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Začiatok: 9.00 hod.  

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1: Otvorenie 

     Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta MČ B-NM: 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci vítam 

vás a zároveň otváram rokovanie 9. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

 Z programu dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

pani poslankyňa Mgr. Z. Kriglerová 

pán poslanec Ing. J. Bielik 

pán poslanec Mgr. M. Norovský 

a neskôr príde pán poslanec Mgr. D. Sládek.  

 

 Skrutátorkami  na dnešnom rokovaní, ak by zlyhalo 

hlasovacie zariadenie, sú pani Milada Riegl a pani Mária 

Juhásová  

 Tlačivá pre návrhy na uznesenia máte u návrhovej 

komisie.   

 

 

BOD 2: 

Schválenie programu rokovania 

 

 Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľov záznamu a uznesení  

5. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva  

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
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6. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva  

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

7. Návrh na zrušenie Štatútu mestskej časti Bratislava –  

   Nové Mesto 

8. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014 

9. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie  

   Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54 

10.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení,  

   vyplývajúcich zo Správy z kontroly útvaru komunikácie,  

   kultúry, mládeže a voľného času MÚ B-NM – referát  

   kultúry a športu, schválených MZ MČ B-NM dňa 11. 06.  

   2013 

11.Správa  z kontroly splnenia nápravných opatrení  

   vyplývajúcich zo Správy z kontroly oddelenia vnútornej  

   správy, správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM –  

   referát vnútornej správy schválených MZ MČ B-NM dňa 15.  

   10. 2013 

12.Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM  

    – Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru  

    v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

13.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení,  

   vyplývajúcich z kontroly rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ  

   Cádrova (kontrola z roku 2013) a rozpočtovej organizácie  

   ZŠsMŠ Riazanská (kontrola z roku 2014) 

14.Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností  

   a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto 

15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku  

   na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým  

   sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  

   Bratislava – Nové mesto č. 4/1996 o dodržiavaní čistoty  

   a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové  

   Mesto 

16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  
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   Bratislava – Nové Mesto o výške príspevku rodičov na  

   čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských  

   zariadeniach mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto,  

   ktorým sa súčasne mení Všeobecne záväzné nariadenie  

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 7/2014 zo dňa  

   12. 12. 2014 

17.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného  

   nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o dani  

   z nehnuteľnosti 

18.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného  

   nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o nájme      

   bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného  

   mesta Slovenskej republiky a jeho mestských častí 

19.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu  

   hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri  

   zabezpečovaní verejného poriadku 

20.Návrh na zrušenie uznesenia č. 13/27 prijatého na 13.  

   zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto konaného dňa 14. 12. 2004 

21.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej  

   časti Bratislava – Nové Mesto za školský rok 2014/2015 

22.Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 71/2014 o technickom  

   zhodnotení objektov 

23.Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 72/2014 o technickom  

   zhodnotení objektov 

24.Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 178/2006 o technickom  

   zhodnotení objektu Materskej školy na ul. Jaséniova  

   v Bratislave 

25.Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku „detské  

   ihrisko Rozvodná“ do správy EKO-podniku VPS 

26.Návrh na zverenie stavby so súpisným číslom 4015 na  

   pozemku registra „C“ KN parc. č. 12781/227, zastavané  
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   plochy a nádvoria o výmere 17 m2 do správy EKO – podnik  

   verejnoprospešných služieb 

27.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN,  

   v k. ú. Vinohrady: 

- parc. č. 5934/2 v prospech MVDr. Ota Orbana a Jozefy  

  Orbanovej 

- parc. č. 5934/3 v prospech Ing. Petra Ružičku 

- parc. č. 5934/5 v prospech RNDr. Mariana Vitteka a Jany  

  Vittekovej 

- parc. č. 5934/6 v prospech MUDr. Anny Mošaťovej a Mariána  

  Mošaťa 

- parc. č. 5934/7 v prospech RNDr. Róberta Pekára a Ing.  

  Silvie Pekárovej 

28.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „E“ UO  

   v k. ú. Nové Mesto parc. č. 11710/2 a parc. č. 11711/2  

   v prospech Ing. Jozefa Haršániho a RNDr. Sidónie  

   Haršaniovej 

29.Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č.  

   12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,  

   parc. č. 12807/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  

   19 m2 a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria  

   o výmere 40 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom  

   č. 23/2014 zo dňa 08. 12. 2014 pre katastrálne územie  

   Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta  

30.Návrh na schválenie prenájmu podľa ustanovenia § 9a ods.  

   9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení  

   neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného  

   zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1,  

   katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové  

   centrum, a.s., IČO: 35 853 891 

31.Návrh na prenájom pozemkov v k. ú- Nové Mesto spolu vo  

   výmere 31 298 m2 od Istrochem Reality, a.s.     

32.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a  

   ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí  

   v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného  
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   zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11276/20  

   a parc. č. 11448/2, katastrálne územie Nové Mesto, pre  

   spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom  

   Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542 

33.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a  

   ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí  

   v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného  

   zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11410,  

   katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana  

   Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom  

   Sliezska 3 v Bratislave 

34.Návrh na upustenie od trvalého vymáhania pohľadávky vo  

   výške 7082,06 € spolu s prísl.  U dlžníka MS SPORT  

   Slovakia spol. s r.o., IČO: 35 688 696, so sídlom  

   Šancová 57, 811 04 Bratislava 

35.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa  

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

   12780/5, k. ú. Nové Mesto, pre neziskovú organizáciu  

   Domov sv. Jána z Boha, .n.o., so sídlom Hattalova 6, 831  

   03 Bratislava, IČO: 45 735 816 

36.Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti  

   za obdobie marec – september 2015   

37.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III.  

   a IV. Kategórie, peších komunikácií a verejných  

   priestranstiev na zimné obdobie 2015/2016 

38.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové  

   Mesto na rok 2015 

39.Rôzne  

40.Interpelácie  

41.Záver 

 

Informácie mimo programu rokovania: 

1. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2015 

2. o vyhodnotení Kultúrneho leta 2015 v mestskej časti  
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   Bratislava – Nové Mesto 

3. o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava  

   – Nové Mesto za obdobie od 01. 07. 2015 do 01. 10. 2015 

4. o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Z programu dnešného rokovania  s ť a h u j e m   

materiál č. 30. 

 A pán prednosta mi oznámil, že s ť a h u j e  materiál 

č. 29 na základe žiadostí niektorých poslancov.    

 Mimo pozvánky máte: 

materiál R/1: Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

A zároveň: Informáciu k možnosti úpravy prevádzkového času 

pre prevádzkarne prevádzajúce hazardné hry a pre 

prevádzkarne prevádzajúce erotické salóny a s tým súvisiace 

služby.    

 

 Dámy a páni, má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie 

programu dnešného rokovania? 

 Hlási sa pán poslanec Gašpierik; nech sa páči, prosím, 

máte slovo.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja by som si 

dovolil požiadať aj takto na zastupiteľstve, nakoľko som 

tak učinil písomne dňa 10. októbra 2015, o zaradenie 

samostatného bodu „Informácia o zavedení parkovacej 

politiky v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Tento 

prísľub dal aj pán vicestarosta Winkler na predchádzajúcom  

zastupiteľstve, že táto agenda bude predložená na rokovanie 

zastupiteľstva. Pokiaľ by sa tak mohlo teda učiniť, pokiaľ  
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materiál nie je pripravený písomne, tak aspoň minimálne 

ústne ako  bod č. 29; miesto vypusteného bodu. Ďakujem 

pekne.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ako bod č. 29, hovoríte? Áno.   

 Ešte niekto? Pán poslanec, tajomník Miestnej rady 

Mikulec. Nie ste prihlásený.  

     Pán poslanec Vaškovič, nech sa páči. 

 

 

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

 Pán starosta, ďakujem pekne za slovo. Ja mám len takú 

technická poznámku: V bode č. 8, v návrhu programu máme 

napísané: Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 

2015 a tam by malo byť asi za rok „2014“. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, máte úplnú pravdu. Ďakujem za 

upozornenie. Predkladateľom materiálu je zrejme pán hlavný 

kontrolór, ktorý si určite túto drobnú úpravu osvojuje.  

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Ak môžem povedať, ja naozaj predkladám správu za rok 

2014.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Je to opravené.  

 Nech sa páči, pán poslanec Mikulec. 

 

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

 Ďakujem za slovo.  
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     Ja by som chcel len nadviazať na poslanca Libora 

Gašpierika. Ja by som veľmi rád dal nejaké informácie 

o parkovaní, ale budeme musieť ísť o 10.00 hod. na 

magistrát, lebo tam máme stretnutie, také konečné, kde už 

sa asi uzavrie všetko ako má byť. Čiže keby tá informácia 

mohla byť v bode rôznom že by som stihol naspäť prísť a o 

tom povedať; asi by to nebolo na škodu.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, nebolo by lepšie tam poslať pána Dulu, 

aby ste Vy tu zostali, veď to je odborník.  

 

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

 Len pán Dula vám sem príde potom povedať? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ja myslím, že tých pár slov povedať v aká je súčasná  

situácia dokážem aj ja, a to vôbec nie je problém.  

     Takže, pán poslanec, ak chcete, ja si ten váš návrh 

osvojím. Ak nie, môžeme o ňom hlasovať.  

 

 Takže ak dovolíte, bod 29, osvojujem si návrh; bude to 

krátka Informácia o aktuálnom stave parkovacej politiky na 

území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  

     Pán poslanec Mikulec, ešte ste prihlásený? 

 

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

 Nie. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Keďže už nikto nie je prihlásený, tak 

ideme hlasovať o návrhu programu dnešného rokovania so  

zmenami, ktoré boli oznámené. Prosím, pripravíme sa. 
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 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:               20 poslancov 

     Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Pristúpime k bodu číslo 3. 

 

 

 

BOD 3: 

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca, vidím, že tu nie je stále pán MUDr. 

Dubček.  

 Dámy a páni, predkladám nasledovný návrh na členov 

návrhovej komisie na dnešné rokovanie.  

 

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec Peter Ágoston 

a pán poslanec Ing. Andrej Árva 

 Má niekto iné návrhy? Nie. 

 Dávam hlasovať o tomto návrhu.  

 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

návrhovej komisie pán poslanec Ágoston a pán poslanec Árva; 

pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                20 poslancov 

 Proti:              0 
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 Zdržal sa:          0 

 Pristúpime k bodu číslo 4. 

 

 

BOD 4:  

Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček 

a pán vicestarosta Ing. Stanislav Winkler.  

 Má niekto iný návrh? Nie.  

 Dávam hlasovať, kto je  za, aby overovateľmi záznamu 

a uznesení boli pán poslanec Korček a pán vicestarosta 

Winkler; prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               19 poslancov 

     Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Pristúpime k bodu číslo 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom a spracovateľom je pán prednosta. Nech 

sa páči, máte slovo. 
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Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Ďakujem. Zmenu akurát autoremedúrou po dohovore 

s pánom poslancom Korčekom v bode 1. trvá plnenie uznesení, 

konkrétne sa jedná o uznesenia číslo 06/04.1.  

     Ide o uznesenie, aby starosta mestskej časti Nové 

Mesto pravidelne zabezpečoval na všetkých pozvánkach na 

kultúrne, spoločenské a iné akcie, ktoré sú financované 

plne alebo čiastočne z prostriedkov mestskej časti, atď. 

 Čiže toto uznesenie sa plní, len v rámci mojej porady 

bolo prenesené a ja som ho dal do zrušených.  

     Čiže na žiadosť pána Korčeka konkrétne toto uznesenie 

dávame do časti 1. trvá plnenie uznesení.  

 

 A takisto uznesenie 5/3 písm. d).  

Jedná sa o uznesenie, aby starosta mestskej časti 

pravidelne zabezpečoval prezentáciu návrhu rozpočtu 

mestskej časti pred všetkými poslancami miestneho  

zastupiteľstva, atď. 

 Čiže takisto toto uznesenie sa plní, len na základe 

žiadosti pána Korčeka bude v bode č. 1. trvá plnenie 

uznesení.  

 Ostatné je tak ako je predložené. Pýtajte sa.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený, takže poprosím návrhovú 

komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  k o n š t a t u j e, že 
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1. Trvá plnenie uznesení, podľa predtlače: 

21/08C; 

22/33; 22/34; 

07/27.3; 

08/09; 08/10; 08/11; 08/12; 18/16; 

plus dve uznesenia ktoré boli doplnené pánom prednostom. 

 

2. Splnené boli uznesenia, podľa predtlače: 

19/04/C; 19/09/B; 

20/12; 20/14; 

22/14; 22/16/1; 22/30; 

7MMZ/10; 7MMZ/16; 7MMZ/17; MMZ/18; 

23/06; 23/16; 

08/04; 08/05; 08/06; 08/07; 08/08; 08/13; 08/14; 08/15; 

08/17 

 

3. Zrušené boli uznesenia, podľa predtlače: 

07/27.2. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               20 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Pristúpime k bodu číslo 6. 

