasovať o návrhu. 

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                17 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0   

 Materiál bol prijatý.  

 Ďakujem veľmi pekne za podporu. 

 

 Pokračujeme ďalej v bode rôzne.  

 Andrejka, sú tam ešte nejaké návrhy uznesení? 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Ešte máme návrh uznesenia pána JUDr. Mikulca ohľadom 

spracovania nového všeobecne záväzného nariadenia a 

zrušenie pôvodného všeobecne záväzného nariadenia.  

     Takže ja ho prečítam; dúfam že to nebude problém. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto  

     po a) žiada starostu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto,  

     aby v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

zabezpečoval vypracovanie a predloženie návrhu nového 

všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude upravovať najmä 

pravidlá a podmienky poskytovania dotácií a grantov 

mestskou častou Bratislava – Nové Mesto, a to tak aby bol 

návrh riadne predložený na najbližšie rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva Bratislava – Nové Mesto v roku 2015. 

 

     po b) k dátumu účinnosti nového všeobecne záväzného 

nariadenia, ktoré bude upravovať najmä pravidlá a podmienky 

poskytovania dotácií a grantov mestskou častou Bratislava – 

Nové Mesto sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto č. 4/2005 zo dňa 18. 10. 2005 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto v znení jeho dodatkov v plnom rozsahu. 

 Termín plnenia uznesenia: ihneď. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Richard (p. Mikulec), chceš k tomu niečo ešte dodať, 

či stačí takto? Myslím, že tam to bolo úplne jednoznačne. 

Dobre. 

 Libor, Ty si sa pôvodne hlásil, ale nie.  
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     Čiže bol prihlásený s faktickou pán poslanec Korček. 

Nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem. Ja podporujem tento návrh, lebo tak ako som 

už vystúpil minulé zastupiteľstvo, keď som si pozrel 

dotácie, ktoré boli dané starostom mestskej časti v roku 

2012, tak bola tam niekoľko tisícová suma na podporu boja 

proti AIDS v Prievidzi formou vydania brožúrky.  

 

     Dokonca som sa dozvedel že mestská časť bohato 

podporuje nielen kultúru ale aj kulturistiku. A bolo tam 

myslím 3000 € pre jedného kulturistu, ktorý reprezentoval, 

z Košíc dokonca bol tento pán, ktorý reprezentoval nás 

potom v Spojených štátoch na nejakej kulturistickej súťaži. 

Neviem ako dopadol, či teda mal lepšie výsledky ako tá 

kulturistka, ktorú podporil premiér Fico. Ale teda dali sme 

dotáciu, takže dúfam, že mal aspoň niekde ne trenkách znak 

mestskej časti. Ďakujem.  

 

 

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

 Nech sa páči, pán prednosta.  

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Ďakujem. Ja chcem len upozorniť, že najbližšie 

zastupiteľstvo je 25. augusta a pred tým zastupiteľstvom 

nie sú žiadne komisie. Myslím si, že tento materiál by mal 

byť prerokovaný riadne v komisiách. Takže treba to zvážiť, 

ten termín. Ďakujem. 

 

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

 Ďakujem pekne za poznámku. 
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     Libor, teraz na ostro? Lebo ešte stále si tam. Ty až 

potom na záver. Dobre. Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Sládek, nech sa páči.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne pánovi prednostovi za upozornenie.  

      Ja len chcem zase upozorniť, že prednosta neriadi 

komisie ani jej programy. Čiže ak je  plánované na 25. 

augusta, tak dovtedy môže byť aj 100 komisií alebo môžu byť 

aj mimoriadne zasadnutia, ak bude záujem. Určite komisie 

môžu zasadnúť. 

 

 Na druhej strane chcem upozorniť na to, že v tomto 

prípade je podľa mňa najmä dôležité ako sa k prípadnému 

návrhu ktorý je jedno kedy bude predložený, ako sa k nemu  

vyjadrí najväčšia komisia v tomto miestnom zastupiteľstve, 

14-členná. Ďakujem. 

 

 

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

     Nech sa páči p. Mikulec. 

 

 

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

 Dobre si povedal Danko, tá najväčšia komisia sa k tomu 

určite vyjadrí. Teda aby som to chcel dať do pléna, myslím 

taký všeobecný súhlas keby bol, že v rámci klubu, lebo  

máme len jeden momentálne, to je náš 14-členný sa to 

vyrieši.  

     Ale či aj tá ostatná komisia, ktorá tu je, ktorá tiež  

zasadá aj pred každým zastupiteľstvom,  či sa potom budeme 

vedieť s ňou dohodnúť na tom, aby sme tu dali nejaký 

seriózny návrh.  
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     To by som len tak chcel povedať, že tým pádom nemusia 

byť ani komisie, keď tu bude všeobecný súhlas s tým, že 

nemusí to byť prerokované, stačí keď bo bude prerokované 

medzi poslancami, že či to môže ísť potom v tom auguste 

riadne. Či zasa nebudú problémy s tým, že bude dvakrát 

vystúpenie na to, že neboli tie komisie zase. Dik.   

 

 

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

 Áno, nech sa páči, je ešte niekto prihlásený? 

 (POZNÁMKA RNDr. J. Ondrovej: Pracujeme na tom 

materiáli v rámci úradu.) 

     Viem o tom. 

 Nech sa páči ešte. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

 Poprosím návrhovú komisiu, pani predsedníčku.  

 

 

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

     Ja už som to raz prečítala, ale ešte raz. 

 

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

     Lebo máme kolegov, ktorí si nepamätajú.  

 

 

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

 Takže nechávame „najbližšie“? 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     a) žiada starostu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, 

aby v súlade s príslušnými právnymi predpismi zabezpečil  

vypracoval a predloženie návrhu nového všeobecne záväzného 

nariadenia, ktoré bude upravovať najmä pravidlá a podmienky 
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poskytovania dotácií a grantov mestskou časťou Bratislava – 

Nové Mesto, a to tak aby bol návrh riadne predložený na 

najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva Bratislava – 

Nové Mesto v roku 2015. 

 

     b) k dátumu účinnosti nového všeobecne záväzného 

nariadenia, ktoré bude upravovať najmä pravidlá a podmienky 

poskytovania dotácií a grantov mestskou časťou Bratislava – 

Nové Mesto sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto č. 4/2005 zo dňa 18. 10. 2005 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto v znení jeho dodatkov v plnom rozsahu. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Kolegovia, pripravíme sa, budeme hlasovať o tomto 

materiáli. 

 Nech sa páči, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Návrh bol prijatý. 

 

 Libor (p. Gašpierik) vy tam niečo skúšate s našimi 

technikmi, lebo si tuná ako červený? Je tam nejaký 

technický problém, páni? 

 (Pán poslanec Gašpierik v jednom bode sa hlásil 

k inému.) 

 Dámy a páni, nech sa páči, bod rôzne; ak má niekto. 

 Nech sa páči, Libor. 
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja som sa hlásil k druhému bodu, len sa 

to nejako zrušilo a tým pádom sa to započítalo ďalej. 

 

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

 Vidím, že Ti to tam naskakuje. Nech sa páči. 

 

 

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

 Ja by som chcel predložiť návrh, ja som už viackrát na 

tomto pléne diskutoval aj interpeloval starostu, neúspešne. 

Následne teda aj úspešne sa mi dostalo odpovede ohľadom 

projektu Pri Mýte na Račianskej ulici. V tejto zóne sa 

pripravuje výstavba veľkého obytného súboru, kde citeľne 

zasiahne do života množstva obyvateľov ohraničených ulíc 

Pionierskou, Kraskovou, Račianskou. 

 

 Na tento projekt bolo vydané územné rozhodnutie zo 

strany starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

pánom starostom Kusým, rovnako aj stavebné povolenie. 

Myslím si, už som to citoval, začali sa zbierať určité 

petície občanov pre riešenie tejto kritickej situácie, 

ktorá sa tu črtá, že sa tu nastaví v najbližšej dobe, 

nakoľko má dôjsť k zásadnej zmene dopravnej situácie na 

tejto ulici. Majú byť možno niektoré ulice teraz 

zjednosmerkované, majú tam byť vybudované ďalšie nové 

svetelné križovatky, majú tam byť dobudované nové dopravné 

značenia v zmysle zákazu odbočenia či už z hlavnej ulice na 

Kraskovu.  

 

     Každé ráno vieme aký je kolaps na tejto ulici. 

A rovnako aj po pracovnej dobe, pokiaľ sa občania bývajúci 

v tejto zóne, v tejto lokalite vracajú do svojich bytov, do 

svojim domovov.  

 



 

 

 

                                                                     Pokračujúce 8. zasad. MZ MČ B-NM 14.7.2015   

31 

     Po tomto navrhovanom riešení, ktoré je v súčasnosti  

na stole tam vznikne mimoriadne kritický stav, kedy dôjde 

k totálnemu kolapsu dopravy.  

 

 Na základe aj mojej interpelácie následne pán starosta 

Mgr. Kusý zvolal plus, mínus o 10 dní stretnutie občanov, 

ktoré nezvolával už ako starosta Kusý ale ako občan, Kusý, 

ako sused, aspoň tak to bolo predstavené, ktoré sa 

uskutočnilo na Pedagogickej fakulte takéto stretnutie 

s občanmi.  

 

     A všetky výhrady, celá kritika z tohto pléna bola 

vznesené na úroveň Magistrátu, hlavného mesta Bratislava, 

ktoré je zodpovedné za túto situáciu. Bohužiaľ, títo 

zástupcovia tam prítomní neboli, to znamená nemohlo dôjsť 

k žiadnemu riešeniu tejto situácie aj keď tam bol prítomný 

pán občan Kusý, aj keď tam boli zástupcovia investorov, 

resp. architektov. 

 

     Ja by som si dovolil v zmysle materiálu, ktorý máme 

prijatý na mestskej časti všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto číslo 4/2014 

o podmienkach organizovania a uskutočnenia verejného 

zhromaždenia obyvateľov mestskej časti požiadať o to, aby 

mestská časť, ako to už bolo aj v minulom ostatnom období, 

takéto verejné zhromaždenie zvolané, aby sa takéto verejné 

zhromaždenie zvolalo, na ktorom by sa tieto kritické 

momenty ktoré tu  v najbližšej dobe vyvstanú sa operatívne, 

aktuálne a veľmi vážne riešili. Riešili tak, kde by boli 

prítomní zástupcovia občanov, teda ktorí by boli zvolaní, 

títo občania na takéto verejné zhromaždenie, aby tam boli 

prítomní; štatutár mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

pán  Kusý, odborní pracovníci, nech je tam architekt 

oddelenia dopravy. Samozrejme, to už záleží na pánovi 

starostovi ktorých zamestnancov by tam prizval.  
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     A rovnako si myslím, že zo strany štatutára, starostu 

mestskej časti by mali byť prizvaní okrem investorov, 

developerov, architektov aj zástupcovia hlavného mesta, či 

už pán primátor príde osobne alebo by poveril 

viceprimátora, alebo hlavného dopravného architekta, alebo 

z príslušného oddelenia Magistrátu, tak aby sa naozaj tam 

načrtlo jedno konkrétne riešenie, veľmi rýchle riešenie, 

ktoré by tento problém občanov mohlo riešiť.  

 

 Z tohto aspektu si dovolím predložiť návrh na zvolanie 

takéhoto verejného zhromaždenia, a návrh predložím následne 

návrhovej komisii; je to trošku dlhšie, ale musím prečítam 

aby to tu odznelo. Môžem to prečítať? Musí to odznieť. 