 

 

BOD 6:  

Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 

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

     Predkladateľom je pán JUDr. Mikulec, tajomník Miestnej 

rady. Spracovateľom je skupina poslancov Miestneho 

zastupiteľstva a zamestnancov Miestneho úradu Bratislava – 

Nové Mesto. Pán tajomník, nech sa páči máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo pán starosta. Ja by som sa chcel 

najprv poďakoval všetkým poslancom ktorí sa zúčastnili na 

tejto zmene Rokovacieho poriadku; boli to dosť búrlivé 

diskusie. Nakoniec ešte aj teraz s Tomášom (JUDr. Korčekom) 

sme zmenili naposledy nejaké slovíčko, aby to už bolo 

dokonalé a tak aby sa s tým každý stotožnil.  

 

     Čiže ja by som autoremedúrou si osvojil tieto zmeny:    

- V článku 4 bod 10 sa vypúšťa: „... materiál alebo...“ 

- V článku 5 bod 3 sa vypúšťa: „... najmenej raz za dva  

  mesiace...“, a slovíčko najmenej a nahrádza slovíčkom  

  „spravidla“ 

- V článku 6 bod 25 sa mení: „... 2 minúty“ na 1 minútu.  

 

Dopĺňa sa na konci odseku nová veta v znení: „Poslanec sa 

s faktickou poznámkou prihlasuje len počas trvania 

diskusného príspevku.“ 

- V článku 12 ods. 2 sa dopĺňa slovo: „Obrazové...“. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Do diskusie je prihlásený pán poslanec Korček. Nech sa 

páči, máte slovo.  

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem pán starosta za slovo.  
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     Ja by som sa chcel len poďakovať predkladateľovi 

pánovi poslancovi JUDr. Mikulcovi, že vytvoril určitý 

demokratický rámec na diskusiu o predloženom návrhu, ktorý 

bol podľa môjho názoru ten pôvodný nie dobrý. Myslím si, že 

ku kompromisu, ku ktorému sme dospeli, myslím že každý s 

ním bude spokojný a bude zachovaná možnosť demokratickej 

diskusie počas aj nasledujúcich zastupiteľstiev. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prihlásený je pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Nechcem sa opakovať po pánovi 

poslancovi Korčekovi. Ten pôvodný materiál naozaj ja som 

označil na Miestnej rade že bol „náhubkový“. Doznal 

radikálnej zmeny, takže myslím si, že je to určité 

kompromisné riešenie. 

 

 Ja by som možno vypichol dve veci:  

 Jedna je úplne nová. Je to doplnenie v článku 11 

Vystúpenia občanov.  

     Tento článok som navrhol do tohto Rokovacieho poriadku 

na základe skúsenosti na zastupiteľstve hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava, kde som takýto návrh 

predložil v minulom volebnom období a myslím si, že je 

veľmi využívaný a zo strany občianskej verejnosti aj veľmi 

pozitívne vnímaný. Samozrejme, tam to má trošičku iný 

atribút s tým, že má pevný čas vystúpenia občanov vždycky 

v rámci zastupiteľstva. O 16.00 hod. sa preruší rokovanie 

a občania majú pevný čas kedy môžu prísť.  

 

    U nás takto možné nie je, nakoľko nedoznala ešte dohoda 

v rámci nášho zastupiteľstva čo sa týka času rokovaní, či 
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bude rokovanie tak ako je dnes o 9.00 hod. alebo tak aký 

bol že by zastupiteľstvá sa konali v popoludňajších 

hodinách, aby mali možnosť sa zúčastniť aj pracujúci 

občania. Tento návrh, predpokladám bude ešte predmetom 

diskusií na tomto zastupiteľstve.  

 

     A v takomto prípade by sme vedeli možno zadefinovať 

takisto presný čas, kedy by občania vedeli že keď na ten 

čas, hodinu, prídu, budú môcť vystúpiť. Takto podľa 

súčasných podmienok aspoň majú tento samostatný bod ale 

nevedia že kedy bude zaradený a kedy sa dostaneme 

k takémuto bodu, vystúpeniu občanov. Takže musia tu čakať 

celú dobu. Ale je to myslím si taký pozitívny prvok v tomto 

Rokovacom poriadku.   

 

 Čo sa týka autoremedúry, táto zmena myslím bola 

navrhnutá po rokovaní včerajšieho klubu poslancov. Teda 

jediného klubu poslancov, ktorý je na tomto zastupiteľstve. 

 

 Čo sa týka vypustenia dvoch vecí v článku 6, bod 25, 2 

minúty na 1 minútu faktická poznámka, ja som tento prvok 

navrhol podľa príkladu najtransparentnejšieho mesta 

Slovenskej republiky, tak aspoň ako je to definované, mesto 

Martin, kde majú 2  minúty. Takže takto som to navrhol aj 

v rámci nášho rokovania zastupiteľstva. 

 

 Ja badám určité také snahy poslancov, aby sme už 

rýchle všetko odrokovali a každý aby už bol doma, v práci, 

neviem kde, proste aby sa to rokovanie nenaťahovalo. Myslím 

si, že o tom je zastupiteľstvo, aby sa o veciach rokovalo. 

A ten čas vystúpenia poslanca je teraz veľmi skrátený, lebo 

môže vystúpiť poťažmo trikrát. Dvakrát v rámci diskusného 

príspevku ktorý je v trvaní 5 minút, môže si ho spojiť 

dohromady, takže môže vystupovať 10  minút. A potom sa môže 

prihlásiť len raz s faktickou. Nemôže sa reagovať faktickou 
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poznámkou na faktickú poznámku, a môže teda vystúpiť len 

v dĺžke 1 minúty.  

 

     V tomto prípade ako je ďalšie ustanovenie, že sa 

vypúšťa možnosť prihlásenia faktickou poznámkou v rámci 

diskusie, si myslím že sa to ešte skráti, nakoľko môžu tam 

odznievať rôzne príspevky a poslanca napadne, že samozrejme 

ešte sa chce prihlásiť do tejto diskusie, k tomuto meritu, 

a už sa nebude môcť.  

 

     Je to vlastne myslím jedno z takých najzásadnejších 

problémových ustanovení, ktoré sa tu navrhujú zmeniť. 

Škoda, že počas toho pracovného rokovania, pre ktoré nám 

vytvoril priestor pán prednosta, za čo mu teda ďakujem, 

boli tam aj zo strany právneho, pani dr. Biháryová, sme to 

mohli dodiskutovať, tak ako sme diskutovali myslím že 4 

hodiny tento materiál. A myslím si, že by sme možno dospeli  

k nejakému návrhu, ale tento návrh sa mi nezdá vhodný. 

Nezdá vhodný, nakoľko faktickou sa nedá reagovať na 

faktickú, lebo faktickou sa nedajú napríklad predkladať 

návrhy na ukončenie diskusie.  

 

 Ale myslím si, že pokiaľ sa vychádza z princípu, že 

tak ako je to v rámci zastupiteľstva hlavného mesta, župa 

sa odvolávala, v iných mestských častiach, tak si myslím že 

by sme nemali vyťahovať pokiaľ v nejakom zastupiteľskom 

orgáne takéto ustanovenie je, aby sme vyťahovali potom to 

najhoršie. Myslím si, že tento prípad, teraz bolo 

deklarované, že to je v Národnej rade; neviem, či to tak 

je.    

 

     Tak pokiaľ ešte by teda to akceptoval možno 2 minúty 

na 1 minútu, tak ako si autoremedúrou pán predkladateľ 

Mikulec zobral za svoje, tak by som ho požiadal aby teda 

vypustil zmenu toho materiálu: Poslanec sa s faktickou 
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poznámkou nemôže prihlásiť už v rámci diskusií nakoľko môže 

vystúpiť len raz, len minútu, a môže vystupovať, diskutovať 

len k materiálu. Takže pokiaľ by aspoň tento materiál 

stiahol. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Tak Libor (Ing. Gašpierik), ja som 

si teraz stopoval podľa tých hodiniek čo sú na tabuli, 

a hovoril si 5  minút. Ešte môžeš hovoriť ďalších 5 minút, 

to je myslím že dosť, a potom ešte môžeš reagovať ďalšiu 

minútu. To je 11 minút k jednému bodu. Áno. Keď týchto 

bodov tu dnes máme 30, tak len Ty by si hovoril 300 minút. 

To je 6  hodín.  

 

 Čiže ja si myslím, že Ti právo na diskusiu nie je 

upreté. A ja si myslím, že na meste si Ty pôsobil 3 volebné 

obdobia a nezdalo sa Ti, že by to bolo nejaké 

netransparentné, že to bolo iba 1 minútu. Čiže ja si 

myslím, že tá 1 minúta je úplne v pohode. Myslím si, že 

nikto Ťa tu nezastavuje keď hovoríš nad minútu dlhšie. 

Takže nevidím v tom nijaký problém, že by to bola minúta.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pani poslankyňa 

Augustinič. 

 

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

 Ďakujem za slovo.  
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     Ten bod, ktorý hovorí o tom, že poslanec sa môže 

s faktickou hlásiť len počas diskusného príspevku som tam 

navrhla ja vzhľadom k tomu, že tak sme to urobili na meste. 

Neuveriteľne to zrýchlilo rokovanie, pretože ak má niekto 

faktickú poznámku alebo napadne ho niečo počas diskusného 

príspevku a chce reagovať, ak ho to napadne počas toho 

diskusného príspevku, môže sa prihlásiť. Akonáhle už 

prebiehajú faktické poznámky tak už väčšinou reaguje len na 

to čo už bolo povedané vo faktických.  

     Takže preto sme to takto navrhli a ja sa za to naďalej 

prihováram. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.   

     S faktickou poznámkou chce vystúpiť pán poslanec 

Gašpierik. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. No, napríklad teraz nastal prípad, 

pokiaľ sa hlásil predkladateľ pán JUDr. Mikulec, už sa po 

novom nebude môcť takto prihlásiť, nakoľko sa prihlásil 

faktickou poznámkou v rámci diskusie. A je teda vidieť, že 

k tomu ho evokovala tá diskusia, tú potrebu sa prihlásiť, 

áno. A podľa toho nového Rokovacieho poriadku bude môcť mať 

záverečné zhrňujúce slovo.  

 

 To znamená, že teraz každý ktokoľvek, čokoľvek povie, 

on ako predkladateľ už by teraz nemal právo vystúpiť. Takže 

tie potreby reálne vznikajú, reálne plynú v rámci 

materiálov ktoré sa prediskutovávajú. 

 

 Súčasne sa mi to zdá ako veľmi veľká nelogická zmena 

tohto materiálu, nakoľko keď napríklad pán JUDr.  Mikulec 
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mal úvodné slovo, predkladal materiál, takže ja by som sa 

mal teraz prihlásiť dvakrát podľa tohto návrhu, aj riadnym 

príspevkom, aj faktickou. Lebo potom by som to nemal možné, 

lebo sa môžem prihlásim len v rámci diskusného. Takže ja sa 

bude hlásiť aj riadne, aj faktickou. Lebo potom už keď sa 

prihlásim riadne sa faktickou nemôžem prihlásiť, lebo mi to 

bude upreté.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Poprosím, dajte slovo pánovi poslancovi Ágostonovi. 

 

 

Poslanec P.  Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som rád, že som sa konečne 

dostal k slovu po tejto prestrelke. Poprosil by som, ja mám  

k tomu ešte jednu pripomienku, a to je článok 6, bod 28, 

kde máme návrh na ukončenie diskusie. Teraz je to tam 

popísané. 

 

 Ja som, priznám sa, hľadal ako to funguje, teda ako je 

to napísané na župe, lebo župa má jeden inštitút, že ten 

kto dáva návrh na ukončenie diskusie, nemôže mať žiadny 

príspevok. Ale dáva len suchý návrh bez akejkoľvek reakcie 

na príspevok alebo na kohokoľvek pred ním. Nenašiel som to 

v Rokovacom poriadku župy.  

 

     Preto by som bol rád keby sme to my, ak to robíme 

nanovo, aby sme to nejakým spôsobom zaniesli do tohto 

článku, že nemôže ten kto dáva návrh na ukončenie diskusie 

mať akýkoľvek iný príspevok v tom momente, keď dáva 

ukončenie diskusie. Rozumieme sa? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Pokiaľ ide o mňa, tak ja rozumiem, len predkladateľ si 

to musí osvojiť alebo predložíte to ako návrh.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Neviem to predložiť, lebo som to nevedel nikde nájsť. 