 

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

 Samozrejme. Nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Ešte môže skúmať aj návrhová komisia, nakoľko som to 

písal rukou. Tak nech je to na záznam, lebo ja škaredšie  

píšem; vždycky ma pani Vítková opravuje, 

 

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 : 

 Návrh na znenie uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     po I. zvoláva v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto číslo 4/2014 

o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného 
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zhromaždenia obyvateľov mestskej časti verejné zhromaždenie 

obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktoré sa 

bude konať „dňa 16. júna“; to už asi nebude reálne, takže 

termín by som si dovolil navrhnúť možno po dohode s pánom 

prednostom, pokiaľ môžem keď príde k hlasovaniu, že by sme 

to tam upravili tak, aby to bolo nejaké relevantné, nechcem 

tam dávať frigidný termín, taký ktorý by sa nedal zvolať 

a bol by nekorektný voči tým partnerom, ktorých som 

uviedol. Takže termín doplním. že .. júna 2015 o 17.00 hod. 

v jedálni Základnej školy s materskou školou, ulica 

Sibírska číslo 39. 

 

Program: Dopravné riešenie komunikácie Račianska ulica 

v súvislosti s realizovanou výstavbou v tejto lokalite 

Projekt pri Mýte. 

Vymedzenie ulíc: od Kraskova ulica, Pionierska.     

Moderátor verejného zhromaždenia prednosta miestneho úradu.          

 

 

     Po II. žiada starostu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto  

            prizvať na verejné zhromaždenie 

 

     po a) zodpovedných zástupcov investičného, stavebného 

Projektu Pri Mýte, projektantov, investorov 

     po b) zástupcov hlavného mesta SR Bratislava, ktorí sú 

zodpovední za relevantné stanoviská a posúdenia v merite 

prerokovávanej oblasti, hlavnú dopravnú architektku 

hlavného mesta SR Bratislava a ostatných dotknutých 

vedúcich pracovníkov 

     po c) zodpovedných zástupcov mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto, architekt mestskej časti, vedúca stavebného 

úradu mestskej časti, a ostatní. 

 

     po III. žiada starostu mestskej časti 
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o zabezpečenie vloženia písomných materiálov, pozvánok do 

všetkých schránok obyvateľov mestskej časti, ktorí bývajú 

v bytových domoch územím ohraničeným ulicami Račianska, 

Pionierska, Mikovínyiho, Sibírska, Jozefa-Cígera Hronského, 

Kraskova a Kominárska, pričom do pozvánok sa uvedie, že sa 

jedná o verejné zhromaždenie zvolané zastupiteľstvom 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 14. 07. 2015 

a prijatého uznesenia číslo; to tam bude doplnené, tak ako 

to bude prípadne schválené, doplní sa po očíslovaní a 

podpise zápisnice zo zastupiteľstva mestskej časti. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Libor, ja ako poznám tú situáciu a 

súhlasím s tým.  

     Ale dovolím si pár poznámok, pre ostatných kolegov. Tí 

starší si pamätajú, že ja som dával návrh ešte minulý rok, 

a v júni sme schválili uznesenie, kde sme žiadali 

vypracovanie dopravno-urbanistickej štúdie Račianskej. Lebo 

všetkých nás trápi, vieme je tam minimálne 10 veľkých 

projektov rozpracovaných. A tieto veci čo sa týka dopravy, 

to nie je len Kraskova. Vieme, už sme mali skúsenosť 

z minulosti, že to bolo oproti Mladej garde, tam to 

odbočenie k McDonald´su. Teraz je tam nový projekt, bytový 

dom Račianska, tam nám zasahuje do Bieleho kríža. Čiže 

Račianska celá je problémová. To je jedna poznámka. 

 

     Druhá poznámka, aby ste boli informovaní, my sme mali 

1. 7. stretnutie s hlavnou dopravnou inžinierkou, kde téma 

bola dopravná politika, bol tam aj kolega Richard Mikulec. 

A ja som ešte požiadal v mene pána starostu o stretnutie 

pani Ing. Kratochvílovú s tým, že potrebujeme Račiansku 

riešiť. Konkrétne tam boli tri veci. Jedna bola Kraskova, 
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druhá bola Biely kríž, Skalická a tretia bola Nobelova. 

Čiže vieme o tom. Riešime to.  

 

     Keď dávaš tento návrh, tak ja tento návrh podporím, 

len prosím, sú tam dátumy.  

     Tu padlo meno pána prednostu, ktorý bol vonku, takže 

nevie o čo ide, tak by som poprosil, aby ste si to dali do 

poriadku. Dobre? 

 S faktickou pán poslanec Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja by som chcel 

možno len takú poznámočku na okraj toho návrhu uznesenia 

pána kolegu Gašpierika: 

 

 Samozrejme, súhlasím s tým, aby sme sa stretli aj s 

občanmi ale myslím si, že pre výstavbu celého obytného 

komplexu na Mýte bolo vydané územné rozhodnutie a stavebné 

povolenie. A aj celá tá dopravná situácia mala byť riešená 

práve v tom čase, keď sa tieto dôležité rozhodnutia 

pripravovali a vydávali. Myslím si, a som o tom hlboko 

presvedčený, že takéto stretnutie s občanmi, s obyvateľmi z 

územia Račianskej sa malo diaľ oveľa, oveľa skôr. To 

znamená v čase, keď sa projekt obytného súboru Pri Mýte len 

pripravoval. 

 

 Ako som povedal, je dobré sa stretnúť, porozprávať sa, 

ale myslím si že z toho legislatívno-právneho hľadiska bude 

veľmi ťažké v súčasnosti, keď sa už stavia, a keď sú už 

vydané právoplatné stavebné povolenia akceptovať akékoľvek 

pripomienky občanov.  

 

 

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

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja možno 

z histórie. Takéto verejné zhromaždenie toto  miestne 

zastupiteľstvo môže zvolať v zmysle zákona o obecnom 

zriadení. My  sme tak už spravili predchádzajúce volebné 

obdobie. A potom sme schválili všeobecne záväzné nariadenie 

o zvolávaní takýchto verejných zhromaždení na základe 

ktorého kolega Gašpierik dáva návrh na zvolanie tohto 

zhromaždenia. Ja to podporujem a chápem to čo hovorí pán 

kolega Vaškovič, pretože má pravdu. Ale práve že občan, 

sused Kusý zvolal asi 2 – 3 týždne dozadu ľudí. A tí ľudia 

boli podľa môjho názoru do značnej miery veľmi zavedení 

týmto občanom čo sa týka ešte ďalších možností. Dokonca sa 

tam začala spisovať petícia.  

 

     Čiže, aby toto všetko bolo uvedené na mieru a aby tí 

ľudia vedeli aká je situácia, ak sa im bude dať pomôcť či 

zo strany Magistrátu, keďže budú tam aj zástupcovia 

prítomní. Tak možno tam budú možné nejaké zmeny; 

samozrejme, to by muselo byť so súhlasom investora. Pokiaľ 

nie, tak nie. Ale teda nech ľudia vedia v akom stave to je, 

aj právnom, aj faktickom, aby neboli proste zavádzaní 

niektorými občanmi tejto mestskej časti. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Tomáš, ja som bol na jedenom stretnutí 

ktoré sme mali ale na miestnom úrade a boli tam zástupcovia 

investora. Bola tam vtedy aj pani Ing. Krátochvílová. Skôr 

vidím problém v Magistráte ako čo sa týka toho investora. 

Ten bol teda pomerne, pomerne ústretový.  
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 Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Mikulec.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel dať dve uznesenia. 

 

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

 Prosím, ešte sme nedokončili jedno. Takže prepáč.  

 

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

     Ja som mal riadny príspevok, takže;  

 

 

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

 Mal si pravdu, prepáč. 

 Pani poslankyňa Šebejová, k téme? (Áno.) 

 Nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela pána Vaškoviča 

spýtať, či je možné, aby sme dali prípadne návrh takého, 

teraz mi to úplne vypadlo, proste aby sme dali poslanecký 

návrh v zmysle toho, že aby všetky ostatné projekty na 

Račianskej boli schválené až keď bude vypracovaná dopravná 

štúdia v tej oblasti? Pretože si myslím, že ináč to 

neuregulujeme, pretože každý projekt sa schvaľuje zvlášť 

a osobitne.  

 

     A pokiaľ máme toto v našej kompetencii, tak by som 

určite nejakým spôsobom to schvaľovanie projektov 

podmienila riešením dopravnej situácie na celej Račianskej.  

 

 A ešte som vás chcela poprosiť, pokiaľ budete znovu 

jednať s pani  dopravnou inžinierkou, s pani hlavnou 
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dopravnou inžinierkou pani Kratochvílovou, aby ste medzi 

ulice ktoré treba určite riešiť zaradili aj Riazanskú, 

ktorá určite v súvislosti so zahusťovaním Račianskej bude 

ešte viac problematická ako je teraz a určite ešte viac 

bude chýbať sľubovaná alebo neviem plánovaná spojnica medzi 

Račianskou a Vajnorskou v mieste Zátišia, kde teraz stoja 

problematické garáže. Takže určite by som do riešenia 

zahrnula aj túto oblasť, alebo proste do toho čo treba  

riešiť.    

 

 

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

 Áno, ja s tým súhlasím, a máme na to uznesenie. 

 Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Na základe úpravy materiálu a diskusie 

aj s vami, predsedajúcim, pánom zástupcom starostu, aj 

s pánom prednostom, ja by som si dovolil teda upresniť, že 

toto verejné zhromaždenie by sa konalo 4. 8. 2015; je to 

plus, mínus 3 týždne od dnes.  

 

     A moderátorom verejného zhromaždenia by bol zástupca 

starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Stanislav 

Winkler; ja si myslím, že Stanko s tým súhlasil, lebo pán 

prednosta tu nebude prítomný v auguste, v tom termíne.  

 

     A čo sa týka toho skorého termínu, ešte tu bola taká 

poznámka keď som mal tú diskusiu, že či sa to nedá na 

september? Ja musím povedať, že to čo spomínal pán poslanec 

Korček, tá diskusia tam bola veľmi vážna, poviem to veľmi 

slušne na tomto stretnutí občanov. A práve zo strany pána 

občana Kusého, pardon, že tak musím povedať, ale bolo to 

tak naozaj zvolané, nebolo to úradne zvolané.  



 

 

 

                                                                     Pokračujúce 8. zasad. MZ MČ B-NM 14.7.2015   

39 

 

     Ale že občan Kusý to zvolával, tak bol tam taký 

verejný apel, že takéto stretnutie nejaké je potrebné 

uskutočniť čím skôr, takmer ihneď, že sa nebude čakať na 

práve obdobie september, október, november. Ale že také 

nejaké stretnutie by sa mohlo, malo uskutočniť už počas 

letných prázdnin. Takto sa všetci prítomní občania možno 

v počte 100-150 dohodli, tak preto to navrhujem, aby sa 

takéto verejné zhromaždenie uskutočnilo už v lete. Nechcem 

to dávať schválne na dovolenkové obdobie, atď., ale bol to 

záver z takého stretnutia občanov 24. 6. 2015. Ďakujem 

pekne.   

 

 

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

 Libor, ja by som Ťa doplním. Ja som nevedel že tu 

nebude pán prednosta, keď si sa ma pýtal. A myslím si, že 

keďže tam už bolo vydané stavebné povolenie a všetko, takže 

to by asi fakt mal pán starosta nájsť taký termín, aby to 

on odmoderoval. Fakt to nie je moja kompetencia. Ja tam 

určite keď budem v Bratislave, a predpokladám že 

budem, určite tam budem prítomný. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 V poriadku, veď dobre, Ty si viedol schôdzu. Vy ste 

viedli schôdzu, má sa vykať pri diskusii, Vy ste viedli 

schôdzu ja som diskutoval. Takže ak je to tak, tak 

samozrejme to upravím na „starostu mestskej časti“ teda 

moderátor tohto podujatia. Samozrejme, to akceptujem 

a upravím to. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 
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 S faktickou pán kolega Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo. Ja len súhlasím s pánom Vaškovičom,    

že zvolávajú sa preto stretnutia s občanmi ex post, keď je 

vydané územné alebo stavebné povolenie. Pri príprave 

jednotlivých projektov nie sú prizývaní ani gesční poslanci 

ktorí žijú a zastupujú tých ľudí v danom území, čo 

považujem za chybu. Keby boli prizvaní pri prerokovaní 

tohto projektu gesční poslanci už v úvode, alebo 

pri prípade, určite takto by tak nebolo.   

 

     A čo sa týka zmeny projektu, pán Oborný, to je myslím 

hlavný architekt tohto, tvrdil, že do roku 2001 tie stĺpiky 

nebudú osadené a je tam ešte aká taká šanca, že sa zmení 

ten dopravný projekt, tak ako sa zmenil napríklad pri 

projekte KIVIKKO, kde bola odpustená investorovi svetelná 

križovatka, aj keď bola v záväznom stanovisku, dneska tam 

nestojí a bude to robiť stále problémy na tej Račianskej 

v doprave. 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 : 

 Ďakujem za slovo. Ja sa len chcem pridať ku kolegom. 

Myslím si, že tá doprava je v katastrofálnom stave a proste 

tie ulice už širšie nebudú. A ja si myslím, že jedným 

spôsobom ako to riešiť čo sa týka tej dynamickej dopravy je 

aj rýchle prijatie tej parkovacej politiky, lebo dosť veľa 

ľudí cestuje autom za prácou a parkuje tu v meste, aj na 

tých parkovacích miestach, kde by mali parkovať priamo 
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obyvatelia mestskej časti a zaberajú miesta. Čiže toto je 

jeden zo spôsobov.     

 

 Ale prikláňam sa k tomu čo hovoria. Ja sám som aj 

s pánom vicestarostom riešil veci ohľadne dopravy napríklad 

na Nobelovej, ktorá je v dosť katastrofálnom stave teraz. 

A ide tam ďalšia bytovka, ktorá prečísli tú štvrť 

o niekoľko sto bytov. A je to teraz už na hrane, tak neviem 

ako to bude fungovať. Račianska detto. Čiže fakt toto sú 

veci, kde by mali byť tí gesční poslanci prizývaní aby sa 

k tomu  vyjadrovali, lebo majú najbližšie k ľuďom a vedia 

to najlepšie ohodnotiť.  

 

 

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

 Nech sa páči, pán poslanec Vaškovič. Potom pán 

poslanec Korček.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel zareagovať 

v krátkosti na kolegyňu Katku Šebejovú. Nemyslím si, že je 

možné vyhlásiť stavebnú uzáveru v zázemí Račianskej až do 

doby spracovania a odsúhlasenia dopravno-urbanistickej 

štúdie Račianska ulica.  

 

      Ja si myslím, že bude veľmi dobré keď sa nám podarí 

v našej komisii dosiahnuť, aby zodpovední pracovníci 

miestneho úradu nás prizývali, alebo našu komisiu prizývali 

pri vydávaní záväzných stanovísk k pripravovaným 

dokumentáciám, alebo k pripravovaným investičným zámerom. 

 

 Ak sa nám toto podarí, aby naozaj sme úzko 

spolupracovali s miestnym úradom, my by sme mali možnosť už 

v zárodku tieto projekty pripomienkovať. A poviem to teraz 
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v úvodzovkách, možno aj klásť pripomienky, ktoré tie 

projekty by mali spĺňať.  

 

 

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

     Áno, to sa k Tebe pripájam, Peťo (Ing. Vaškovič), 

pretože keď si pozriete stanoviská k investičným zámerom, 

tak to je čo sa týka nášho úradu, dosť biedne. To je také 

nič nehovoriace, všeobjímajúce stanoviská. To by sme chceli 

tiež zmeniť.    

 Nech sa páči, Tomáš. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Ďakujem za slovo. Vy si možno kolegovia pamätáte, že 

ja som dával návrh, aby boli takéto verejné zhromaždenia 

k projektom zvolávané, takže budeme sa asi musieť pozrieť, 

ja sa určite pozriem ako sa toto uznesenie dodržiava, resp. 

obchádza cez rôznych občanov a susedov, ktorí nám začínajú 

zvolávať takéto zhromaždenia.    

 

 A k Tebe, Paľo (p. Galamboš), zas buď objektívny 

k pánovi starostovi ako štatutárovi, ktorý podpisoval 

územné rozhodnutie a stavebné povolenie ku KIVIKKU, lebo 

naozaj tá križovatka tam nie je, investor ušetril niekoľko 

sto tisíc Eur, ale zase vybudoval detské ihrisko. Ďakujem.  

 

 

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.: 

 Teraz jedna moja otázka:  
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     Môžeme prijať uznesenie v zmysle toho, že zaviažeme 

úrad, aby gesčného poslanca informoval vždy v prípade že 

teda bude posudzovať nejaký návrh v jeho obvode?  

 

 

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

 Keď dáte návrh. 

 

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

 Áno, napíšem.  

 

 

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

     Ale nový návrh.  

     Ešte tu máme návrh uznesenia pána poslanca Gašpierika. 

 Myslím si, že asi sme už diskusiu ukončili k tomuto 

bodu, stačilo.  

 Nech sa páči, Andrejka prečítaj návrh uznesenia. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     po I. zvoláva  

v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto číslo 4/2014 o podmienkach 

organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia 

obyvateľov mestskej časti, verejné zhromaždenie obyvateľov 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré sa bude konať 

dňa 4. 8. 2015 o 17.00 hod. v jedálni Základnej školy 

s materskou školou ul. Sibírska č. 39. 

Program: Dopravné riešenie komunikácie Račianska ulica 

v súvislosti s realizovanou výstavbou v tejto lokalite 

projekt Pri Mýte.  

Vymedzenie ulíc Kraskova ulica, Pionierska. 
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Moderátor verejného zhromaždenia starosta mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto.  

    

     po II. žiada starostu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto  

         prizvať na verejné zhromaždenie: 

     za a) zodpovedných zástupcov investičného stavebného 

projektu Pri Mýte, projektantov, investorov, 

     za b) zástupcov hlavného mesta SR Bratislava, ktorí sú 

zodpovední za relevantné stanoviská a povolenia v merite 

prerokovávanej oblasti. Hlavná dopravná architektka 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, ostatných 

dotknutých vedúcich pracovníkov, 

     za c) zodpovedných zástupcov mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto, architekt mestskej časti, vedúca stavebného 

úradu mestskej časti a ostatných.  

 

     po III. žiada starostu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     o zabezpečenie vloženia písomných materiálov 

(pozvánok) do všetkých schránok obyvateľov mestskej časti, 

ktorí bývajú v bytových domoch územím ohraničeným ulicami 

Račianska, Pionierska, Mikovínyiho, Sibírska, Jozefa 

Cígera-Hronského, Kraskova a Kominárska, pričom do pozvánok 

sa uvedie, že sa jedná o verejné zhromaždenie zvolané 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 

14. 7. 2015 a prijatého uznesenia číslo, ktoré sa doplní po 

očíslovaní, po zápisnici zo zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto.  

 

 

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

 Dobre. Dámy a páni, predtým ako budeme hlasovať ešte 

jeden procedurálny návrh pána kolegu Korčeka. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem. Ja len Liborovi (p. Gašpierikovi): „Hlavná 

dopravná inžinierka“, nie architektka. Tak je oficiálny 

názov.  

 

 

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

     Dobre, Ing. Kratochvílová.  

 Kolegovia, pripravíme sa a budeme hlasovať o návrhu 

pána poslanca Gašpierika.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne.  

 Za:                17 poslancov. 

     Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Nech sa páči ďalší návrh. 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Ja mám 2 návrhy uznesení: 

     Čiže začnem návrhom na poskytnutie návratnej finančnej 

výpomoci, alternatívne na zvýšenie základného imania 

spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. a na 

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na 

rok 2015.   

 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 schvaľuje  

Variant A: 
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po a) v súlade s § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci z Rezervného fondu 

mestskej časti Bratislava – Nové mesto spoločnosti 

Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. vo výške 25 000,00 

EUR na dobu do 31. 12. 2017 bezúročne. 

Začiatok splácania: od 1. 6. 2016 

Ukončenie splácania: 31. 12. 2017. 

 

po b) zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2015 

 

v časti finančných operácií vo výške 25 000,00 EUR takto: 

Ten materiál máte pred sebou. Je to prevod z Rezervného 

fondu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 

Novomestská parkovacia spoločnosť.   

 

 

Alternatívne  

  

Variant B: 

 

po a) zvýšenie základného imania spoločnosti Novomestská 

parkovacia spoločnosť s.r.o. vložením sumy vo výške 

25 000,00 EUR do základného imania z Rezervného fondu 

mestskej časti Bratislava – Nové mesto 

 

po b) zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2015 

v časti finančných operácií vo výške 25 000,00 EUR takto: 

Prevod z Rezervného fondu 25 000,00 EUR. Zvýšenie 

základného imania Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 

 

 

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

     Ďakujem pekne.  
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 Očakávam zaujímavú diskusiu. Hneď prvý, kolega Sládek, 

nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja mám vecne Richard, že Ty si 

predkladateľ tohto materiálu, a toto je alternatívne 

pripravený preto, lebo sme o ňom rokovali pred zasadnutím. 

Čiže, len aby bol dodržaný ten technický postup, nechcem Ti 

radiť, ale Ty by si mal ako predkladateľ autoremedúrou 

jeden z tých variantov dať preč. Čiže prečítaš len ten 

ktorý navrhuješ, lebo nemôžeme tento materiál schvaľovať 

tak ako je napísaný. Lebo v jednom materiáli nemôžeme 

schváliť aj A, aj B. Čiže mal by byť autoremedúrou upravený 

a o tom variante ktorý platí, o tom by sme mali hlasovať. 

Ten ktorý neplatí, by si mal autoremedúrou vyňať 

z materiálu preč. Ďakujem.  

 

 

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

 Nech sa páči, pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

     Ako vieš, Dano, ten materiál sa pripravoval pred 

zastupiteľstvom nejaký čas. Tam išlo o to, minule sme mali 

na stole materiál, kde teda tá čiastka bola vo výške 

50 000,00 EUR. Teraz sa vlastne pripravuje technika, kde by 

sa tá časť na vykreslenie tých parkovacích miest urobila 

cez EKO-podnik. Čiže urobila by to mestská časť cez EKO-

podnik. Tieto financie sú od spoločnosti na zamestnancov 

spoločnosti a teda tento materiál ja predkladám, 

spracovateľom je pani Ondrová. Tu skôr išlo, aby sme 

alternatívne vybrali. Nech to nie je na mojom rozhodnutí, 

ktorá varianta je lepšia.  
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     Bola tu diskusia medzi nami pred zastupiteľstvom, 

ktorá by bola lepšia. Ja osobne by som sa prikláňal na 

zvýšenie základného imania spoločnosti, ale chcem aby to 

rozhodlo zastupiteľstvo. Čiže neviem, akým spôsobom vieme 

zrealizovať hlasovanie o tomto bode, resp. o tých 

alternatívach. Môžem ja navrhnúť, že teda zvýšenie 

základného imania, ale; 

 

 

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

 Ja si myslím, že to môžeme nechať na diskusiu. Určite 

sa vyjadria viacerí a potom podľa toho Ty ten návrh 

upravíš.  

     Pán poslanec Korček.  