Čiže bol by som rád, keby sme sa na tom dokázali zhodnúť, 

ako na nejakom návrhu, ktorý si predkladateľ osvojí a ex 

post sa do tohto materiálu zahrnie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo pán starosta. Pokiaľ sme si zobrali 

ako vzor základnú bázu pre rokovací poriadok, Rokovací 

poriadok hlavného mesta, tak tam takéto niečo ako pán 

poslanec Ágoston navrhuje, teda tam to existuje, takže ja 

som za to. Samozrejme ten návrh ale musí byť podaný 

písomne.  

 

     V prípade, že by si ho predkladateľ osvojil, tak 

môžeme ho asi skúsiť pánovi poslanci naformulovať alebo 

resp. naformulovať do tohto materiálu. Ale myslím si, že to 

má logiku. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Dáme ešte slovo pánovi poslancovi Mikulcovi, 

predkladateľovi materiálu; nech sa páči pán poslanec. 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :    

 Ja som si teda prebehol ten bod 28 ešte raz a myslím 

si, že ten bod má logiku aj tak ako je napísané. Takže 

nevidím tam nejaký dôvod, že by som tam niečo menil. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem.. Pán poslanec, naformulujete návrh? Písomne, 

áno. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať ešte 

predkladateľa, že či si teda  osvojil ten návrh, že by 

vypustil tú predposlednú zmenu, ktorú sme dneska ráno 

dostali predloženú na stôl ako „R“ materiál alebo 

doplňujúci?  

 

 A možno ešte poviem nový aspekt toho:  

     Myslím si, že rámci mesta Košice boli napadnuté určité 

atribúty rokovania. Je to v súčasnosti na prokuratúre. 

Myslím, že sa tam predlžoval termín niekedy v júni tohto 

roku. A súvisí to samozrejme v zmysle zákona o obecnom 

zriadení, kde poslanec má právo vystúpiť týmito vlastne 

limitujúcimi faktormi, ktorými by sme ho dneska oklieštili.  

 

     Týmto rokovacím poriadkom sa bude potom predsedajúci 

schôdze odvolávať, že nie je to v súlade, alebo je to 

v súlade do zákonom, je to v súlade s Rokovacím poriadkom, 

tak si myslím že by sa nemalo uberať právo poslanca pokiaľ 

sa prihlási riadnym príspevkom, aby sa mohol aj prihlásiť 

faktickou poznámkou, ktorú už ste teraz v rámci návrhu 

predkladateľa skrátili z 2 minút na 1 minútu.  
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     Takže si  myslím, že by mohol byť tak demokratický 

a transparentný, že by tento návrh vypustil a netrval na 

tom, aby to bolo vznesené a nemohol sa poslanec ešte raz 

prihlásiť minútou, faktickou poznámkou v rámci diskusných 

príspevkov. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Ja si myslím, že vôbec nie som nejaký nedemokraticky 

a netransparentný. Teraz týmito faktickými poznámkami, keď 

by to bolo tak ako beží, momentálne sa môžeme prihlasovať 

tým pádom do nekonečna, hej. Čiže do nekonečna budeme 

diskutovať preto, lebo niekomu sa chce diskutovať do 

nekonečna, tak budeme do nekonečna diskutovať až teda kým 

niekto sa nepostaví a neukončí diskusiu; teda návrh na 

ukončenie diskusie; my tu budeme 5 hodín k jednému bodu. 

Ako ja to nepovažujem za šťastné.  

 

     Myslím si, že tých 11  minút čo má ten poslanec aby sa 

vyjadril k čomukoľvek, si myslím že to je doba taká, že 

viacej netreba. A keď teda nie je schopný za 11 minút sa 

vyjadriť k tomu čo chce, neviem že či vôbec je dobré aby tu 

sedel. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Pfundtner. 

 

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



 

 

 

                                                                                         9. zas. MZ MČ B-NM 13. 10. 2015 

32 

 Ďakujem za slovo. Ja nemám skúseností s rokovacím 

poriadkom na meste, mám však skúseností s rokovacím 

poriadkom z Národnej rady. Pokiaľ ide o faktické poznámky, 

tak v Národnej rade ako vieme faktická poznámka sa musí 

podať počas trvania diskusie a je v trvaní 2  minút.  

 

     Preto ja si dovoľujem v prvom rade navrhnúť, aby sme 

o tomto bode, konkrétne toho pozmeňujúceho návrhu pána 

tajomníka, o tomto bode hlasovali osobitne. Je to konkrétne 

článok 6 bod 25, kde sa tie 2 minúty menia na 1 minútu.  

 

     Ako iste kolegovia vedia, tie rokovacie poriadky 

v národných radách, v parlamentoch iných štátov sú rôzne. 

Niekde je vystúpenie poslanca časovo limitované. V našom 

parlamente to časovo limitované nie je. Avšak v pléne, 

v diskusii ku konkrétnemu bodu môže poslanec vystúpiť len 

raz.  

 

     Takže pokiaľ ide o tú našu možnosť v zmysle bodu 24, 

čo bolo tiež trošku kritizované zo strany niektorých 

poslancov, že poslanec môže vystúpiť len dvakrát, ja si 

myslím že to je dostatočné, resp. časový limit na jedno 

vystúpenie 5  minút vzhľadom možno aj na rozsiahlosť 

a obsah tých bodov by malo byť postačujúce v maximálnom 

trvaní tých 10 minút, plus ešte 2-minútová faktická 

poznámka. Toľko z mojej strany. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne, pani poslankyňa.  

 Pán poslanec, ale to už je tretie vystúpenie, to ani 

v zmysle vládneho poriadku nie je v poriadku; môžete to 

stiahnuť, prosím vás? Dodržiavajme rokovací poriadok ktorý 

tu máme; ak teda nie ste proti.  

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

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Dovoľte, aby som 

navrhol, aby sa o pozmeňovacom návrhu, teda ktorý predložil 

predkladateľ pán Mikulec s tým, aby sa poslanec faktickou 

poznámkou sa mohol prihlásiť do diskusie len počas trvania 

diskusného príspevku, hlasovalo samostatne potom. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pri všetkej úcte, pán poslanec tým, že pán 

predkladateľ si to osvojil ako autoremedúrou, tak je to 

súčasť návrhu. Čiže v takom prípade by ste mali pripraviť 

písomný návrh, v ktorom budete navrhovať zmenu predloženého 

materiálu. Len aby sme; áno.  

 Takže máme čas, prosím, urobte to, nech to je 

v poriadku.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Pán starosta, prepáčte, samozrejme je to pravda čo 

hovoríte. Ale pokiaľ by pán predkladateľ súhlasil, aby sa 

o tom hlasovalo samostatne, tak to nemusím dávať písomne. 

Takže to bol zmysel môjho diskusného príspevku.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec Gašpierik s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Áno, ešte raz teraz vystupujem tretíkrát. Takže podľa 

návrhu rokovacieho poriadku už by to bolo možno len raz. To  

znamená, to čo spomínal pán predkladateľ Mikulec že tá 

diskusia by tu bola do nekonečna, do nekonečna by tu boli 
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príspevky; no, neboli. Lebo podľa nového rokovacieho 

poriadku sa môže prihlásiť faktickou len raz. Ja len sa 

pýtam, aký bude potom rozdiel medzi diskusným príspevkom, 

ktorý trvá 5 minút a medzi  a faktickou poznámkou? Lebo 

obidva tieto atribúty, tieto články môžem  uplatniť len 

v rámci predkladania materiálu, teda do času ukončenia 

predkladania. To znamená, ja sa prihlásim súbežne že sa 

hlásim aj s faktickou poznámkou a že sa hlásim súbežne aj 

s diskusným príspevkom? Lebo jeden trvá 5 minút, druhý 

minútu.  

     Potom tam nie je v tom žiadny rozdiel.  

     Vlastne sa stiera absolútne akýkoľvek princíp 

faktickej poznámky.  

 

     Lebo ja od počiatku, pán Mikulec predkladá materiál 

a ja by som sa musel zaprezentovať že sa hlásim riadnym 

príspevkom, aj faktickou poznámkou. Lebo ja keď sa 

prihlásim v rámci jeho príspevku diskusným príspevkom, už 

nemôžem sa potom prihlásiť faktickou poznámkou.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, môžete povedať pár slov k tomu? 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Diskusný príspevok môže byť iba na prerokovaný bod. 

Diskusný príspevok podľa Rokovacieho poriadku nemôže byť na 

diskusný príspevok.  

     A faktická poznámka môže byť takisto iba na ten 

prerokovaný bod ale nie na niečo iné.  

     Takto to je aj v starom rokovacom poriadku. 

 

 

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

 Pán poslanec Korček, Vy chcete vystúpiť? 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Nie. Dávam to písomne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže prosím, zrušte pána poslanca.  

 Prihlásená ja pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja len chcem ozrejmiť, že diskusný príspevok 

neznamená ten, ktorým sa predkladá materiál. Diskusný 

príspevok je každý diskusný príspevok, ktorý sa prihlási. 

To znamená, že na každého jedného človeka je možné reagovať 

faktickou poznámkou, pokiaľ on hovorí. Teda kým ja hovorím, 

sa môžete všetci prihlásiť, lebo chcete reagovať na mňa, na 

to čo hovorím ja. Ešte keď skončí, tak predsedajúci 

väčšinou sekundu čaká kým sa prihlásia faktické. Vtedy sú 

prihlásení a vtedy reagujú na mňa.  

 

     Akonáhle už by sa väzbili tie faktické a tí ľudia by 

sa ďalej prihlasovali a dávali faktické, tak už reagujú na 

tých čo dali faktické. A to predsa nechceme. A hovoríme, že 

faktickou na faktickú sa nereaguje. Čiže toto si treba 

uvedomiť. 

 

 A diskusný príspevok, koľko ich bude, takých reálnych 

diskusných 5 minútových, tak na každý sa môže ktorýkoľvek 

poslanec prihlásiť tou faktickou.  

 Čiže ja si myslím, že nebude obmedzené to, aby ľudia 

sa vyjadrili k akémukoľvek diskusnému príspevku, ale 

nebudeme tu väzbiť akékoľvek faktické poznámky. Ďakujem.    
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Korček, čiže Vy nie? Prosím, zrušte pána 

poslanca. 

 A prihlásený je s faktickou poznámkou pán poslanec 

Líška.  

 

 

Poslanec Ing. M. L í š k a :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja chcem len reagovať 

na to čo hovorí pani poslankyňa Augustinič. Myslím si, že 

je to dobré navrhnuté, ten materiál tak ako je predložený 

spolu s tými úpravami, ktoré sme našli na stole. Nikomu 

nebráni diskutovať. V diskusii máme dvakrát 5 minút, 

faktických poznámok môže byť niekoľko, pričom faktickou 

poznámkou sa reaguje na diskutujúceho. Myslím si, že nikomu 

nie je upierané žiadne právo na debatu.  

     A preto chcem poprosiť kolegov, aby sme ten materiál 

odhlasovali tak ako je navrhnutý. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Mikulec ešte, máte slovo.   

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poďakovať kolegovi 

Líškovi za to, že to tu ozrejmil, lebo mi vybral z úst to 

čo som to chcel povedať ja. Ja si myslím, že vôbec tu nie 

je obmedzené právo diskutovať. 10 minút k návrhu, 

hocijakému, je myslím si že slušná doba. Minútu, keď ešte 

niečo človeka napadne takisto. A keď si to zoberieme, je 

nás tu 25 poslancov, keby každý len si dal 5. 10 minút, 

k tomu nejakému príspevku, tak sme tu do nekonečna. Takže 
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ja si nemyslím, že vôbec by sme sa tu mali zaoberať tým, že 

sa tu nejako upiera právo diskutovať. To je úplne smiešne. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím slovo pre pani poslankyňu Pfundtner. 

 

 

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

 Ja by som chcela podporiť predrečníkov v tom čo tu 

odznelo, že právo diskutovať naozaj nikomu nie je odopreté 

týmto návrhom.   

     Pani poslankyňa Augustinič ešte možno obšírnejšie 

dovysvetlila to čo som ja načrtla, ako je to s možnosťou 

prihlásiť sa faktickou poznámkou, čo je naozaj korektné 

faktickou poznámkou sa prihlásiť na diskutujúceho počas 

trvania toho jeho príspevku. To je druhá vec. 

 

 A tretia vec, keď už porovnávame určité rokovacie 

poriadky, tak v Národnej rade do diskusie je možné sa 

prihlásiť iba vtedy, keď predsedajúci na to dá priestor. 

Kto sa neprihlási do diskusného príspevku práve v tomto 

čase, do diskusie sa už nemôže prihlásiť, môže sa prihlásiť 

faktickou poznámkou. Na rozdiel náš Rokovací poriadok 

v tomto smere je mnoho benevolentnejší. 

 

 Takže ja to podporím, ale s tým samozrejme ako som 

požiadala, že na tú faktickú poznámku ja by som predsa len 

ponechala to pôvodné znenie 2 minút. Ale je to iba môj 

osobný názor. Ďakujem.  