 

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

     Ja by som poprosil aj Dana Sládka v tej diskusii nech 

sa on vyjadrí, lebo ja by som jeho názor rád počul. 

 

 

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

 Dá sa hlasovať jednotlivo. Budeme hlasovať za variant  

A,  variant B.  

      

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

 Nevidím problém. 

 

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

 Tomáš, nech sa páči.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja podporujem 

tento návrh. Myslím si že, keďže sme rozhodli že nebudeme 
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rušiť Novomestskú parkovaciu politiku, tak mali by sme jej 

dať šancu na fungovanie, mali by sme jej vytvoriť potrebné 

materiálne zázemie. Táto spoločnosť tieto peniaze potrebuje 

na to, aby mohla začať fungovať, aby mohla začať plniť tie 

účely na ktoré sme ju zakladali. Takže za mňa tento návrh 

pána JUDr. Mikulca má podporu. 

 

 A čo sa týka tej samotnej procedúry, keďže 

predkladateľ pán JUDr. Mikulec odporučil alternatívu číslo 

2, ja navrhujem, aby sa po diskusii najprv hlasovalo 

o variante B, ktorú odporučil predkladateľ. V prípade, že 

bude prijatá, bude prijatá. V prípade, že nie, tak sa bude 

hlasovať o variante A. 

 

 

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

     Samozrejme. Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Sládek.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Naozaj, pán JUDr. Korček je skúsený poslanec, takže ma 

predbehol, ale presne toto som chcel zhruba povedať, že my 

môžeme hlasovať najprv o jednom. Ale v prípade že ho 

prijmeme, tak už o druhom hlasovať nemôžeme. Čiže je dobre, 

že najprv budeme hlasovať  o variante B.  

     Čiže tak musí byť prečítaný a musí byť prezentovaný 

ako keby to bol samostatný materiál.  

     Toto ešte musíme v diskusii bohužiaľ ošetriť.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem len poprosiť, vážené 

kolegyne, kolegovia, keby sme dodržovali, že keď sa 

prihlásim faktickou, tak aby tá faktická skutočne bola na 

niekoho, aby som tam nesvietil pol hodinu kým si tu 

vyrozprávate svoje bolesti ktoré máte na srdci a nesúvisia 

s faktickými poznámkami na niekoho.   

 

 Ale späť k tomuto materiálu: 

 Ja som sa už veľmi jasne vyjadril na minulom 

zastupiteľstve k tejto aktivite ktorú ideme vykonávať. 

Celkom ma nie že prekvapuje ale v podstate ma to vôbec  

neprekvapuje, že najskôr sme chceli 50 a teraz zrazu nám 

stačí 25. Máme tu variant A a variant B. V podstate máme tu 

niekoľko variantov a niekoľko veci na stole. A neviem či sa 

vôbec ešte, teda ja už sa určite neorientujem čo ideme 

schvaľovať, a aký je vôbec zmysel tohto celého? A vôbec 

nejakej parkovacej politiky, ktorá si myslím, že má byť 

organizovaná hlavným mestom a nie nami. 

     Čiže ja naďalej zostávam v tom, čo som hovoril ns  

minulom, resp. minule, keď sa to zastupiteľstvo prerušilo, 

ja sa zdržím k tomuto materiálu. Je mi to proti srsti. 

Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ja len, Peťo, doplním Ťa: My sme 1. 7., ten dátum som 

už tu spomínal v súvislosti s tou Račianskou mali 

stretnutie u pani Ing. Kratochvílovej, hlavnej dopravnej 

inžinierky, kde boli všetky veľké mestské časti. A tam sa 

práve že dohodol spôsob, ako sa bude riešiť parkovacia 

politika mesta. A bude sa to riešiť takým spôsobom, ako to 

chceme robiť my. Mesto urobí rámcovú dohodu so všetkými 

mestskými časťami, kde budú základné zásady a ciele 
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a mestské časti si to budú či už vlastnými spoločnosťami 

alebo vytendrovanými externými spoločnosťami riešiť. 

A v zmysle zásad, ktoré boli prijaté na meste a ktoré sme 

prijali v roku 2012 aj my. Takže len taká malá poznámočka k 

Tebe. 

 Nech sa páči, pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja oceňujem prístup pána kolegu Petra Ágostona 

k tomuto materiálu, že sa teda aspoň zdrží. Poviem ešte raz 

čo sa týka tohto materiálu, prečo tam nie je 50, je tam 25.  

 

     Diskusiou teda v rámci úradu sme zistili, že možno 

technika na to aby to vykresľoval EKO-podnik priamo zadaním 

od mestskej časti bude rýchlejšia a lepšia vzhľadom potom 

aj k prenajatiu týchto miest spoločnosti. Čiže preto je tam 

to zníženie tej ceny, ináč by sa to riešilo takisto cez 

EKO-podnik čo je naša spoločnosť mestskej časti v rámci 

parkovacej spoločnosti.  

 

     Ešte raz hovorím. Tieto spoločnosti sú obidve, je 100 

%-ným vlastníkom mestská časť. Čiže robíme to čisto so 

spoločnosťami, ktoré nie sú mimomestské, sú to spoločnosti 

mestskej časti. A snažíme sa nájsť spôsob ako čo 

najrýchlejšie začať. Je leto a myslím si, že keď by sme to 

schvaľovali v septembri a treba aj nejakých zamestnancov, 

ktorí sa budú tomu venovať, prijať, ak by sme to 

schvaľovali v septembri alebo v októbri, keď už bude pršať 

a nebude sa dať toto realizovať, už bude dosť neskoro, 

a zase sa to preloží na ďalší rok. 

 

 Čiže ja by som poprosil kolegov o podporu tohto 

materiálu a nech môžeme čím skôr začať. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. 

     (Na odchod sa chystal pán poslanec Dubravický.) 

 Jožko (p. Dubravický) obávam sa, dvakrát sme 

nedokončili zastupiteľstvo. Ale, ak je to život ohrozujúce, 

takže  samozrejme. Katka (p. Šebejová), prepáčte 

sekundičku. 

 Nech sa páči. 

 

Poslanec MUDr. J. D u b r a v i c k ý : 

 Ospravedlňujem sa z toho dôvodu, že mám pohotovostnú 

službu. 

 

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

     Samozrejme, Jožko. nech sa páči.  

     Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

     Ja by som si potrebovala ujasniť jedno. Čo sa týka tej 

dohody s Magistrátom, tam on vôbec nebude riešiť parkovaciu 

politiku, alebo bude to rozdelené na komunikácie prvej, 

druhej, tretej a štvrtej triedy? To je prvá otázka. 

 

 A druhá: Že na akých komunikáciách sa bude maľovať  to 

značenie? Lebo pokiaľ viem, niektoré nám nie sú zverené, 

takže ich nemôžeme opravovať. Môžeme na nich vyznačovať 

značenie? Teda parkovacie miesta? 

 

 

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

 Na tom stretnutí sme sa dohodli, že samozrejme trojky, 

štvorky, ktoré sú v kompetencií mestských častí si budú 

riešiť mestské časti. A jednotky a dvojky komunikácie si 

prenájmu mestské časti od Magistrátu. Teda parkovacie 
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miesta, aby bolo jasné, ktoré sú na cestách prvej a druhej 

triedy. Toto bola dohoda ktorá bola z 1. 7. Následne minulý 

týždeň malo byť stretnutie všetkých mestských časti 

k tomuto, kde ja som nebol, ale ako ma informoval pán 

poslanec a kolega Mikulec, tak to stretnutie nebolo. Ale na 

tom stretnutí kde sme boli spolu tak takáto dohoda padla 

medzi Magistrátom a veľkými mestskými časťami.  

 

 A čo sa týka toho zverenia, nezverenia, ja viem aký je 

problém, ale viem že jednal pán prednosta aj na Magistráte, 

tak poprosím pána prednostu, či sa udialo niečo nové 

v tomto, lebo to je dôležité vlastne pre celý systém.  

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

 Takto: S Magistrátom komunikujem na 50 %. Čiže ja 

s nimi áno a oni so mnou nie. Neodpovedajú. 

 

 

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

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som chcel zareagovať na kolegyňu Šebejovú Katku.  

     Takto: V tomto prvom pilotnom projekte, teda máme tam 

projekt ktorý už bol raz schválený na dopravnej komisii na 

Magistráte, tam patrí len jedna alebo dve komunikácie 

mestu, ostatné všetko je mestskej časti. Na stretnutí, 

ktoré sme mali s pánom vicestarostom a aj s pani 

Kratochvílovou sa dohodol nejaký možný postup pri zverovaní 

tých komunikácií prvej a druhej triedy. Teraz to riešia 

legislatívci. Mali sme mať stretnutie minulý týždeň, ešte 

nemajú k tomu vypracované nejaké stanovisko. Malo by to byť 

tento týždeň. Ale ja so s ňou telefonicky rozprával, tuto 
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nie je problém čo sa týka komunikácií tretej a štvrtej  

triedy. Ja si myslím, že oni v dohľadnej dobe oni dotiahnu 

aj ten spôsob ako vyriešiť prvú a druhú triedu.  

 

     Čiže hovorím, čím skôr začneme, tým skorej sa to celé 

pohne.  Lebo keď nikto nezačne, tak sa to nepohne v tomto 

meste nikdy.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Pani kolegyňa Šebejová. 

 

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

     Takže ideme maľovať značenie na cestách tretej 

a štvrtej triedy? 

 

 

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

 Ideme pilotným projektom, to je Tehelné pole, kde sú 

všetky komunikácie naše. A ako hovoril Richard, myslím dve, 

myslím že to je ulica Tegelhoffa a Príkopova, tam ako je 

teraz výstavba nového futbalového štadióna, tie sú mestské. 

Ale ostatné všetky komunikácie sú naše.  

 

 

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

     Možno je to teda viac ako na faktickú, ale diskutujem, 

dobre. Znamená to, dobre, môžeme dostať zoznam ulíc, na 

ktorých bude maľovať to značenie? To je ešte ďalšia moja 

otázka.  

 

 A potom znamená to, že keď sa spustí pilotný projekt 

tak v tej časti kde sa spustí, budú platiť aj obyvatelia 

ktorí tam bývajú, aj tí ktorí tam prídu, alebo sa ráta len 
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s tým, že budú platiť len tí, ktorí tam proste prídu 

parkovať?  

     A ako sa toto bude sledovať a kto to bude robiť? 

 

 

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

 Samozrejme, bude preferencia rezidentov.  

     A tie ďalšie veci, to je vec, ktorú bude musieť 

pripraviť tá parkovacia spoločnosť. Čiže budú karty a budú 

vyčlenené miesta, kde budú môcť aj cudzí ľudia, návštevníci 

parkovať; samozrejme za poplatky; detaily vám teraz neviem 

povedať koľko to bude.  Ale asi ma doplní aj pán poslanec 

Mikulec, konateľ spoločnosti.  

     Prosím pána poslanca Vaškoviča, lebo to bude odpoveď 

na otázku pani Šebejovej. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel pani kolegyňa 

povedať, možno to čo som už povedal na minulom 

zastupiteľstve. My v súčasnosti nemáme na stole bod 

programu parkovacia politika, ale máme na stole 

odsúhlasenie príspevku pre parkovaciu spoločnosť na to, aby 

začala prípravné práce na tejto parkovacej politike. 

 

 Ja osobne očakávam od kolegov, ktorí sa venujú tejto 

problematike, že v dohľadnej dobe alebo v čase ktorý bude 

reálny, pripravia kompletný návrh parkovacej politiky, 

a ten samozrejme budeme mať k dispozícii aby sme ho mohli 

prediskutovať. A chcem zdôrazniť to, čo som zdôraznil už na 

minulom zastupiteľstve, aby sme mali možnosť aj tento návrh 

odkomunikovať s občanmi. 

 

 

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



 

 

 

                                                                     Pokračujúce 8. zasad. MZ MČ B-NM 14.7.2015   

56 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Toto je nádherný absurdný stav 

čo sa tu deje. My ideme momentálne schvaľovať príspevok 

nejakej spoločnosti, ktorá bude maľovať čiary. To je 

vynikajúce! Ja nemám problém s tým, aby sme maľovali čiary. 

Ja predpokladám, že tá spoločnosť bude vedieť ako ich má 

maľovať tie čiary. 

 

 Len, vážení, prosím vás pekne, máme pred sebou a máte 

pred sebou na stole zámer z roku 2012 parkovacej politiky. 

Tento zámer bol vytvorený vtedy tiež veľmi narýchlo a tiež 

veľmi sme ho potrebovali schváliť preto lebo mesto 

potrebovalo mať nejaké podklady. Tento zámer parkovacej 

politiky má 5 bodov. Je tak všeobecný ako keď povieme, „že 

sme“, ale to ešte nič neznamená. Tento zámer nehovorí vôbec 

o ničom.  

 

 Ja by som veľmi rád, keby sme sa dohodli na jednej 

veci. Keby parkovacia spoločnosť ktorej pravdepodobne dáme 

25 000,00 € na to, aby namaľovala čiary.  

 

     Ale veľmi rád by som vás poprosil, keby sme parkovaciu 

politiku robili na tomto fóre, a v tomto pléne. Aby toto 

zastupiteľstvo, títo ľudia ktorí tu sedíme a zastupujeme 

občanov schvaľovali parkovaciu politiku. A nie, aby 

Novomestská parkovacia spoločnosť vytvárala parkovaciu 

politiku.     

 

     Spravme si, prosím vás, nejaké základné, zásadné 

rozhodnutie o tom, kto bude vytvárať tú parkovaciu 

politiku? 
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 Ja nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby nejaká súkromná 

spoločnosť, aj keď vo vlastníctve mestskej časti, vytvárala 

parkovaciu politiku. Toto je naša kompetencia a nie 

kompetencia nejakej s.r.o. A; to je asi všetko. Ďakujem. 

 

 

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.: 

     Možno je to môj problém, ale ja neviem oddeliť 

schválenie peňazí od toho že na čo sa majú použiť. A. 

bohužiaľ, tá diskusia sa tu zvrhla k tomu, že to použitie 

má byť na maľovanie čiar, takže som sa začala pýtať na 

konkrétne veci. Tak či tak mi proste nejaký konkrétny smer 

toho na čo tie peniaze majú byť použité proste chýba 

a neviem sa bez toho aby som ho mala, dobre rozhodnúť. To 

je celé. 

 

     A potom ešte, mňa naozaj zaujíma jedna vec; proste ja 

si to potrebujem uistiť, lebo ja som tu minulé 4 roky 

nesedela. Ak je to pilotný projekt, či sa teda spustí aj 

v zmysle toho že sa spustí pre ľudí ktorí tam bývajú?  

 

     To znamená že, lebo keď to domýšľam, tak sa spustí pre 

časť ľudí, ktorí budú za to parkovanie zrazu v našej 

mestskej časti platiť. A to si myslím, že môže byť dosť 

veľký problém, keď to bude  len časť.  

     Ako ja nemám problém s tým riešiť parkovaciu politiku, 

lebo to že na to doplácame všetci, to asi je tu zbytočné 

hovoriť. Ale proste nejaké zásady toho ako by som chcela 

postupovať proste sama pred sebou mám a ťažko sa ich budem 

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

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Ja sa chcem len spýtať obidvoch 

kolegov, ja som o tom rozprával; vy ste neboli na tomto 

zastupiteľstve? Ja teda fakt neviem že či rozprávam tu 

a niekto ma nepočúva. Pán Korček zareaguje po mojom 

príspevku. Peťo Vaškovič, musím sa Ti poďakovať že si to 

konečne nejako ozrejmil.    

 

     Tu je jasné, tu je nejaká spoločnosť, ktorá musí 

vytvoriť priestor na to, aby sa mohlo niekde parkovať. 

Parkovaciu politiku táto spoločnosť riešiť nebude. Toto je 

kompetencia poslancov, týchto poslancov, ktorí ju budú 

riešiť lebo sa bude spúšťať 1. 1. 2016. Keď sa nám to 

samozrejme podarí vykresliť, lebo touto debatou ako to 

počúvam, tak sa nám to nepodarí nikdy. A keď chceme niečo 

spustiť 1. 1. 2016, tak to na niečom musíme spustiť.  

 

     Takže bavíme sa tu stále o čom?  

     Bavíme sa tu o tom, už hovoril som ďalej, tie peniaze, 

o vkresľovaní čiar. Vykresľovať čiary bude EKO-podnik, čiže 

spoločnosť takisto mestskej časti.  

 

     Tú parkovaciu politiku budeme musieť asi na niečom 

spustiť. Viete, keď ide auto po diaľnici, tak asi ide po 

nejakej ceste, tak tú cestu treba vybudovať, lebo ináč asi 

nepôjde nikde.  

 

 Takže ja neviem, o čom sa tu stále bavíme; a už ma to 

prestáva baviť. Čiže aby sme tu ešte ďalšiu pol hodinu; 
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poprosím triezvy príspevok pána JUDr. Korčeka, aby sme 

mohli hlasovať o tomto. Ďakujem.   

 

 

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

     Pán poslanec Korček, ale triezvy príspevok, prosím. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem. Myslím si, že aj keď je aj 17,45 hod. bude to 

ešte triezvy príspevok.  

 Ja som si znovu prečítal ten materiál a myslím si, že 

pán poslanec Vaškovič to povedal naozaj veľmi trefne. Tak 

ja to skúsim prerozprávať, ešte k tomu poviem niečo svoje.   

 

 My sme ako miestne zastupiteľstvo, nikto iný, ale toto 

miestne zastupiteľstvo ešte minulé volebné obdobie 

zriadilo, pretože má zo zákona takúto kompetenciu, obchodnú 

spoločnosť Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., kde 

sme jediným spoločníkom. To sme spravili my a zriadili sme 

si túto organizáciu ako servisnú organizáciu na to, že keď 

budeme mať parkovaciu politiku, aby nám robila praktický 

výkon tejto parkovacej politiky.  

 

 Keďže my sme si založili túto spoločnosť tak asi 

chceme, aby sme prostredníctvom tejto spoločnosti 

zabezpečovali parkovaciu politiku, preto jej musíme dať 

prirodzene nejaké finančné prostriedky, aby tam mohli 

niekoho zamestnať a aby si mohli kúpiť, ja neviem, papier, 

tlačiareň, a mohli začať pracovať.   

 

 My neschvaľujeme nejaké peniaze na kreslenie čiar. Tie 

čiary nebude kresliť táto spoločnosť, bude to kresliť EKO-

podnik; o tom budeme asi rokovať pri nejakej zmene 

rozpočtu.  
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     A čo sa týka samotnej parkovacej politiky, táto 

spoločnosť nám môže akurát tak niečo navrhnúť, ale 

konkrétne VZN budeme musieť schváliť my ako poslanci. A to 

potom bude predmetom ďalšej diskusie, tak ako povedal pán 

kolega Vaškovič. To znamená, my túto spoločnosť máme, 

chceme niečo začať. Lebo asi nemyslím si, že niekto tu 

sedí, kto by nechcel zavedenie rezidenčného parkovania v 

mestskej časti, pretože tá situácia je absolútne neúnosná; 

to určite všetci poznáte.  

 

     A keďže to chceme riešiť, máme na to spoločnosť, tak 

je úplne prirodzené, že im chceme dať nejaké peniaze aby 

mohli pracovať, lebo ináč nechápem, na čo sme si tú 

spoločnosť zakladali. Ďakujem.   

 

 

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

     Ďakujem pekne. O tom sme sa presne Tomáš čo si 

povedal, bavili tuná. Áno, to je na chod tej spoločnosti. 

Tá spoločnosť chod musí pripraviť. Jedná vec, zámer sme 

schválili, kde sú ciele a zásady. Samozrejme, to treba ešte 

rozpracovať.  Ale máme spoločnosť, ktorú sme refrešovali 

a chceme aby fungovala. A tá fungovať musí. Tá musí urobiť  

obchodný plán. To neurobím ja, ani poslanec neviem ktorý. 

 S faktickou pán poslanec Gašpierik; nech sa páči 

Libor. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Sľúbil som, že nebudem vystupovať, ale 

pár poznámok k parkovacej politike. Samozrejme by som teraz 

povedal 40 otázok ktoré nie sú na stole; abonentské karty, 

rezidenčné karty, návštevnícke karty, firemné autá, dve – 
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tri autá abonentské. Proste toto všetko musí byť dané na 

stôl, aby mohla byť parkovacia politika. Toto nie je. 

 

     Myslím si, že bolo toho už veľa toho povedané na 

ostatnom zastupiteľstve, aj na tomto zastupiteľstve. Tak či 

tak je tu nejaký počet poslancov, ktorý rozhodne, asi ten 

svoj názor má sformovaný k tejto téme. Takže myslím si, že 

naozaj to nie je potrebné zdržovať.  

 

 A možno by som to len to takto obhájil, že veľmi 

súhlasím to čo povedal pán kolega Ágoston. Lebo ja som 

povedal tak štátnicky a tak veľmi z nadhľadu povedal, že 

v čom je vlastne problém? Lebo nie je vôbec problém v tej 

spoločnosti aby existovala.  

 

     Aj keď tu bolo niekoľkokrát povedané že som vystupoval 

aby táto spoločnosť nebola zrušená. Áno, chcem, aby 

fungovala, aby sme takúto parkovaciu politiku v mestskej 

časti mali, aby presne ten zámer, ktorý bol prerokovaný 

v roku 2012, kde je asi 5  - 6 práve takých poznámok; 

maximálna možná aplikácia princípu mestskej parkovacej 

politiky. Systém prevádzky musí byť jednotný pre všetky 

veľké mestské časti. To, čo sme diskutovali v roku 2012 aby 

sa prenieslo, pretavilo do konkrétnych prvkov v parkovacej 

politike. Ale musí to byť na stole. Spoločnosť nech ide 

svojou cestou, nech pracuje.  

 

 Ja len spomeniem znovu rozpočet mestskej časti 24 

milión pre rok 2015 predložený v máji, kde máme v rámci 

položky cestná doprava schválené číslo 276 707 EUR. Takže 

mestská časť, úrad má svoje zdroje, má svoj rozpočet, má 

krytie a môže pracovať.  

 

 Lebo ešte aj v rámci kapitálových výdavkov máme 

schválenú položku 30 000 EUR, budovanie nových parkovacích 
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miest. To znamená, z toho sa môžu čiary robiť, neviem, 

koľkokoľvek. 

 

 A ešte 5 000 EUR v kapitole výdavky; vyhotovenie 

parkovacieho systému. 

 

 Takže 35 000 EUR máme schválených, takže tam nie je 

potrebné žiadne, ako spomínal pán Korček nejaké ďalšie 

zastupiteľstvo. Ale už to máme schválené, môže sa to konať  

ihneď, zajtra.  

 

 A samozrejme to čo som spomínal na tom minulom, koľko 

sa bude rušiť 5, 10, 20 % z parkovacích miest, lebo tie 

normy sú väčšie ako je to možno dneska, možno na jednej 

a druhej strane.    

     Toto boli tie otázky, ktoré som nadnášal ja, resp. čo 

spomínal pán poslanec Ágoston. Ďakujem pekne. 