 

 

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

 Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja len chcem 

povedať veľmi krátko; dúfam, že už to bude posledný 

diskusný príspevok. Podporím materiál tak ako bol 

predložený. Myslím, že je to dobrý materiál. Ja podporím 

faktickú poznámku v tom časovom rozmedzí 1 minúta. 

 

 A ešte by som chcel povedať že chceme, aby tie 

zastupiteľstvá boli poobede, tak si myslím že nikto nie je 

zvedavý na to, aby sme tu sedeli do polnoci. 

 

 A ešte jedno poďakovanie pánovi prednostovi, ktorý bol 

vlastne iniciátorom tohto materiálu. Zorganizoval tú 

odbornú skupinu, ktorí pripravili myslím si po týchto 

úpravách poslaneckých veľmi dobrý materiál. Chýba mi tu 

v tom návrhu ale jemu poďakovanie. Moje osobné, ďakujem 

pekne, Ľubo.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Do diskusie nie je nikto prihlásený, takže uzatváram 

diskusiu, dámy a páni. 

 A teraz poďme k tým jednotlivým hlasovaniam.  

 Predpokladám, že už všetci páni poslanci, panie 

poslankyne pripravili pozmeňujúce návrhy.  

 

 Najprv ideme hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich 

návrhoch pánov poslancov. Myslím, že prvý dal pán poslanec 

Ágoston, a druhý dal pán poslanec Korček.   

 Máme ešte nejaké iné pozmeňujúce návrhy? Nie.  
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 Takže, ak dovolíte, poprosím návrhovú komisiu, aby 

prečítala najprv pozmeňujúci návrh pána poslanca Ágostona.  

 

 

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

 Návrh pána poslanca Ágostona; článok 6, bod 28 bude 

podľa neho znieť: 

Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec 

miestneho zastupiteľstva.  

     Teraz je tá zmena „a to výlučne samostatne bez 

akejkoľvek reakcie na prerokúvaný materiál.“ 

 

 A ďalej pokračujeme: O tomto návrhu dá predsedajúci 

hlasovať ihneď, bez diskusie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

   

 (Hlasovanie.) 

 Za:                7 poslancov. 

 Proti:             3 

 Zdržal sa:        10 

 Pozmeňovací návrh neprešiel.  

 Prosím druhý pozmeňovací návrh pána poslanca Korčeka. 

 

 

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

 Návrh na znenie nového uznesenia, článok 6 bod 25, 

vypúšťa sa na konci odseku veta v znení:  

Poslanec sa s faktickou poznámkou prihlasuje len počas 

trvania diskusného príspevku.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 

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

 Ale to sme neprijali. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, na začiatku rokovania autoremedúrou. 

 

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

 Beriem späť. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Čiže poprosím, pani poslankyňa ešte raz. 

 

 

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

 Návrh pána poslanca Korčeka, článok 6 bod 25, vypúšťa 

sa na konci odseku veta v znení: Poslanec sa s faktickou 

poznámkou prihlasuje len počas trvania diskusného 

príspevku.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               8 poslancov. 

 Proti:            8 

 Zdržal sa:        5 

 Návrh neprešiel.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrhu uznesenia. 
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 Ideme hlasovať teda o návrhu Rokovacieho poriadku 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto tak ako bol prednesený predkladateľom pánom Mikulcom.   

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

 Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               21 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Pristúpime k bodu číslo 7. 

 

 

 

BOD 7:       

Návrh na zrušenie Štatútu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 Ja by som radšej poprosil kolegyňu. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov: 

 Dobrý deň. Máte predložený návrh na zrušenie Štatútu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Uvedené vyplynulo 

z právnej analýzy v zmysle ktorej je zrejmé, že Zákon 

o hlavnom meste vo svojich ustanoveniach presne vymedzuje 

kompetencie samotného hlavného mesta a takisto kompetencie 

osobitne mestských častí.  

 

     V zmysle § 15 ods. 2 zákona o hlavnom meste v písm. b) 

je miestnemu zastupiteľstvu vyhradené výlučne vydávať 

písomné stanovisko k návrhu Štatútu, jeho dodatkom. Naopak 

mestskému zastupiteľstvu je v zmysle § 11 ods. 5 vyhradené 

schvaľovať Štatút a jeho dodatky. Uvedené je takouto istou 

formou zakomponované aj do existujúceho Štatútu hlavného 

mesta.  

 

     Z uvedeného vyplýva, že jedinou kompetenciou a jediný 

kto má v podstate právomoc a kompetenciu vydávať Štatút ako 

taký, je hlavné mesto a nie mestská časť.   

 

     V zmysle porovnávania s ostatnými mestskými časťami, 

žiadna z mestských častí nemá takýto Štatút uzatvorený a v 

podstate tento Štatút bol prijatý nad rámec kompetencií 

mestskej časti. Z toho dôvodu je potrebné ho zrušiť.   

 

 Samotný štatút, jeho zrušenie, nebude mať nejaký vplyv 

na mestskú časť, nakoľko jednotlivé jeho ustanovenia 

vychádzali priamo z platných právnych predpisov, avšak už 

aj tieto niektoré ustanovenia boli zastarané. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu. Do diskusie je prihlásený pán 

poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Chcem povedať aj na mikrofón poznámku 

ktorú som povedal na Miestnej rade. Ja by som si dovolil 

požiadať, pokiaľ sa predkladajú rôzne materiály a viackrát 

už som to pripomienkoval aj na tomto rokovaní 

zastupiteľstva, aby boli vždycky stanoviská právnej 

skupiny.  

 

     Potom sa dostávame do takéhoto právneho stavu ako máme 

dnes, že po 5 rokoch zistíme, že sme tu mali, Vy ste to 

povedali tak pekne, nad rámec zákona alebo nezákonný 

materiál? Potom sa divím, že nebol napríklad napadnutý 

prokurátorom, pokiaľ by bol nezákonný. Potom aký je 

rozdiel; že nezákonný alebo nad rámec zákona? Aby sme po 5 

rokoch fungovania tohto úradu, fungovania právneho 

oddelenia zistili, že tu máme takýto materiál nad rámec 

zákona. Potom sa nebudeme dostávať do takýchto situácií keď 

niečo schválime, poslanci, všetci právneho vzdelania, 

a potom budeme musieť takéto materiály následne ďalším 

uznesením rušiť.  

 

 Takže pokiaľ sú takéto materiály, ja ich nazvem možno 

zásadného charakteru alebo teda takého charakteru, ktorý 

myslím že je potrebné vyjadrenie právnej skupiny alebo 

právneho odboru, pokiaľ by pán prednosta vždycky 

zabezpečil, aby teda bolo, aby sme sa nedostávali do 

takýchto nepríjemných situácií. Ďakujem pekne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Z poslancov do diskusie nie je nikto prihlásený. 

     Takže, pardon. Pani vedúca máte slovo. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia PPČESČaSP: 

 Prepáčte, ja by som sa len chcela vyjadriť na margo 

ten právnej skupiny. Všetci právnici sú na mojom oddelení 

a teda momentálne aj tento materiál všetko je spracované za 

účasti všetkých právnikov Miestneho úradu. Čiže právna 

skupina ako taká je v podstate v oddelení, ktoré momentálne 

zastrešujem. Všetky materiály už v súčasnej dobe sú 

prerokované aj s pánom prednostom, takže k takýmto 

situáciám už pravdepodobne nepríde.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Keďže už z poslancov nie je nikto prihlásený, máme tu 

ešte pána občana Jahelku, ktorý má záujem vystúpiť k tomuto 

bodu. 

 Takže poprosím vás, budeme hlasovať o tom či umožníme 

pánovi doktorovi vystúpiť. Myslím si, že doteraz vždy bolo 

našou snahou, aby občania mohli vystúpiť vždy keď o to 

prejavili záujem.  

 

 Dámy a páni, prosím pripravíme sa. 

     Ideme hlasovať o tom, či umožníme pánovi doktorovi 

vystúpiť na zasadnutí k bodu zrušenie Štatútu mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto.  

     Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:                 18 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Pán doktor, nech sa páči, poďte prosím a rešpektujte 

vymedzený čas. Dobre? Ďakujem pekne. 

 

 

OBČAN: JUDr. D. J a h e l k a  

 Prajem vám pekný dobrý deň. Dámy a páni, dovoľte aby 

som sa vyjadril k poznámke pána Gašpierika, ktorá bola 

naozaj vecne správna. Fungovali sme jednoznačne podľa 

režimu hlavného mesta. Takisto i ZMOS sa vyjadroval že 

mestské časti majú právo a majú mať vlastný štatút. Hlbočím 

sa právnej skupine, ktorá urobila jeden veľmi pekný právny 

prístup, analyzovala čo sa môže a čo sa nemôže.  

 

     A preto som si dovolil v takom osobnom liste pre pána 

prednostu uviesť jednu myšlienku, že bolo by vhodné kedy 

zapožičal právničky, ktoré robili túto analýzu k Štatútu, 

lebo naozaj je to pravda že nemôžeme už konať proti 

štatútu. Že to prokurátor si nevšimol, to je už druhá 

otázka. Takže ja doporučujem, lebo na magistráte neexistuje 

právny manažér. Mám tú česť že chodievam, niektorí páni 

poslanci ma poznajú, na všetky mestské zastupiteľstvá 

a niektoré právne výstupy sú tam katastrofálne.  

 

     Takže by som chcel poprosiť, pán prednosta, keď budete 

veľkorysý, požičajte vaše dievčatá, kolegynky do činnosti 

na Štatút. 

 

 A ak mi dovolíte ešte k tomuto: 

 Problém je v tom, že som vystúpil pred rokom, ešte za 

pána primátora Ftáčnika na mestskom zastupiteľstve 

a upozornil som, že mestská časť Bratislava – Nové Mesto je 
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jediná ktorá nemá vlastný cintorín ani vo vlastníctve, ani 

v prenájme. 

 

 Chcel by som poprosiť, že je to naozaj na to aký počet 

starých ľudí máme, aké je dnes drahé pochovávanie pre 

rodinu, chcel by som poprosiť keby sa začalo uvažovať o tom 

projekte, ktorý vymyslel J. Kocka, hlavný architekt, 

perfektný projekt je to, odborníci ho posúdili, mám 

priateľov. Celá podstata je v tom, že na konci Peknej ulice 

v Krasňanoch by sa vybudovalo kolumbárium s krematóriom. To 

znamená to, čo je teraz svetovým hitom, chráni sa pôda a je 

tu aj európska možnosť.  

 

     A je tu aj možnosť, ja som sa obrátil už aj na 

ústrednými orgánmi štátnej správy poverenú organizáciu. 

Jednoznačne mohli by sme pýtať peniažky aj od Európskej 

únie. Lebo naozaj tie cintoríny v Bratislave sú už 

preplnené. Ja to ovládam už 35 rokov čo v tom občas 

pôsobím. 

 

      Chcem vás poprosiť najmä pre tých, ktorí to budú 

potrebovať, aby boli kľudní, že potom ich niekto z tej 

rodiny bude môcť pochovať. 

 

 

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

 Diskutujeme o Štatúte, pán doktor; len pripomienka. 

Pardon.          

 

OBČAN: JUDr. D. J a h e l k a : 

     Ďakujem, že ste ma na to upozornili. Hovorím, preto 

som to spojil, že v Štatúte nie je ani centimeter, ani 

v jednej prílohe, v tej kope príloh čo sú k tomu, tých 

dodatkov, ani poznámka o tom, že pohrebníctvo v Bratislave 
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má aké pravidlá. Tak to som preto dal, keď sa bude robiť 

Štatút. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nikto už nie je prihlásený. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 z r u š u j e  

a) uznesenie č. 5/12 zo dňa 16. 06. 2011, ktorým bol  

   schválený Štatút mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

b) uznesenie č. 6/04 zo dňa 20. 09. 2011, ktorým bol  

   schválený Dodatok č. 1 k Štatútu mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto 

b) uznesenie č. 15/07 zo dňa 12. 02. 2013, ktorým bol  

   schválený Dodatok č. 2 k Štatútu mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto 

d) uznesenie č. 17/13 zo dňa 11. 06. 2013, ktorým bol  

   schválený Dodatok č. 3 k Štatútu mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               20 poslancov. 
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 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Pristúpime k bodu číslo 8. 

 

 

 

BOD 8: 

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak sa neurazíte, pán hlavný kontrolór, pokojne tam 

zostaňte, poďme bez úvodného slova; je 10 hodín a iba bod 

8.  

     Takže ak dovolíte, otváram rovno diskusiu. 

 Materiál sme dostali v písomnej podobe a každý si ho 

určite prečítal.  

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Dobre. Ak sa nenahneváte, ja iba dve slová alebo dve 

vety. Bod 8 až 12 sú veci, ktoré treba schváliť. Je to 

ešte, nazvime to dlh z minulosti. Som síce predkladateľ ale 

nechcem si to privlastňovať. Spracovateľom bol samozrejme 

vtedy právoplatne zvolený miestny kontrolór pán Ing. 