 

 

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 na rozdiel od poslankyne 

Šebejovej som schopný oddeliť príspevok do Novomestskej 

parkovacej spoločnosti od parkovacej politiky. A práve 

preto som za tieto dva týždne zmenil názor, že sa od môjho 

nastavenia, kedy som bol pred dvoma týždňami absolútne 

proti tomu, dnes sa zdržím. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 
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 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som bol rád Peter (p. Ágoston) keby si bol za. 

Lebo ešte raz hovorím, ja neviem, cíti tu niekto nejaké 

uznesenie o parkovacej politike? Alebo o čom sa tu bavíme? 

Veď my sa stále bavíme o tom, aby sa poskytli peniaze   

spoločnosti, ktorá bude vytvárať priestor na to, aby sa 

toto spustilo. Samotná parkovacia politika, budeme ju 

riešiť polroka. Bude diskusia o tom.  

 

     Ja sám som za to, však vlastne poslanci rozhodnú 

o tom, ako to bude fungovať, atď., atď. Tu sa stále bavíme 

len o tom, aby táto spoločnosť, ktorá bola založená 

mestskou časťou fungovala a zabezpečila na to podmienky.  

 

 Veď my sa nebavíme o parkovacej politike. Ja neviem, 

prečo sa tu rozbehla diskusia o parkovacej politike?    

 

 My sa bavíme o poskytnutí peňazí spoločnosti, ktorá má 

zabezpečiť fungovanie tej parkovacej politiky. Samotnú 

parkovaciu politiku bude riešiť poslanecký zbor. Takže ja 

by som poprosil tých ľudí, teda keď chcú riešiť nejakú 

parkovaciu politiku, aby dali priestor tej spoločnosti, 

ktorá bola založená na to, aby to umožnila. Ďakujem. 

 

 

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

     Ja už som to tu spomínal a opakujem to. Jednáme 

s mestom, mesto jedná so všetkými mestskými časťami. Bude 

to, keď nie tento týždeň, na budúci týždeň, čiže tá rámcová 

dohoda sa pripravujem. Čiže od toho, tým budeme viazaní aj 

my. Ale v podstate ide to tým smerom, tak ako sme my 

prijali zámer v roku 2012. 
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 A opakujem, tu sa bavíme o prostriedkoch, ktoré pôjdu 

do našej s.r.o.  

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á : 

     Inými slovami, čiary sa budú maľovať až keď to 

schválime? 

 

 

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

 Ja neviem, kedy sa budú. 

 

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

 Celé je to o tom maľovaní čiar, že na to treba tie 

peniaze.  

 

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

     Ja neviem, to ste asi nepochopili; 

 

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

     Tak ja sa pýtam, keď to máme oddeľovať, tak že či sa 

budú čiary maľovať vtedy keď schválime princípy fungovania 

parkovacej politiky, alebo zásady; alebo ako to nazveme. 

 

 

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

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Pani kolegynka, ešte raz. A teraz už to naposledy 

poviem. 

 Tieto peniaze sú na to, aby spoločnosť zamestnala 

ľudí, ktorí to budú celé riešiť. Čiary bude maľovať EKO-
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podnik. Vy schvaľujete prostriedky na to, aby sa tam v tej 

spoločnosti zamestnali odborníci, profesionáli, ktorí toto 

budú všetko riadiť. Nie maľovanie čiar. Maľovanie čiar bude 

riešiť mestská časť. 

 

 

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

 Pani poslankyňa Šebejová, prosím. 

 

 

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

 Iba som sa pýtala, či to bude riešiť vtedy keď to 

schválime? 

 A druhá vec je, že to čo ste teraz povedali mi 

jednoducho na papieri, v e-mali, alebo kdekoľvek, ako 

podklad v mojom rozhodovaní chýbalo.    

 

 

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

 Pani poslankyňa Rattajová, nech sa páči. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Ja by som chcela k tomu iba 

v skratke. Stále sa tu bavíme o tom, že chceme nejaké 

výstupy. 

 Ja si myslím, že sme si nechali Novomestskú parkovaciu 

spoločnosť na to, aby pracovala. A na to aby pracovala 

potrebuje peňažné prostriedky. Čiže ja súhlasím s tým, aby 

sme dneska tento návrh podporili. 

 

     A dneska po ceste na zastupiteľstvo som išla cez ulicu 

mestskú, kde som si odrátala, že na začiatku ulice stále 26 

áut, z toho 9 áut malo mimobratislavskú ŠPZ. Ja si myslím, 

že s tým treba niečo robiť. Ďakujem.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne.  

 Keďže sa nikto nehlási do diskusie, tak budeme rokovať 

o návrhu pána poslanca Mikulca, a bude to variant B, 

Richard? 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o prečítanie 

uznesenia, variant B.  

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto  

     s c h v a ľ u j e  

 

Variant B: 

     a) zvýšenie základného imania spoločnosti Novomestská 

parkovacia spoločnosť s.r.o. vložením sumy vo výške 

25 000,00 EUR do základného imania z Rezervného fondu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

     b) zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2015 

v časti finančných operácií vo výške 25 000,00 EUR; podľa 

predtlače bez pripomienok: 

 

Príjmy  EK 454 001  Zdroj 46  HS 0024  Názov položky: 

Prevod z Rezervného fondu  Suma v EUR + 25 000,00  

 

Výdavky:  EK 814 001  Zdroj 46  HS 0024 Názov položky: 

Zvýšenie základného imania – Novomestská parkovacia 

spoločnosť, s.r.o.  Suma v EUR + 25 000,00. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Budeme hlasovať.  
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 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 14 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2 

 Ďakujem pekne. 

 Návrh sme prijali.    

 

 Richard (p. Mikulec), ak si dobre pamätám, Ty si mal 

ešte jeden návrh pripravený. Čiže, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo.  

 Chcem dať návrh na uznesenie: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto  

 žiada starostu mestskej časti,  

aby v súlade s všeobecným záväzným nariadením č. 4/2005 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov poskytol 

dotáciu vo výške 4 000,00 EUR občianskemu združeniu 

SLOBODNÝ BAJKER, IČO 30856086 na výstavbu ľahkej 

cyklistickej zjazdovej trate BLUETRAIL pre začiatočníkov 

a rozvoj existujúcich cyklistických zjazdových tratí 

v areáli BIKEPARKU Koliba – Kamzík.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Tomáš, nech sa páči. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 
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 Ďakujem Ti za slovo. Ja by som chcel podporiť tento 

návrh pána kolegu JUDr. Mikulca. Mestská časť bude 

z výstavby takejto trate benefitovať tým, že tí bicyklisti, 

a to by nám mohol povedať aj pán riaditeľ Molnár, ktorý 

úzko spolupracuje s týmto občianskym združením budú 

využívať našu lanovku, za ktorú budú platiť. Čiže tie 

prostriedky sa nám v takejto forme postupne vrátia.  

 

     Všetci viete, že na Kamzíku momentálne sa realizuje 

s podporou mestskej časti, a niektorých poslancov sa 

realizujú viaceré projekty, či to je obnova kaverny, či je 

to vlastne aj táto výstavba tratí, ktoré majú za cieľ 

prilákať viac návštevníkov do lesoparku a samozrejme aj 

viac návštevníkov pre našu lanovku. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Súhlasím.  

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Pán 

predsedajúci, môžem vedieť na ktorý príspevok mal teraz 

faktickú poznámku pán Korček? Keď žiadny ešte nezaznel? 

 

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

 Bol tu návrh pána poslanca. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Poprosím vás, to bol návrh. Ale faktická nie je na 

návrh. Sa prihlás normálne príspevkom. Nepredbiehaj sa.   

 

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

 Chcel byť prvý. Dobre. 
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     Ešte niekto k návrhu pána poslanca Mikulca?  

 Čiže poprosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Poprosíme písomný návrh.  

 

     Návrh uznesenia pána poslanca Mikulca: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 žiada starostu mestskej časti,  

aby v súlade s všeobecne záväzným nariadením č. 4/2005 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov poskytol 

dotáciu vo výške 4 000,00 EUR občianskemu združeniu 

SLOBODNÝ BAJKER IČO 30856086 na výstavbu ľahkej 

cyklistickej zjazdovej trate BLUETRAIL pre začiatočníkov 

a rozvoj existujúcich  cyklistických zjazdových tratí 

v areáli BIKEPARKU Koliba – Kamzík.  

  

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. Budeme hlasovať o návrhu pána 

poslanca Mikulca. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               17 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Materiál bol prijatý.  

 Ďakujem pekne, kolegovia. 

 Pani poslankyňa Šebejová nový návrh; nech sa páči. 
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Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á :  

     Takže ja by som vás chcela poprosiť o podporu návrhu, 

ktorý sme naformulovali spolu s pánom poslancom Vaškovičom, 

a je nasledovné: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     žiada starostu mestskej časti, aby informoval písomne 

gesčných poslancov o každom väčšom investičnom zámere, 

ktorý má 10 a viac bytových jednotiek, alebo porovnateľný 

rozsah zariadení občianskej vybavenosti a je v ich volebnom 

obvode už v čase prípravy stanoviska mestskej časti 

k predmetnému zámeru.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Peter, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Môžem poprosiť, pani Šebejová, 

keby ste z toho vypustili slovo „väčšom“? Keď tam hovoríte 

že väčšom zámere, keby tam zostalo v rovine „o každom 

zámere“? Lebo čo je väčší? Čo je viac, čo je menej, čo je 

veľa alebo málo? Čo je veľa, málo? 

 

 

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

 Pán poslanec Vaškovič. Asi nebudeme riešiť samozrejme 

nejaké rodinné domy, ale tam to bolo spomenuté. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo.  
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     My sme sa snažili ten väčší rozsah charakterizovať 

rozsahom 10 a viac bytových jednotiek, a tomu 

zodpovedajúcemu rozsahu zariadení občianskej vybavenosti, 

aby sme sa nebavili len o bytových domoch, ale teda aj 

zariadenia, vybavenosti. 

 

 

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

 Čiže myslím si, že je to v poriadku, pani Šebejová? 

O.K. 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Ja sa chcem len spýtať, aj keď kolega pán Vaškovič 

sedí vedľa mňa, ale Ty Stano tiež si člen tej komisie pre  

územné plánovanie, výstavbu, atď., takže ak to dobre 

chápem, teda je to tak, že starosta ani nekonzultuje tie 

stanoviská ktoré vydáva k tým väčším investičným zámerom? 

Nepredkladá ich na rokovania tej komisie? 

 

 

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

 Nie, nie, nie.  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 A nebolo by dobré tam zapracovať aby to bolo aj pre tú 

komisiu? 

 

 

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

 Myslím, že sme to už spomínali, že chceme tieto veci, 

aby boli informovaní poslanci o nich. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 
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 Myslím, že to znelo „pre gesčných“ poslancov; nie? 

Návrh uznesenia znie; informoval gesčných poslancov.   

 

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

 Áno. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Či to nechceme rozšíriť aj na samotnú komisiu ktorá je 

vecne príslušná? Na to máme zriadenú komisiu poslaneckú, 

a tá nepokrýva podľa mňa všetkých gesčných poslancov, 

v ktorých obvodoch sa koná výstavba. 

 

 

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

 Ja len poviem, úprimne chceme aby toto všetko išlo do 

komisií. A neviem, či ste si všimli, tak je vypísaný návrh  

na miesto vedúceho odboru alebo oddelenia územného 

plánovania, atď. Čiže myslím si, že keď tam bude ten nový 

človek, čiže bude priestor aj s ním, aby sme si tieto veci 

prediskutovali. A určite by som chcel, aby tí poslanci boli 

o týchto minimálne v komisii informovaní. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Tak to dajme do materiálu potom, keď už takýto 

materiál prijímame. 

 

 

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 poprosiť pani 

poslankyňu Šebejovú, či by prípadne nezvážila, nezmenila  
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tento návrh uznesenia a nevypustila slovo gesčných 

poslancov za „všetkých poslancov“. Ja si myslím, že pokiaľ 

by starosta informoval e-mailom, že vôbec nič sa nedeje 

pokiaľ je nejaký alians vytvorený z 25 poslancov, tak to 

kliknú a vždycky to dostanú všetci. A samozrejme asi 

prioritne a primárne sa zúčastnia tí gesční poslanci 

takejto diskusie. Ale napríklad viem, že pani poslankyňa 

býva v 4. volebnom obvode, a napríklad je Projekt Pri mýte, 

a ona by nemusela byť tým dotknutá že o tom nebude vedieť. 

A možno naozaj ju zaujíma celá radiala Račianskej ulice 

alebo Vajnorskej. 

 

 Ja si myslím, že to je najmenej, aby boli informovaní 

všetci, aby sa tu neseparovali nejakí poslanci, že tí budú 

mať väčšie informácie, tí menšie. A bolo to myslím že takto 

myslené aj v rámci aj tých volebných obvodov. Pani 

poslankyňa kandidovala vo volebnom obvode myslím že 4, ale 

v rámci toho je viacero takých mikročastí. A teraz to má 

byť ktorá? Len tá mikročasť kde je jednotlivý jeden 

poslanec alebo celý volebný obvod číslo 4? Alebo 3? Teraz 

neviem, aby som nedával nejaké zavádzajúce informácie.  

 

 

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

      Je to štvorka, máš pravdu.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Áno. Ale teda že či tam má byť kde pani poslankyňa má 

vymedzené tých 5, 10 ulíc, že len o tých bude a len ona 

informovaná? Alebo všetci poslanci v tom volebnom obvode, 

napríklad 4? Takže stále sa dostávam do takých nejakých, že 

či len 5 ulíc, alebo všetci 10 poslanci z tej štvorky? Či 

to nemôžu mať všetci poslanci mestskej časti? Veď sú tu aj 

mestskí, možno ich zaujíma naozaj celá mestská časť, má to 
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vplyv na hlavné mesto na záväzné stanoviská. Ja stále 

vravím, že kto má chuť, záujem pracovať, podieľať sa na 

riešení problematiky, tak nech pracuje. Nech sú o tom 

informovaní.  

 

     Takže pokiaľ by si to pani poslankyňa vzala za svoje, 

že nie gesčných ale „všetkých“, tak myslím, že by to bolo 

veľmi príkladné a by sme jej za to poďakovali verejne. 

Ďakujem.  

 

 

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

     Ja som to pochopil tak akože volebný obvod, ale 

neviem, či som to dobre pochopil. 

 Dano (p. Sládek) vidím Ťa, ale poprosil má pán 

prednosta; má poznámku k tomuto bodu. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

 Ja by som sa tiež priklonil k pánovi poslancovi 

Gašpierikovi, aby sme informovali všetkých, aby tí 

pracovníci alebo tí ktorí to budú mať za úlohu neštudovali, 

kto do akého gesčného obvodu, aby niekto nebol vynechaný 

a potom bol urazený. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Sládek, potom pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

     Ďakujem pekne. Ja sa tiež teda pridám aj k pánovi 

prednostovi, aj k pánovi Gašpierikovi, pretože už sme tu 

viackrát počuli, tá výstavba je systematicky problém, alebo 
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systematická problematika, ktorá často krát keď sa  niečo 

stavia v nejakom území, ktoré patrí do nejakého gesčného 

obvodu poslanca, tak to ovplyvňuje ďalších „x“ lokalít. To 

je jedna vec.  

 

     Taktiež si myslím, že je dobré, aby tam boli keď už 

tak všetci poslanci. A chcel by som vyzvať pani poslankyňu, 

aby si to autoremedúrou osvojila, aby sme nemuseli ďalej 

diskutovať o obsahu; aby si to len autoremedúrou osvojila.  

 

 A v každom prípade to aj tak je veľmi dobrý návrh, 

podporujem ho, ale to slovo „gesčných“ v tom je mätúce, 

lebo nie to čo sa stavia; viete, každý máme ten gesčný 

obvod na nejaké ulice rozdelený, keď sa niečo stavia na 

vedľajšej ulici, tak sa to už nejako netýka poslancov? Len 

toľko. Ďakujem.  

 

 

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. Ja pokiaľ si to pani Šebejová 

neosvojí autoremedúrou, tak dávam pozmeňovací návrh v tomto 

zmysle.  

     (Poznámka v pléne.)  

 

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

     Písomne môže. 

 Pán poslanec Korček.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Ďakujem za slovo.  
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     Ja sa taktiež prikláňam k tomu čo povedal pán 

prednosta. Určite by tam mali byť všetci poslanci, pretože 

obyvatelia to často ani nerozlišujú a nevedia že kto je 

gesčný poslanec koho. Ja som napríklad aj mestský poslanec, 

čiže na mňa sa prirodzene obracajú ľudia z celej mestskej 

časti.   

 

 Platí to čo povedal pán kolega Gašpierik; ten 

investičný zámer keď je aj niekde, ja neviem, v inom 

volebnom obvode alebo gesčnom ako je ten poslanec, tak 

proste tá doprava ovplyvní život aj tých ľudí v inom 

volebnom obvode. Myslím si, že keď pán prednosta povedal 

a prikláňal sa k tejto alternatíve, že aj administratívne 

to bude lepšie, tak mali by sme to spraviť na všetkých 

poslancov.   

 

 Taktiež sa prikláňam k tomu, aby aj tieto stanoviská 

k investičným zámerom prerokovávala komisia. Ja si pamätám, 

minulé volebné obdobie sme schválili tu na zastupiteľstve 

zverejňovanie týchto záväzných stanovísk, aj keď sa to 

pánovi starostovi veľmi nepáčilo. Myslím, že to bolo na 

návrh pána kolegu Sládka.  

 

 Ja som si minule pozeral, dohľadával som jedno takéto 

záväzné stanovisko súhlasné, podpísané pánom starostom 

k Ateliérom na Kolibe, ktoré má stavať J&T, už som ho tam 

nenašiel. Takto chcem len pána prednostu poprosiť, že aby 

to pozrel, aby sa dalo dohľadávať viac rokov dozadu, lebo 

to bolo tuším z roku 2014, alebo 2013, a už som to tam 

nenašiel. Tak neviem, či to bola nejaká chyba v mojom 

počítači, alebo či v skutočnosti miznú niekedy potom po 

nejakom období tie záväzné stanoviská. Ďakujem. 

 

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

     Ďakujem pekne. 
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 Pani Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

     Prebojovať sa cez množstvo diskutujúcich je fakt 

problém. Ale ja chcem povedať, že vôbec nemám problém si 

osvojiť to slovné spojenie „všetkých poslancov“. Gesčných 

som myslela v tom zmysle, že toho primárne zaujíma, že 

určite tých ostatných bude informovať. Takže ja som vôbec 

nemyslela na nejaké vylučovanie. Naopak, myslela som na to, 

že aby ten koho sa to prioritne dotýka, mal informáciu ako 

prvý a spolupracoval s ostatnými. To je celé. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. My sme takí skupinkári. Dobre.  

     Ešte pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Ďakujem. Ja by som chcel teda len technicky že ako to 

bude fungovať; tam sa hovorí informovať o investičnom 

zámere. Mám to chápať tak, že príde od developera alebo 

teda od človeka príde žiadosť o vyjadrenie sa 

k investičnému zámeru a hneď informovať? Treba to tam 

špecifikovať, že kedy, v akom štádiu?  

 

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

 Určite špecifikovať. 

   

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k :  

 Čiže hneď keď dôjde žiadosť. A akú informáciu 

potrebujete? Potrebujete parcelné číslo, lokalitu, 

developera; proste aby to tam bolo jasne definované.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že tá informácia pre 

poslancov má vtedy význam, keď dôjde včas. Čiže malo by to 

byť potom, keď ten konkrétny žiadateľ dá žiadosť o vydanie 

stanoviska k investičnej činnosti. A asi ja si to tak 

predstavujem, aby to bolo aj úsporné, pretože tie 

dokumentácie sú niekedy dosť hrubé, aby teda bola 

informácia že developer taký a taký, podal taký a taký 

investičný zámer, možno nejaká stručná pár riadková 

charakteristika. S tým, aby potom bolo uvedené, že kde si 

môže poslanec nahliadnuť do týchto spisov; kde to bude, 

v ktorej kancelárii? Či u prednostu, či u Kocku, alebo 

u koho. A tí, ktorí budú mať záujem, aby mali nejakú 

primeranú lehotu; ja neviem týždeň, dva týždne, kedy môžu 

prísť, môžu si to pozrieť, môžu si to odborne skonzultovať 

a ak majú pripomienky, tak potom môžu dávať pripomienky. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Sládek, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Ďakujem veľmi pekne. Ja som to pochopil; takto: Myslím 

si, že stavebný úrad a mestská časť vydávajú viacero 

stanovísk. Ale to prvotné je, ak to dobré chápem, 

stanovisko starostu k investičnej činnosti, ktoré sa tvári 

ako nejaké záväzné stanovisko a platí spravidla jeden rok. 
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A to neviem, či sa vydáva na základe žiadosti alebo či sa 

vydáva?   

    

 

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

     Áno, na základe žiadosti. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     To znamená, že ak ten človek rovno podá žiadosť 

o územné rozhodnutie a nepodá tú žiadosť o záväzné 

stanovisko, tak potom čo?  

 (Poznámky v pléne.) 

 Tak on je spravidla vyzvaný? 

 

 

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

 Musí byť, že? 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Áno, máte pravdu. Ale konkrétne v tomto prípade 

stavebný úrad to konanie preruší a vyzve investora, aby to 

doplnil. A on potom dá osobitne žiadosť na útvar alebo 

oddelenie územného plánovania a životného prostredia. 

 

 

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

 Čiže rovnako ako tam musí byť stanovisko mesta, musí 

byť aj stanovisko mestskej časti, áno? 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Áno. 

 

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

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

 V tom prípade by bolo dobré, keby tam bolo v tom 

uznesení, že má povinnosť prerokovať návrh stanoviska, nie? 

Lebo odborný útvar predpokladám, pripraví nejaký návrh 

textu. Ten potom starosta buď podpíše priamo, alebo 

nepodpíše a dáva ho na dopracovanie, prepracovanie. 

 

 

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

     Už sme to tu spomínali. Neviem či si pamätáš, tie 

záväzné stanoviská sú také aké sú, to je také všeobecné, 

nič nehovoriace.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Niektoré sú veľmi dobré, hovoria. 

     Ale nevydáva to úrad, ale vydáva to starosta.  

 

 

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

 Ale spracováva to životné prostredie a územné 

plánovanie ako odbor.  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ale podľa pokynov starostu. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Nie. Funguje to tak, že príde žiadosť a tá 

dokumentácia ktorá je prílohou tej žiadosti, urobí ako keby 

takú kolobežku po úrade. To znamená, ja neviem ide na 

životné prostredie, odpadové hospodárstvo, ide na správu 

komunikácií. Každé to oddelenie dá stanovisko a potom 

oddelenie územného plánovania a životného prostredia to 
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zosumarizuje, dá do jedného dokumentu, a starosta to 

podpíše. 

 

 

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

 Dobre. Ale nepodpisuje, nejde to ako stavebný úrad. 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Nie, nie, nie. To je mimo stavebného úradu.  