Dubravec. Takže ja som si ich preštudoval. 

 

 Zaujímavý je ten bod 8: Správa o vybavovaní sťažností 

a petícií. Tam je to rozpísané, koľko tých sťažností bolo. 

Bola tam jedna hromadná sťažnosť, tuším 4 petície, nechcem 

teraz zavádzať. Viem, že pán poslanec Gašpierik si vypýtal 

vlastne nejaký materiál o všetkých petíciách a sťažnostiach 

za posledné 4 roky. Čiže ja som si to naozaj všetko 

prešiel. Takže ja len môžem skonštatovať to čo tam je, 

takto to predkladám. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Do diskusie nie je nikto prihlásený. 

 Poprosím návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a  

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Pristúpime k bodu číslo 9. 

 

 

 

BOD 9:  

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova. Verím, že aj bez diskusie. 
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 Nikto nie je prihlásený. 

 Prosím návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e   

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Máme pred sebou bod číslo 10. 

 

 

 

BOD 10:  

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, 

vyplývajúcich zo Správy z kontroly útvaru komunikácie, 

kultúry, mládeže a voľného času MÚ B-NM – referát kultúry 

a športu, schválených MZ MČ B-NM dňa 11. 06. 2013 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, bez úvodného slova otváram diskusiu.  
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 Nikto nie je prihlásený.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení, 

vyplývajúcich zo Správy z kontroly útvaru komunikácie, 

kultúry, športu, mládeže a voľného času MÚ B-NM – referát 

kultúry a športu, schválených MZ MČ B-NM dňa 11. 06. 2013; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Pristúpime k bodu číslo 11. 

 

 

 

BOD 11: 

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, 

vyplývajúcich zo Správy z kontroly oddelenia vnútornej 

správy, správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM – 

referát vnútornej správy, schválených MZ MČ B-NM dňa 15. 

10. 2013 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Bez úvodného slova otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení, 

vyplývajúcich zo Správy z kontroly oddelenia vnútornej 

správy, správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM – 

referát vnútornej správy, schválených MZ MČ B-NM dňa 15. 

10. 2013; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               17 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Pristúpime k bodu číslo 12. 

 

 

 

BOD 12:  

Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM – 

Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru v mestskej 

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

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM – 

Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Pristúpime k ďalšiemu bodu číslo 13. 

 

 

 

BOD 13: 

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, 

vyplývajúcich z kontroly rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ 

Cádrova (kontrola z roku 2013) a rozpočtovej organizácie 

ZŠsMŠ Riazanská (kontrola z roku 2014) 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova a verím že aj bez diskusie.  

  

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

     Pán starosta, prepáčte, túto kontrolu som užrobil ja, 

takže by som k nej povedal 3 vety; naozaj vás nechcem 

zdržovať. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Bola to moja prvá kontrola. Je to Správa z kontroly 

splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich z kontroly 

predchádzajúcej. Ide o Základnú školu s materskou školou 

Cádrova to isté Riazanská. Ja len môžem skonštatovať, že 

som bol akože veľmi milo prekvapený, všetky nápravné 

opatrenia ktoré im boli uložené, boli spracované, 

dodržiavajú sa. A vlastne aj jeden, aj druhý záver je bez 

nejakých našich výtok. Nemáme proti tomu nič ani ako 

oddelenie, ani ja. Takže podľa mňa to čo bolo následne 

kontrolované, je v poriadku. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrh uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto 
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 s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení, 

vyplývajúcich z kontroly  

- rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Cádrova – kontrola z roku 

2013 

- rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Riazanská – kontrola z roku 

2014; 

bez pripomienok.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov.  

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Pristúpime k bodu číslo 14. 

 

 

 

BOD 14: 

Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a petícií 

v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán kontrolór máte slovo.  

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Dobre. Čo sa týka tohto návrhu verím, že som asi 

s každým osobne o tom návrhu hovoril. Všetky pripomienky 
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ktoré ste mali, som sa do toho snažil zapracovať. Tie 

najpodstatnejšie len zhrniem; bola tu pripomienka na 

odvolávky na nejaké zákony, ktoré už boli nahradené 

nejakými inými. To sa opravilo.  

 

     Bola tu pripomienka pána poslanca Gašpierika, v 

prípade že organizuje petíciu nejaká  resp. naša mestská 

časť, aká je tam forma, že tam existuje samotný článok, že 

aj prípravu aj samotné vyhlásenie nejakej petície vlastne 

musí odsúhlasiť miestne zastupiteľstvo. 

 

 Potom bol tam taký nápad alebo návrh; beriem to skôr 

ako vyhlásenie, že ide o článok 13; takže v prípade zjavnej 

naliehavosti budú sťažností vybavené v čo najrýchlejšom, 

najkratšom čase, atď. To znamená, v prípade, že sa niekto 

na niečo sťažuje, aby sa nestalo že sa využije 60 dní a tá 

sťažnosť bola aktuálna bola do 2 týždňov. Ináč si myslím, 

že to bolo všetko. Ešte tam boli nejaké pravopisné chyby. 

 

 Takže ak niekto má pocit, že tam nebolo zapracované čo 

chcel, tak nech mi to povie. Ale myslím si, že som sa tam 

snažil naozaj zapracovať všetko.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený, poprosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto 

 A. s c h v a ľ u j e  
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Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach 

samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové mesto 

 

     B. s p l n o m o c ň u j e  

starostu mestskej časti k vydaniu Zásad vybavovania 

sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto;   

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Ideme ďalej, bod 15. 

 

 

 

BOD 15: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku na 

území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa 

zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Nové mesto č. 4/1996 o dodržiavaní čistoty 

a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, bez úvodného slova. Materiál sme si 

prečítali, bol aj na komisiách. 

 Otváram diskusiu.  
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     Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto  

 s c h v a ľ u j e  

nové znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku na 

území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa 

zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č. 4/1996 o dodržiavaní čistoty 

a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                17 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Máme pred sebou ďalší bod číslo 16.  

 

 

 

BOD 16:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o výške príspevku rodičov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové 
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Mesto, ktorým sa súčasne mení Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava – Nové mesto č. 7/2014 zo dňa 12. 

12. 2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. .../2015 o výške príspevku rodičov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové 

Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 18 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Máme pred sebou ďalší materiál číslo 17. 

 

 



 

 

 

                                                                                         9. zas. MZ MČ B-NM 13. 10. 2015 

60 

BOD 17: 

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o dani 

z nehnuteľností 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ak dovolíte, ja by som povedal pár slov k tomuto 

materiálu: 

 Ako viete, je tu zámer hlavného mesta zvýšiť dane 

z nehnuteľností. Tie by sa týkali zvýšenia pre fyzické 

osoby, teda pre majiteľov domov, bytov o výšku 100 %. 

Pokiaľ ide o finančnú situáciu alebo dôvody, ktoré k tomu 

vedú mesto, tie sú všeobecne známe. Budem hovoriť len 

o mestskej časti.  

 

 Pred 2 – 3 rokmi bolo sčítanie ľudu. Podľa sčítania 

ľudu dostávame od štátu príspevky. V rámci sčítania sa 

sčítalo podľa slov pani vedúcej zhruba 34 000 obyvateľov 

s trvalým pobytom v našej mestskej časti. V súčasnosti máme 

s trvalým pobytom zhruba 44 000 obyvateľov, čiže 10 000 

obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt akoby neexistovalo. 

Napriek tomu že majú potrebu škôlok, škôl, parkov, ihrísk, 

atď., atď.  

     Ide zhruba o 850 000 €, ktoré ročne nedostávame. 

 

     Ďalších 150 000 € nedostávame, pretože prispievame 

v rámci tzv. solidarity Bratislave tým najmenším mestským 

častiam. Čiže oproti samosprávam v iných sídlach mimo 

Bratislavy prichádzame ročne o 1 milión €, ktoré nám naozaj 

vážne chýbajú.     

 

     Pokiaľ ide o použitie peňazí, v prípade Nového Mesta 

je to jednoznačné. Radi by sme od januára budúceho roka 
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zvýšili príspevok na škôlky a dofinancovali tak istý 

rozdiel ktorý cítime oproti iným samosprávam. Je potrebné 

zvýšiť platy a je potrebné zabezpečiť, aby po tom čo sme 

kompletne zrekonštruovalo viacero škôlok, bolo dostatok 

peňazí na to, aby škôlky si vedeli zabezpečiť pravidelnú 

údržbu a opätovne sa nestávali veci ako nečistenie rín, 

stromy ktoré sa nachádzali v základoch, a podobne.  

 

 Druhou príčinou je stav ciest, kde by išla druhá 

tretina. 

     A tretia tretina v rámci prípadného výberu by išla na 

vytvorenie parkovacej politiky.  

 

     V prípade, že by tento materiál bol schválený, mestská 

časť by získala asi 350 000 €. Myslím si však, že toto 

zvýšenie je príliš vysoké, je prehnané. Preto aj návrh 

uznesenia je neschváliť.  

 

     A zároveň navrhujeme povedzme istý kompromisný návrh, 

ktorý znamená, že u nás by platili v prípade najmenších 

bytov obyvatelia zhruba o 1,10 € na m2 mesačne viac ako je 

súčasná situácia.  

 

 Zároveň navrhujeme, aby úľava na dani pre občanov nad 

70 rokov sa zvýšila, to znamená reálne aby sa jej nedotklo 

plánované zvýšenie zo strany mesta. 

 

 Dámy a páni, otváram diskusiu. 

 Ako prvá je do nej prihlásená pani poslankyňa 

Augustinič a po nej pani poslankyňa Rattajová. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Vzhľadom k tomu, že som aj mestská 

poslankyňa mám potrebu sa vyjadriť k tomuto návrhu, pretože 
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už na Mestskej rade som informovala primátora, že budeme 

mať problém s podporou takéhoto materiálu a takéhoto 

navýšenia dane z nehnuteľností. Tých dôvodov je viacej:  

 

     Prvý je presne to, čo ste povedali, pán starosta, a to 

že primátor by mal v prvom rade začať rokovať o tom aby sa 

postupovalo podľa registra obyvateľstva a nie podľa 

sčítania. To sú jeho rozhovory s vládou tak, aby získal 

ďalšie prostriedky do tohto mesta práve preto, že sa bude 

postupovať podľa reálnych čísiel a nie podľa sčítania, 

ktoré bolo absolútne  nepresné. To by som ja považovala ako 

prvý krok. 

 

 Druhý, myslím si, že môže byť aj parkovacia politika 

tým nástrojom ako motivovať ľudí, aby si k nám prihlásili 

trvalý pobyt. A 7 miliónov € môžete dostať do rozpočtu len 

tým, že sa prihlási okolo 30 000 ľudí na trvalý pobyt. 

 

 To znamená, vytvárať podmienky na to, aby ľudia mali  

záujem všetci tí ktorí tu už roky žijú a majú trvalé pobyty 

ešte kade-tade po Slovensku, aby si ich prihlásili. To by 

mal byť druhý krok. 

 

 A až tretí v prípade, že naozaj mesto stále nebude mať 

dostatočný počet finančných prostriedkov na pokrytie 

služieb ktoré má poskytovať, až potom by som pristupovala 

k zvyšovaniu dane z nehnuteľností. 

 

 

     Na druhej strane oceňujem na návrhu ktorý posúva 

mestská časť je tá, že sme hľadali kompromisné riešenie 

a že nie sme ako ostatné mestské časti len bezducho 

odmietli materiál a zahlasovali proti. Pretože ten návrh, 

ktorý tu je, je nejakým kompromisom, ktorý je podporiteľný 
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aj v rámci mesta, pretože sa dotkne obyvateľov oveľa menej 

ako to čo momentálne navrhuje mesto.  

 

 Na druhej strane sa mi nepáči alibizmus mnohých 

mestských častí a starostov, ktorí na jednej strane sú 

pekní pred svojimi voličmi, pretože materiál odmietnu, a na 

druhej strane očakávajú že im mesto presunie podľa Štatútu 

50 % z výnosu tejto zvýšenej dane. To znamená 3,5 milióna 

€. Zo 7 miliónov 3,5 milióna € pôjde do mestských častí či 

oni za to zahlasujú alebo nie. Čiže gro toho negatíva alebo 

negatívum toho schvaľovania tejto dane ostane na mestských 

poslancoch.  

     Preto ja budem hlasovať za tento materiál, ktorý je 

kompromisom. Myslím si, že je vyvážený. 

 

 A myslím si, že v prípade, že by mesto rozhodlo podľa 

tohto materiálu postupovať, tak som pripravená za to 

zahlasovať aj na meste. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja si dovolím podotknúť jednu 

informáciu. Komunikuje mesto a Regionálne združenie 

s Ministerstvom vnútra práve na tému, aby sa brali do úvahy 

výsledky tzv. REGOPU, čiže Registra obyvateľov, ktorý 

vedieme my ako samosprávy a nie výsledky sčítania ľudí, kde 

ako viete prebehla určitá hystéria živená aj médiami, takže 

ľudia sa vyslovene odmietli sčítať.  

 

 Ministerstvo povedalo jasne, že nie je schopné skôr 

ako v roku 2017 za predpokladu, že samozrejme bude s tým  

ZMOS súhlasiť, čo by automaticky znamenalo že z toho 

spoločného balíka pôjde menej peňazí pre dediny a obce mimo 

Bratislavy, čo asi nadšení nebudú.  

     Toľko len na vyjasnenie situácie.  
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 Pani poslankyňa Rattajová, nech sa páči máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som v prvom momente a v prvom 

kroku chcela dať procedurálny návrh o rozdelenie tohto 

bodu.  

     Chcela by som dať návrh na to, aby sme hlasovali po 

prvé samostatne o zaujatí toho nesúhlasného stanoviska, 

ktoré miestne zastupiteľstvo v tomto materiáli zaujíma. 

 

 A po druhé, aby sa  hlasovalo samostatne o tých 

odporúčaniach, ktoré miestne zastupiteľstvo navrhuje.  

 Čiže toto je môj návrh.  

 

 Takisto by som sa k tomu rada vyjadrila:  

     Hovoríme o tom, že chceme ľuďom zvýšiť daň 

z nehnuteľností ale nehovoríme o tom čo im chceme za toto 

zvýšenie ponúknuť. To sú príliš všeobecné vyjadrenia, ktoré 

už niekoľko týždňov rezonujú. Ja som čakala od pravicového 

vedenia mesta, že príde s konkrétnymi riešenia 

a s konkrétnymi návrhmi ako a kde viac sporiť, ako hľadať 

úspory, ako lepšie spravovať verejné financie.  

 

 Namiesto toho chceme vytiahnuť peniaze z vrecák  

obyvateľov Bratislavy. Čakám od vedenia mesta, či od našej 

mestskej časti, že príde s konkrétnymi, merateľnými 

riešeniami. Môže sa nám stať, že vyberieme peniaze od 

Novomešťanov a osadíme ďalších 200 mosadzných tabúľ, čo by 

mi prišlo absurdné. 

 

 Takže ja si myslím, že keď samospráva bude míňať 

peniaze zodpovedne, tak nebudeme musieť zvyšovať takýmto 

spôsobom absurdne dane pre našich obyvateľov.   
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 Navrhujem, aby mesto hľadalo a mestská časť riešenia 

alebo spôsoby ako lepšie spravovať verejné financie, 

pretože takto je to len ďalšia facka Bratislavčanom. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa chápem že ste mali 

pripravený príspevok, aj chápem že idú voľby do Národnej 

rady, len možno ste mohli reagovať na to čo som povedal. Za 

mesto nebudem hovoriť, to neviem. Ale za mestskú časť som 

jasne povedal, na čo by tie peniaze išli.  

 

     A chcem iba konkrétnejšie: Ak by bol prijatý tento 

materiál, ak by sme získali 350 000 € ale s tým materiálom 

nesúhlasím ani ja, a myslím ani Vy, tak asi 115 000 € by 

išlo na škôlky; to som povedal ako prvý bod.  

     Zhruba 150 000 € by išlo na cesty.  

     A zhruba 95 000 € by išlo na parkovaciu politiku; 

a teda ako ten zvyšok, ktorý tam zostane. Čiže toto sú tri 

veci, kde potrebujeme investovať peniaze.  

 

     A v prípade, že nebudeme ich mať, tak  budeme brať 

z iných kapitol, alebo ich nebudeme realizovať.   

 

     Ale opakujem, nesúhlasím s tým, aby sme zvyšovali dane 

o 100 %. A určite súhlasím s tým, aby mesto by malo jasne 

povedať prečo a na čo, a ako peniaze ktoré získa, použije. 

A bolo by férové aj viac odkomunikovať, prečo vlastne mesto 

a aj mestské časti potrebujú peniaze a ako je možné, že 

oproti iným obciam na Slovensku, sme znevýhodnení ako 

Bratislava. 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.: 
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 Ďakujem pekne. Ja by som chcela k Vám, pán starosta, 

vlastne predniesť taký návrh v zmysle toho bodu ktorý ste 

vraveli, že naozaj pokiaľ by prišlo k zvýšeniu daní 

a rozhodli by sme sa ich použiť na opravu škôlok, tak potom 

aby sa rôzne možno revízie technických zariadení alebo 

opravy, ktoré sú nutné pri každej škôlke potom združili, 

a robili nie individuálne ale komplexne za všetky škôlky, 

ktoré máme v mestskej časti. Tam vidím nejaký potenciál pre 

úsporu, konkrétny. 

 

 A ešte by som chcela; pokiaľ by sme mohli doplniť to 

naše stanovisko o jeden bod.  

     Pripravila som si ten návrh aj písomne.  

     Ja by som odporúčala, pokiaľ by teda naozaj  

k zvyšovaniu dane došlo, a bohužiaľ si myslím že z pohľadu 

toho aké postavenie má hlavné mesto, tak asi sa tomu 

nevyhneme. 

 

     Chcela by som doplniť bod 5, aby vlastne hlavné mesto 

pri takomto návrhu zvážilo zľavu pri dani z bytov a dani zo 

stavieb na bývanie pre osoby, ktoré sa starajú o osoby 

staršie ako 75 rokov, sociálne odkázané s trvalým bydliskom 

v takomto byte alebo stavbe.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prihlásená je pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. V prvom rade ja som rada, že naša 

mestská časť nezaujala čisto len zamietavé, negatívne  

stanovisko k návrhu, ale snažili sme sa o nejaký návrh.  
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 Odmietam pôvodný návrh hlavného mesta v tom smere, aby 

sa výška dane z nehnuteľností zvyšovala na dvojnásobok, 

teda o 100 %. V predloženom materiáli mi ale veľmi chýbali 

fakty. To znamená, že keď chcem viac peňazí vyberať od 

obyvateľov, musím im veľmi jasne podať informáciu za akým 

účelom to budem robiť, na aké projekty, čo ma k tomu vedie, 

atď., atď. Takže trošku mi v tom materiáli chýbali naozaj 

tie vstupné informácie. 

 

 Druhá vec, to čo tu aj odznelo, pokiaľ ide o príjem do 

rozpočtu našej mestskej časti, čisto len na základe 

výsledkov po sčítaní obyvateľov, je tu rozhodne možnosť, čo 

ste už spomínali aj Vy, pán starosta, a myslím, že aj pani 

poslankyňa Augustinič, aby pán primátor rokoval o zmene 

tohto pravidla a aby aj Združenie miest a obcí sa v tomto 

smere ozvalo. A aby sa naozaj vychádzalo z čísiel reálnych, 

ktoré máme či už pri voľbách alebo evidujeme  že kto 

v našom meste alebo v mestskej časti má trvalý pobyt, aj so 

svojimi potrebami; aby sa nevychádzalo naozaj len zo 

sčítania obyvateľstva. A aby potom tu tie chýbajúce peniaze 

sa vykryli následne tým, že to zaplatíme všetci ktorí tu 

vlastníme nejakú nehnuteľnosť. Na rozdiel od toho, že by 

tie dane išli aj za tých ľudí, ktorí tu reálne bývajú 

a reálne využívajú všetky služby, ktoré mesto bude musieť 

poskytovať. 

 

 Trošku ma mrzí, že práve malé mestské časti, s ktorými 

sme solidárni, tak sa postavili a priori proti tomuto 

návrhu a úplne to zamietli. Ale to je určite na dlhšiu 

diskusiu.  

 

     A viem, že niektoré väčšie mestské časti ako Staré 

Mesto alebo Ružinov, tiež otvorili diskusie o tom, aby sa 

prehodnotil vôbec tento úzus, aby sa tie 3 % z ich rozpočtu 
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tak ako aj z nášho rozpočtu, platili do iných mestských 

častí. Ale je to na úplne inú diskusiu.  

 

 A pokiaľ ide o ten náš návrh získať viac informácií 

o počte daňovníkov nad 70 rokov, toto nepodporujem. 

A rovnako aj s tým, že nemyslím si, že je správny ten 

návrh, ktorý sme vytkli aj v našom stanovisku v bode 2, že 

na jednej strane mesto chce zvyšovať dane o dvojnásobok, na 

druhej strane rozmýšľa o nejakých ďalších výlukách, 

úľavách.  

 

     Nemám rada, keď v zákone potom sa ďalej hľadajú nejaké 

ďalšie možnosti ako vymýšľať výluky pre určitú skupinu 

obyvateľov. Ako nemyslím si, že toto je dobré riešenie, tak 

ako je navrhnuté. Môže to vytvoriť aj určitý priestor na 

rôzne špekulácie, aby ľudia možno neprevádzali svoje 

nehnuteľností na ľudí starších, ako je ten určený vek, 

atď., atď. Ale to by boli len špekulácie. 

 

 Takže, žiaľ, naše stanovisko má len odporúčací 

charakter. Je na vedení mesta, ako sa s tým vysporiada, ale 

rozhodne si to vyžaduje ešte dlhšiu diskusiu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Máte pravdu, to som ale akcentoval tým, 

že 150 tisíc € platíme menším mestským častiam a myslím, že 

tento rok to bude ešte viac. A budúci rok by to malo byť 

ešte viac, ak sa nezmenia podmienky, tak prirodzene nám tie 

peniaze chýbajú.  

     A je zvláštne, ak práve malé mestské časti povedia, 

nie, my nechceme zvyšovať, my sme spokojné. Veď čo by nie, 

keď to niekto iný zaplatí.   

 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec. 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Ja by som sa chcel len pripojiť k Editke Pfundtner. Ja 

si myslím, že bod 4. je tam zbytočný. A keď sa tak zamýšľam 

aj nad tým čo povedala kolegyňa K. Šebejová, ja si dosť 

dobre neviem predstaviť, ako by sme monitorovali tých ľudí, 

ktorí sa starajú o tých starých ľudí nad 75 rokov. Lebo 

tiež si myslím, že keď to niekomu pomôže, tak veľa ľudí by 

sa zrazu začalo starať o tých 75 ročných a viac.  

 

 No, a neviem si predstaviť, že akým spôsobom by to 

mesto, ako by sa zbierali tie informácie, že kto to je 

a ako by sa to vyhodnocovalo?  

     Čiže, aby sme boli takí čo najkonštrukčnejší, ja by 

som navrhoval vypustiť bod 4; keď sa to dá, keď si to 

osvojí predkladateľ. A dal by som tam čo 

najkonštruktívnejší návrh, aby sme nemali s tým problém 

potom. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalej máme prihláseného pána poslanca Korčeka. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

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

v prvom rade Vám ako predkladateľovi poďakovať za 

konštruktívny prístup k tejto problematike; odznelo tu už 

viackrát v tejto diskusii. A som rád, že naša mestská časť 

sa nepridala k tým mestským častiam, ktoré len kritizujú 

ale chcú brať peniaze či formou solidarity alebo aj formou 

prípadného zvýšeného dane z nehnuteľností. 

     Ale dávame konkrétny a myslím že veľmi racionálny 

protinávrh k návrhu primátora. 
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 A ešte mi dovoľte takú poznámku, aby to tu jasne padlo 

v diskusii, a je to aj súčasťou toho materiálu, že nie 

všetky sadzby dane sa zvyšujú o 100 %. Zvyšuje sa teda len 

teda určitý, povedal by som ten najcitlivejší segment dane 

z bytov, ktoré sú podľa toho návrhu navrhnuté na zvýšenie 

o 100 %.  

     A tie ostatné segmenty sa znižujú niektoré 

vôbec, niektoré nižšie.  

 

     A vyplýva to aj z toho materiálu, ktorý keď si 

pozriete, myslím na strane 2 kde je explicitne napísané, že 

v prípade že by bol tento návrh prijatý, teda návrh 

primátora, tak by došlo k zvýšeniu príjmu dane 

z nehnuteľností o 12,6 %, takže nie o 100 %. Ďakujem veľmi 

pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou je prihlásená pani poslankyňa 

Šebejová. 

 

 

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

     Ja som nad tým premýšľala, že možno nebolo dobré to 

obmedzenie podľa veku ale sociálna odkázanosť sa veľmi 

dobre dá zistiť vlastne podľa tzv. posudku, kde podľa mňa 

by sa dalo rozmýšľať o daňovej úľave pre osoby, ktoré sa 

starajú o osoby sociálne odkázané, posúdené na sociálnu 

odkázanosť vyšším stupňom ako 4. To znamená že ako 4, 5, 6, 

a tam by už spadali nielen starí ľudia, ale aj osoby, ktoré 

sú zdravotne znevýhodnené. Čo myslím si, že by malo určité 

opodstatnenie v tom, že oni spravidla nebývajú vlastníkmi. 