 

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

 To je mimo stavebného úradu, veď o tom sa bavíme. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ja tomu rozumiem, lenže stáva sa že myslím si, že je 

to na pokyn starostu. Stáva sa aj také, že existujú dve 

rovnaké stanoviská tomu istému stavebníkovi s tým istým 

číslom písomnosti, s tým istým dokonca dátumom vydania. 

Jedno je že súhlasí, druhé je že nesúhlasí. 

 

 

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

 Nehovor, vážne? 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ti to ukážem. 

 

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

 Áno, videl som aj také. Priznávam sa. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Nemyslím si, že by bol samotný úradník takého niečoho 

schopný bez príslušných pokynov. Ďakujem.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 To nekomentujem. 

 Pán poslanec Vaškovič.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som len zareagoval na kolegu 

pána Sládka. Myslím si, že je dobré, aby sme boli 

informovaní keď tá žiadosť o to stanovisko príde, aby sme 

mali možnosť pripraviť či už poslanecké stanovisko alebo aj 

stanovisko našej komisie k tomuto zámeru. Bolo by, podľa 

môjho názoru, veľmi neskoro, keby sme mali už to hotové 

stanovisko a k tomu sa nejakým spôsobom vyjadrovali alebo 

ho odobrovali, či pripomienkovali.  

     Takže ja osobne doporučujem, aby to bola informácia 

hneď ako príde tá žiadosť o tento investičný zámer na úrad.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Gašpierik; nech sa páči, Libor. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja som sa len chcel spýtať, že či ten 

terminus technikus stanovisko k investičnému zámeru pozná 

stavebný zákon, či také niečo existuje? Ja som sa chcel 

spýtať, pán vicestarosta, či to myslíte absolútne vážne, že 

vidievate také stanoviská, že sú súhlasné, nesúhlasné? Lebo 

moje myšlienkové pochody sú teraz veľmi také; ako môj syn, 

že podľa čoho sa potom rozhoduje? Že či sa teda súhlasné, 

alebo nesúhlasné. Fantázia vo mne teraz veľká teraz pacuje, 

že či je to skutočne pravda? Keď tak verejne potvrdzujete, 

že takéto dokumenty na úrade vidievate. Lebo podľa čoho sa 
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potom rozhodne že aké stanovisko sa vydá? Lebo to je také 

dosť vážne vyjadrenie. Ďakujem pekne.   

 

 

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

 Pán prednosta. 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Konkrétne stanovisko k investičnému zámeru podľa 

stavebného zákona má vydávať iba Magistrát s tým, že 

mestská časť tým že je stavený úrad, nie je dotknutý. Takže 

toto stanovisko ktoré vydáva naša mestská časť sa vydáva 

ešte na základe príkazu starostu pána Frimmela z nejakého 

roku; neviem, nepamätám, možno z roku 2008 alebo 2009. Čiže 

toto stanovisko nie je podľa stavebného zákona. 

 

 

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

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem. Ja chcem potvrdiť to čo povedal pán 

prednosta; áno, je to tak. Stavebný zákon nič takéto 

nepozná. Naša mestská časť to mala už aj minulé volebné 

obdobie na základe rozhodnutia pána Frimmela. Toto je len 

ďalší dôkaz, že metódy riadenia a organizácie, 

hospodárnosti a efektívnosti niektorých konaní sa vôbec 

nezmenili. A to, čo bolo dobré pre Frimmela a za Frimmela, 

je menežované aj teraz súčasným starostom. 

 

 Ešte k tomu uzneseniu: Potom by som pani kolegyňu 

Šebejovú poprosil, ak by tam teda mohla dať v nejakej 

primeranej lehote bolo možné nahliadnuť do tých zámerov, 
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aby teda mohli poslanci chodiť, mohli si to pozrieť a dať 

prípadné pripomienky. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Sládek. 

 Ale prosím, kolegovia, už sa točíme v kruhu. Takže 

nechcem nikoho obmedzovať, ale nech sa páči. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Ja už som sa vzdal. 

 

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

 Dobre. Peter Ágoston, nech sa páči. Potom pán poslanec 

Dubček. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, vynikajúci 

návrh. Ja som znovu šokovaný, čo táto mestská časť dokáže. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Pán poslanec Dubček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

     Ja už tiež k niektorým otázkam som sa chcel prihlásiť, 

ale vzhľadom na to aby rokovanie, čo očakávame viacerí aby 

bolo vecné, tak som zbytočne to nenadĺžoval. A chcel by som 

požiadať, aby skutočne sa rokovalo k téme. Keď sa niektorí 

páni poslanci radi počúvajú, tak myslím si že my niektorí 
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máme aj dosť inej práce. A ja skutočne už budem musieť za 

nejaký čas odísť. 

 

 

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

 Mám to brať ako návrh na ukončenie diskusie? Áno?  

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Je tu, pozrite sa, je tu predsa aj nejaký štatút 

a všade sú určité normy, k určitej téme sa debatuje určitý 

počet minút, takže aj tu by sa to malo stanoviť. 

 

 

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

 Je to k bodu číslo 9, návrh pani Šebejovej. 

 Čiže dávam hlasovať o ukončení diskusie.  

     Nech sa páči, pripravíme sa. 

 (Poznámky v pléne: Nikto nie je prihlásený.) 

 Áno, máte pravdu, nikto nie je prihlásený.  

 Čiže neviem, či už je hotový návrh uznesenia.  

     Nech sa páči, pani predsedníčka.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 žiada starostu mestskej časti,  

aby informoval písomne všetkých poslancov o každom väčšom 

investičnom zámere, ktorý má 10 a viac bytových jednotiek, 

alebo porovnateľný rozsah zariadení občianskej vybavenosti 

už v čase prípravy stanoviska mestskej časti k predmetnému 

zámeru v rozsahu investor, stručná charakteristika zámeru, 

kde je možné a dokedy je možné do dokumentácie nahliadnuť.  

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

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne 

Šebejovej. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                17 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Ďakujem pekne. 

 Materiál sme prijali.  

 Nech sa páči, ešte má niekto? Myslím, pán 

viceprimátor, prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ.  B a n í k :  

 Ďakujem. Dnešné zastupiteľstvo sa konalo len vďaka 

tomu, že pána viceprimátora neprepadli teroristi v jeho 

destinácii.  

 

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

     Ja som o tretej vstával, tak sa ospravedlňujem. 

 

 

Prednosta Mgr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Ja som sa len modlil aby prišiel, alebo jeho 

charterový let nemeškal. Takže navrhujem, aby sa zrušilo 

uznesenie 01/09 zo dňa 12. 12. 2014, ktoré hovorilo, že 

miestne zastupiteľstvo poveruje Ing. Stanislava Winklera 

zastupovaním v súlade s § 12 ods. 2 a3 zákona o obecnom 

zriadení. Toto uznesenie bolo prijaté ešte vtedy, keď pán 

Winkler nebol vicestarosta. Čiže jemu toto oprávnenie ďalej 

ostáva. 
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     A navrhujeme, alebo teda navrhuje, aby toto poverenie, 

lebo podľa zákona môže byť ešte na toto zvolávanie, vedenie 

zastupiteľstva poverený poslanec. Čiže niekto z vás by 

mohol byť ešte poverený, keby sa týmto dvom ľuďom niečo 

stalo, aby vedeli viesť, zvolávať zastupiteľstvo, atď. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja skutočne by som nechcel zdržovať, 

len by som opravil pána prednostu, že nie je viceprimátor 

ale vicestarosta pán Winkler, zatiaľ, možno ako vraví 

kolega. 

 

 A po druhé, ja by som chcel poprosiť, pokiaľ by 

naozaj, pokiaľ máte nejaké porady vedenia, ste sa vedeli 

dohodnúť tak, že pokiaľ je zvolané zastupiteľstvo na 

príslušný termín aby tu bol pán starosta. A pokiaľ pán 

starosta tu bude a bude prítomný, bude viesť rokovanie, tak 

sa nebudeme dostávať do problému ako sme sa dostali takmer 

dnes, že nemal by kto viesť zastupiteľstvo, pokiaľ by sa 

pán vicestarosta nevrátil z dovolenky z ďalekého 

zahraničia. Takže potom si myslím, že by sa to dostalo do 

takého štandardného režimu, tak ako je myslím že náležité 

aj vo všetkých ostatných samosprávach Bratislavy. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. 

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

     Ďakujem. Ja sa taktiež chcem pánovi vicestarostovi 

poďakovať, že prišiel a že naozaj veľmi dôstojne vedie toto 

zastupiteľstvo. K pánovi prednostovi, myslím, že by sme 

mali mať takéhoto poslanca zo zákona zvoleného. A keďže po 

starostovi a vicestarostovi najvyššia šarža, keď by som to 

tak povedal, ktorá tu sedí, je pán JUDr. Mikulec ako 

tajomník miestnej rady, tak ja by som navrhol jeho. 

 

 

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

 Áno, nech sa páči, nech sa vyjadrí pán tajomník.   

 

 

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

 Ďakujem. Musím len opätovne konštatovať, že zase jeden 

triezvy názor pána JUDr. Korčeka. Ďakujem. 

 

 

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

 Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Týmto, to čo chcem povedať nesúvisí. Ja by som len 

chcela poprosiť, pána Baníka, aby nepoľavoval v komunikácii 

s Magistrátom ohľadom zverenia, nezverenia ulíc, alebo 

proste ujasnenia si tohto problému. Lebo vraj ulice, ktoré 

som navrhla, že by bolo potrebné opraviť, aj pretože lebo 

už neviem koľko rokov, viac ako 4; 5, 6 o to žiadajú 

občania, čo je Halašova a aj chodník na Záborského, vraj 

kvôli tomuto sa opravovať nedajú. Tak aby to proste 

netrvalo 10 rokov kým sa budú dať opraviť. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :  

 Prosím, kolegovia, k veci, k veci. 

 Pán poslanec Sládek.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Dobrý. Ďakujem. Dobrý večer som chcel povedať; takže 

dobrý večer o pol siedmej. Chcem len na jednu vec 

upozorniť, len technicky, ako som sa od pani predsedníčky 

návrhovej komisie dozvedel, my nemáme písomný návrh na 

takýto materiál.  

 (Poznámka: Už sa píše.) 

 Ahá, čiže máme, len nie je meno.  

 Tak v tom prípade by som chcel podporiť návrh pána 

JUDr. Korčeka. A je to logické, aby to bol v tomto prípade 

pán JUDr. Mikulec, keďže je tajomníkom miestnej rady. Nie 

priamo preto že je tajomníkom, ale pretože má kanceláriu na 

úrade a môže sa oboznamovať s materiálmi priamo na úrade, 

má tam prístup. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Čiže nikto nie je prihlásený do diskusie.  

 Andrejka, môžeš prečítať návrh? 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 a) ruší uznesenie 01/09 zo dňa 12. 12. 2014 

 

     b) poveruje JUDr. Richarda Mikulca zastupovaním 

starostu v súlade s § 12 ods. 2 a 3 zákona 369/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov; bez pripomienok. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Prosím, kolegovia, pripravíme sa a budeme hlasovať. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 

 

 Dámy a páni, myslím si, že už nie sú žiadne návrhy.  

 

 

BOD 10: 

Záver 

 

 

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

 Takže ďakujem vám pekne za účasť. Aj keď som skoro 

ráno vstával, ale som rád, že ste boli konštruktívni a že 

sme to konečne ukončili sme tak ako sa má. 

 

 Končím 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto. Pekný večer. 

 

ZNELKA MČ. 

 

(Ukončenie o 18.30 hod.) 

 

 

                      x             x 
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............................   .......................... 

prednosta Mgr. Ing. Ľ. Baník      starosta Mgr. R. Kusý    
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poslanec P. Ágoston            .......................... 

poslankyňa Ing. K. Šebejová, PhD. ....................... 
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