Nejde o to, aby sa tam znížila daň iba takejto osobe, ale 
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proste osobe ktorá sa stará o tú osobu a tým, že majú to 

trvalé bydlisko spoločné.  

 

     To znamená, že nie že by tam došlo k nejakému 

prevádzaniu nehnuteľností na takéto osoby, ale proste 

naozaj kde je preukázaná starostlivosť. A tá starostlivosť 

sa dá preukázať posudkom sociálnej odkázanosti, a tam sú 

stupne od 1 – 6. To znamená, že pokiaľ by tam prišlo 

k zvýhodneniu iba osôb ktoré sa starajú o ďalšie zdravotne 

postihnuté alebo sociálne odkázané osoby, tak tam si 

myslím, že by nemusel byť problém. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja určite nemám problém s tým, aby sa nejakým spôsobom 

vyšlo v ústrety ľuďom, ktorí majú problém v rodine že majú 

niekoho ťažko zdravotne postihnutého. Len by som poprosil 

kolegyňu, aby to naformulovala to uznesenie nejako tak, aby 

sme to vedeli dať na papier a nemali potom s tým problém  

to schváliť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

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

 Ja veľmi dobre rozumiem tomu návrhu, čo pani 

poslankyňa Šebejová podala, a tiež rozumiem jej silnému 
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sociálnemu cíteniu. Ale nemali by sme zamieňať rôzne veci. 

Jedna vec je sociálna odkázanosť a teraz riešime zvyšovanie 

daní.  

 

 Pokiaľ ide o sociálnu starostlivosť, každopádne túto 

oblasť zastrešuje štát cez svoje štátne orgány 

a organizácie. A v tomto smere aj samospráva, ale cez tie 

svoje sociálne služby ktoré poskytuje. Otvorili by sme 

týmto Pandorinu skrinku, lebo ako hovorím, keď vznikne 

jedna výluka tak potom príde možno požiadavka pokiaľ ide 

o rôzne osoby so zdravotným postihnutím. Potom príde 

požiadavka s rodinami, napríklad s viacerými deťmi, atď., 

atď. V tomto smere ja si myslím, že by sme nemali ďalej 

pokračovať.  

 

 Ak chceme pomôcť tým ľuďom, ktorí sú sociálne 

odkázaní, urobme to cez sociálne zákony alebo resp. cez 

naše sociálne možností, ale rozhodne nie cez daňové zákony. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S príspevkom je prihlásená pani poslankyňa Rattajová. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Presne tak ako povedal môj kolega, 

pán Korček, zvyšuje sa o 100 %, alebo návrh na zvýšenie 

o 100 % je práve tá najcitlivejšia položka čo sa týka dane 

z nehnuteľností, čiže byty, stavebné pozemky. Čiže sa to 

dotkne obyčajných ľudí, ktorí bývajú v Bratislave, a ktorí  

podľa mňa si to nezaslúžia.  

 

 Čiže, ja by som len chcela povedať, že pred voľbami 

dnešné vedenie mesta sľubovalo o tom, ako zabezpečí prílev 
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príjmov do mestskej kasy, do Bratislavy prerozdelením alebo 

zvýšením koeficientu na prerozdelenie dane z príjmov 

fyzických osôb. Ako Bratislava bude mať samostatnú kapitolu 

v štátnom rozpočte, ako štátne inštitúcie budú platiť 

Bratislave daň z nehnuteľností. Nič z toho sa nestalo.  

 

 Mňa mrzí, že dnes keď sme pred 2 týždňami zrušili 

cestovanie zdarma pre dôchodcov, pre invalidov, tak dnes 

siahame na obyvateľov a chceme od nich aby platili 100 % 

navýšenie alebo akékoľvek navýšenie dane z nehnuteľností. 

Mne osobne to príde absurdné.  

 

     A ja som rada, že mestská časť dala nesúhlasné 

stanovisko k 100 %-nému zvýšeniu.  

 

     Ale úprimne nerozumiem, kde sme došli k výške 24 

centov na m2, teda akýchsi počtov?  

     A možno by bolo fajn, keby sme si ich tu vedeli 

zargumentovať, že prečo práve 24 centov na m2. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prihlásený je pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :   

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Daň 

z nehnuteľností je originálnou daňou každého municipálu; tú 

treba riešiť komplexne.  

     Je absurdné, aby za 3 parkovacie miesta platili viac 

ako za byt. Treba aj o tomto hovoriť, nielen o tej dani 

z nehnuteľností ako na bývanie, ale tiež aj o týchto 

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

 Ďakujem pekne. 

 Myslím, že zhodneme sa určite na jednej veci a o tom, 

že o takomto materiáli alebo o téme zvyšovania daní by sa 

mala určite viesť väčšia a širšia diskusia. A malo sa jasne 

Bratislavčanom povedať: dámy a páni, ideme do toho preto 

a preto. Dá sa otvorene povedať, situácia v meste je horšia 

ako sme si mysleli; hovorím teda za vedenie Bratislavy, 

a potrebujeme peniaze na tieto a tieto konkrétne kroky. 

Takže som rád, že sme viac-menej za jedno.  

 

 Dámy a páni, do diskusie už nie je nikto prihlásený, 

takže ju uzatváram. Pardon, prepáčte. 

 

 Máme tu ešte pána Ing. Slávika zo Združenia bytových 

samospráv, ktorý má záujem k tejto téme vystúpiť.  

 

     Takže poprosím vás, budeme hlasovať o tom, či môže 

vystúpiť. Je  nám zvykom, že umožňujeme aby v zásade každý 

občan ktorý má záujem vystúpiť k téme, takto vystúpiť 

mohol. Takže verím, že aj tento raz tak spravíme.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Ideme hlasovať o tom, či umožníme pánovi Ing. 

Slávikovi vystúpiť k tomuto bodu. 

 Pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Pán inžinier, nech sa páči, prosím. 
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Ing.  S l á v i k, Združenie bytových samospráv:   

 Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel povedať 

také 2 alebo 3 myšlienky, ktoré mi nielen v tejto diskusii 

na pôde vášho zastupiteľstva ale aj na pôde mestskej 

samosprávy chýbali.  

 

 Prvou myšlienkou alebo prvým rozmerom, ktorý mi chýba 

je to, že vy sa pozeráte na túto problematiku ako na 

problém príjmu samosprávy. Samozrejme, to je legitímny 

pohľad. Ale ja ako obyvateľ či už mesta alebo mestskej 

časti, sa pozerám na to z pohľadu verejných služieb, ktorý 

svoje dane platím. Čiže ja sa na to pozerám takým spôsobom, 

že ja si od vás niečo kupujem a niečo za to očakávam. A 

samozrejme, služby, alebo aj tovar, ktorý si kupujem môže 

byť rôznej kvality. 

 

 To znamená, že ak očakáva niekto z obyvateľov kvalitný 

servis od mesta, od mestskej časti, tak samozrejme musí byť 

pripravený si za ňu aj adekvátne zaplatiť. Čiže bol by som 

rád keby sa na to pozeralo aj týmto spôsobom. A preto sa mi 

napríklad páči aj to, že v tej časti o mestskej časti to 

zvýšenie je naviazané na konkrétne aktivity a konkrétnu 

pridanú hodnotu, ktorá sa obyvateľom plánuje poskytnúť. 

 

 A vo všeobecnosti môžem povedať, že Bratislavčania, aj 

Novomešťania sú pripraví so zaplatiť viacej pokiaľ dostanú 

naozaj ten vyšší servis, tú vyššiu kvalitu. 

 

 

 Druhý rozmer je by som povedal taký možno trošku 

politicko-filozofický, a to je ten, prečo sa plánuje 

zvyšovať daň je aj to, že vedenie mesta a možno aj mestskej 

časti nejakým spôsobom hospodárilo. Hospodáriť tak mohlo 

len preto, že im to niekto umožnil a tým myslím konkrétne 
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nás, obyvateľov, ktorí dali týmto politikom vo voľbách svoj 

hlas. 

 

 Myslím si, že je správne, aby obyvatelia pocítili 

dôsledky svojej voľby, keď volili správne tým že mesto 

prosperuje, ale aj tým keď volili nesprávne, aby pocítili 

aj tú ťažobu a nie aby sa potom rozpúšťala na všetkých 

rovnako. A tým pádom vlastne nemôže dôjsť ani k náprave, 

lebo nie je spätná väzba, aby sme mali na základe čoho 

prehodnotiť svoje rozhodnutia a možno aj požiadavky voči 

komunálnym politikom a voči tým, ktorí nám tieto verejné 

služby poskytujú. 

 

 

 A tretia myšlienka je taká, že keď si zoberieme nejakú 

komparatívnu analýzu toho, že koľko sa platí v daniach 

v Bratislave a možno v iných oblastiach Slovenska, tak 

zistíme zaujímavú skutočnosť, že Bratislava rozhodne nie je 

čo sa týka municipálnych daní najdrahším mestom na 

Slovensku, ale určite je najdrahšia čo sa týka napríklad 

ceny nehnuteľností.  

 

 To znamená, že ak niekto  Bratislavčanov, Novomešťanov 

zdiera, určite to nie je samospráva ale niekde inde. 

A žiaľ, poviem ešte takú ďalšiu, možno určite nie populárnu 

myšlienku, že bývať v hlavnom meste nemusí byť pre každého, 

nie každý možno si to bude môcť aj dovoliť. To je ďalšia, 

možno nie celkom populárna myšlienka, ale žiaľ, pravdivá.  

 

 Na dôkaz toho že toto čo hovorím je pravda, môžem 

povedať z vlastnej skúsenosti, z podmienok domových 

samospráv. Za posledné roky keď sa obnovoval bytový fond, 

tie domy ktoré si schválili príspevok do fondu opráv vo 

vyššej miere, dokázali sa o seba postarať, dokázujú 

poskytovať veľké služby pre svojich ľudí, a i 
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zrevitalizovali svoj bytový fond oveľa lepšie ako tie, 

ktoré to neurobili, ale časom museli aj tak potom si tento 

deficit nejakým spôsobom hasiť. 

 

 Čiže, aby som to zhrnul, bol by som rád, keby sa na to 

pozeralo aj z pohľadu verejných služieb a toho že vlastne 

obyvatelia mesta si týmto od vás niečo kupujeme, a chceme 

za to od vás aj niečo dostať. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Prihlásený je pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja som sa len chcel opýtať teraz pána 

občana, že či prišiel za občana alebo za občianske 

združenie domových samospráv, alebo ako sa to volá, a či 

teda  vlastne jeho názor za toto združenie bol podporný pre 

tento materiál tak ako to pripravila mestská časť alebo 

nie? To by bola prvá otázka čo som sa chcel spýtať. 

 

 A tá druhá som sa chcel spýtať, či pán Slávik je ten 

z občianskeho združenia, ktoré dostalo dotáciu od mestskej 

časti vo výške 3 000 €? Či za toto združenie je pán Slávik? 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

Ing. S l á v i k – Združenie domových samospráv: 

 Takže, áno, je to to združenie, ktoré dostalo dotáciu 

od mestskej časti. 
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 A tá druhá otázka, ešte raz prosím? 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Čiže Vy ste vlastne akože prišiel nám tu predniesť 

svoj príhovor preto, aby sme tento materiál podporili? 

Akože vaše stanovisko je odporúčace, prijať tak ako je 

predložené? Alebo je negatívne? Teraz som nevedel či vo 

vzťahu k mestu, či mestskej časti, aký je vás názor, či vy 

ho odporúčate podporiť alebo nie?  

 

 

Ing. S l á v i k – Združenie domových samospráv:  

 Áno, pôvodne som sa chcel práve tomuto vyhnúť, lebo 

nechcel som vám našepkávať aj takým, aj takým spôsobom, 

lebo uvedomujem si, že vy ste tí zvolení reprezentanti 

obyvateľov, ktorí majú rozhodovať v ich mene.       

 

 Ale keď sa teda otvorene pýtate na môj názor, tak môj 

názor je ten, že by sa mestské dane zvýšiť mali tak ako 

navrhuje mesto. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Do diskusie je prihlásená pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som chcela len podotknúť k tej 

sociálnej starostlivosti štátu len to, že tam sú naozaj 

veľké nerovnováhy v tom, že štát finančne podporuje 

umiestnenie človeka v zariadení, ale nejakým spôsobom 

finančne nepodporuje tú starostlivosť o sociálne odkázaného 

doma. To znamená, že ja tie isté peniaze nedostanem, keď sa 

o neho starám doma. A keď ho dám do sociálneho zariadenia 
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a teda aj v zmysle toho čo hovoril pán poslanec Mikulec, by 

som predsa len nechala odporúčanie. Viem, že deformácia 

daňového systému cez zákony naozaj nie je dobrá a celý náš 

daňový systém to ukazuje, že ako sa to vyvíja, koľko mal 

úprav. Ale predsa len by tom to zvážila to odpočúvanie 

mestu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja len môžem povedať, pani poslankyňa, 

že je taká určitá nespravodlivosť práve v tom, že ľudia 

ktorí sa starajú o svojich príbuzných, ktorí majú ťažký  

zdravotný stav, naozaj tie výhody ktoré sú pre nich, sú 

smiešne. Takže o tomto treba hovoriť. A hovoriť viac 

a viac, a na všetkých fórach, čo je správne, a súhlasím 

s tým. Predpokladám, že pripomienku ste už dali v písomnej 

podobe. 

 Pán poslanec Vaškovič s faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel zareagovať na 

kolegyňu pani Šebejovú a vyjadriť podporu pani kolegyne E. 

Pfundtner, pretože si tiež myslím, že problematika 

sociálnej starostlivosti občanov by mala byť riešená 

samostatnými legislatívnymi úpravami.  

     A oblasť daní by mala byť riešená jasnými 

legislatívnymi pravidlami. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Do diskusie už nie je nikto prihlásený.  

 Uzatváram diskusiu. 
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     A poprosím návrhovú komisiu aby predniesla jednotlivé 

návrhy pánov poslancov, paní a poslankýň na zmenu 

materiálu.  

     A na konci budeme hlasovať o materiáli ako celku. Nech 

sa páči. 

 

 

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

 Máme procedurálny návrh pani poslankyne Rattajovej, 

aby sa o materiáli hlasovalo po častiach.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa sedí, v poriadku? Dobre. Ďakujem 

pekne.   

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                10 poslancov.  

 Proti:              2 

 Zdržal sa:          7 

 Takže návrh bol prijatý. Ideme ďalej. 

 

 

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

 Návrh pani poslankyne Šebejovej:  

 Pridať bod 5, ktorý by znel: 

Zvážiť zľavu pri dani z bytov a dani zo stavieb na bývanie 

pre osoby ktoré sa starajú o osoby so štvrtým a vyšším 

stupňom sociálnej odkázanosti s trvalým bydliskom v takomto 

byte alebo v stavbe. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                6 poslancov 

 Proti:             1 

 Zdržal sa:        13 

 Materiál nezískal podporu.  

 Ďakujem pekne. 

 

 

 Takže teraz ideme hlasovať o celom materiáli s tým, že 

keďže bol prijatý pozmeňovací návrh pani poslankyne 

Rattajovej, najprv budeme hlasovať o návrhu uznesenia. 

 Čiže miestne zastupiteľstvo zaujíma nesúhlasné 

stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým 

sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani 

z nehnuteľností.  

 

 A potom budeme hlasovať o odporúčaní, ktoré dáva 

mestská časť. 

 Takže poprosím návrh uznesenia návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 zaujíma nesúhlasné stanovisko  

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani 

z nehnuteľností.  
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Starosta Ing. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                19 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          2 

 Ideme ďalej; poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto  

 o d p o r ú č a  

1. zvýšiť zľavu pri dani z bytov a dani zo stavieb na  

   bývanie pre osoby staršie ako 70 rokov 

2. prehodnotiť možnosť poskytovania úľavy daňovníkom dane  

   z bytov a dane zo stavieb na bývanie nad 62 rokov    

3. zvážiť úpravu sadzby pri dani z bytov a dani zo stavieb  

   na bývanie paušálne vo výške o 24 centov/m2 ročne  

   a výpadok nahradiť úpravou iných sadzieb 

4. získať viac informácií o počte daňovníkov nad 70 rokov. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                12 poslancov. 

 Proti:              2  

     Zdržal sa:          6 

 Materiál bol schválený. 

 Ideme na ďalší bod číslo 18. 
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BOD 18: 

Návrh na zaujatie súhlasného stanoviska k novému zneniu 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  

o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného 

mesta Slovenskej republika a jeho mestských častí 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Predkladateľ je pán prednosta. Ak sa neurazíte, aby 

sme to zrýchlili, pôjdeme bez úvodného slova.  

     Ak cítite potrebu, otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený, takže poprosím návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia. 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 zaujíma súhlasné stanovisko  

 

k novému zneniu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta SR Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní 

v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a jeho mestských častí 

 

; v súlade s čl. 8 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a § 

5 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie 

všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

 

; s nasledujúcimi pripomienkami: 

- znenie § 4 ods. 2 upraviť tak, že aj podmienku podľa  

  odseku 1 písm. d) musia spĺňať všetci žiadatelia   
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- znenie § 14 ods. 2 upraviť tak, že podmienky podľa ods. 1  

  písm. a) a f) musia spĺňať všetci žiadatelia o ubytova- 

  nie a podmienky podľa ods. 1 písm. b), d), e) musí  

  spĺňať aspoň jeden z nich 

- znenie § 14 ods. 1 písm. b) upraviť nasledovne: „má 

  trvalý pobyt v hlavnom meste nepretržite aspoň jeden rok  

  pred podaním žiadosti, pričom podmienka trvalého pobytu  

  v hlavnom meste musí byť dodržaná počas celej doby  

  platnosti a účinnosti zmluvy o ubytovaní 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          2 

     Máme pred sebou bod 19. 

 

 

 

BOD 19: 

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských 

častí pri zabezpečovaní verejného poriadku 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, bez úvodného slova otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený, poprosím návrh uznesenia 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 zaujíma súhlasné stanovisko 

k návrhu Dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku, 

ktorý spočíva v doplnení čl. 28 ods. 2 o písm. k) a čl. 29 

ods. 2 o písm. k) 

 

; v súlade s čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                15 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          2 

 Ďakujem pekne.  

     Ideme ďalej, bod číslo 20..  

 

 

 

BOD 20:  

Návrh na zrušenie uznesenia č. 13/27 prijatého na 13. 

zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto konaného dňa 14. decembra 2004 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  
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 Predkladateľom je pán prednosta Baník, ktorému dávam 

veľmi krátke úvodné slovo. 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Na tvorbu VZN máme prijatú 

internú smernicu, ktorou sa riadia pracovníci úradu. A toto 

VZN ktoré bolo prijaté v roku 2004 rieši vlastne navonok, 

čiže tých pracovníkov ktorí pracovali na tomto VZN nemôžem 

ich aj v tom pracovnoprávnom vzťahu postihovať čo sa týka 

VZN ale môžem ich iba nejakou internou smernicou. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu. 

 Do diskusie nie je nikto prihlásený, poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA:  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 z r u š u j e  

Uznesenie č 13/27, ktoré bolo prijaté na 13. zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto konanom dňa 14. 12. 2004; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 

 

 

BOD 21:  

Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto za školský rok 2014/2015 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ako viete školy a škôlky sú jednou z priorít našej 

mestskej časti na čom sa všetci zhodujeme a som 

presvedčený, že tento materiál si každý z vás prečítal, 

každý z vás má záujem o to, aby či už táto jeho škola kde 

je v rade školy alebo blízko býva, alebo jednoducho každá 

škola, škôlka v našej mestskej časti prosperovala a darilo 

sa jej.  

 

 Takže, ak dovolíte, bez úvodného slova a možno bez 

diskusie.  

 Ale otváram diskusiu, samozrejme.  

 Nikto nie je prihlásený.  

 

 Takže dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí sa zapájajú 

do činnosti škôl, pomáhajú a radia. Špeciálne školskej 

komisii a pani predsedníčke.  

 Poprosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

Správu o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto za školský rok 2014/2015; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Poprosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Máme pred sebou materiál číslo 22. 

 

 

 

BOD 22: 

Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 71/2014 o technickom 

zhodnotení objektov na ul. Česká č. 10 v Bratislave 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Myslím, že materiál 22, 23 a 24 môžeme veľmi rýchlo 

prejsť.  

 Ak dovolíte materiál 22 bez úvodného slova a bez 

diskusie.  

 Návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 71/2014 o zverení 

nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo 

dňa 11. 04. 2014, ktorým sa z dôvodu technického 

zhodnotenia zvyšuje účtovná hodnota pre: 

a) objekt základnej školy na ul. Česká o sumu 386 090,92 € 

b) objekt materskej školy na ul. Rešetkova o sumu 93 606,67  

   € 

c) objekt materskej školy na ul. Osadná o sumu 73 869,68 €; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Porosím pána vicestarostu, aby ma chvíľočku zastúpil. 

 

 

 

BOD 23: 

Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 72/2014 o technickom 

zhodnotení objektov na ul Riazanská 75 

 

 

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

     Takže poprosím môžeme ísť opätovne bez diskusie. 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 72/2014 o zverení 

nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo 

dňa 13. 04. 2014, ktorým sa z dôvodu technického 

zhodnotenia zvyšuje účtovná hodnota pre: 

a) objekt základnej školy na ul. Riazanská o sumu   

   868 516,51 € 

b) objekt materskej školy na ul. Letná o sumu 175 009,95  

   €; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Budeme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Materiál bol prijatý. Ďakujem veľmi pekne. 

 Pristúpime k bodu číslo 24. 

 

 

 

BOD 24:  

Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 178/2006 o technickom 

zhodnotení objektu Materskej školy na ul. Jeséniova 

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

 Opäť pôjdeme myslím že bez diskusie, nikto sa nehlási. 

 Takže prosím návrh uznesenia, pani predsedníčka. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

 

návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 178/2006 o zverení 

majetku hl. mesta SR Bratislavy – mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových práv 

a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou 

Jeséniova 54, Bratislava zo dňa 12. 06. 2006, ktorým sa 

z dôvodu technického zhodnotenia stavby Materskej školy na 

ul. Jeséniovej v Bratislave zvyšuje jej účtovná hodnota 

o sumu 298 931,32 € (slovom dvestodeväťdesiatosemtisíc 

deväťstotridsať jeden EUR 32/100); 

bez pripomienok. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Pripravíme sa. 

 Budeme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  20 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Ďakujem.  

     Materiál bol prijatý. 

 Pristúpime k bodu číslo 25. 
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BOD 25:  

Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku „detské 

ihrisko Rozvodná“ do správy EKO-podniku VPS 

 

 

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

 Predpokladám, že asi sa nikto opätovne nebude hlásiť 

do diskusie, preto poprosím predsedníčku návrhovej komisie, 

aby prečítala návrh uznesenia. Ďakujem. 

 

  

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

zverenie dlhodobého hmotného majetku mestskej časti 

s názvom „Stavby DI-Rozvodná/hracie prvky“, vedeného na 

inventárnej karte dlhodobého hmotného a dlhodobého 

nehmotného majetku pod inventárnym číslom 7471380, do 

správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb so sídlom 

Halašova 20, 832 90 Bratislava;  

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, budeme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Materiál bol prijatý.  
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 Ďakujem pekne, kolegovia. 

 Pristúpime k ďalšiemu bodu programu číslo 26.   

 

 

 

BOD 26:  

Návrh na zverenie stavby so súpisným číslo 4015 na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 12781/227, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 17 m2 do správy EKO-podniku VPS 

 

 

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

 Predpokladám, že nikto sa nebude hlásiť do diskusie. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

zverenie stavby (garáž) do súpisným číslom 4015 na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 12781/227, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 17 m2, ktorá je Okresným úradom 

Bratislava, katastrálnym odborom evidovaná na liste 

vlastníctva číslo 2773 pre katastrálne územie Nové Mesto, 

do správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb so sídlom 

Halašova 20, 832 90 Bratislava; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

     Prosím, pristúpime k hlasovaniu. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:               19 poslancov 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Materiál bol prijatý, ďakujem pekne. 

 Ďalším bodom je bod číslo 27. 

 

 

 

BOD 27:   

Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN v k.ú. 

Vinohrady: 

- parc. č. 5934/2 v prospech MVDr. Ota Orbana a Jozefy  

  Orbanovej 

- parc. č. 5934/3 v prospech Ing. Petra Ružičku 

- parc. č. 5934/5 v prospech RNDr. Mariana Vítteka a Jany  

  Víttekovej 

- parc. č. 5934/6 v prospech MUDr. Anny Mošaťovej a Mariána  

  Mošaťa 

- parc. č. 5934/7 v prospech RNDr. Róberta Fekára a Ing.  

Silvie Fekárovej 

 

 

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

 Ak sa nikto nehlási do diskusie, poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

predaj pozemkov registra „C“ KN, v k. ú. Vinohrady:  
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- parc. č. 5934/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20  

  m2 pre manželov MVDr. Ota Orbana a Jozefu Orbanovú, bytom  

  Ambrova 22, Bratislava 

- parc. č. 5934/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18  

  m2 pre Ing. Petra Ružičku, bytom Brižitská 18, Bratislava 

- parc. č. 5934/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19  

  m2 pre manželov RNDr. Mariana Vítteka, bytom Hlavná 362,  

  Gajary a Janu Víttekovú, bytom Višňová 2, Bratislava 

- parc. č. 5934/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19  

  m2 pre manželov MUDr. Annu Mošaťovú a Mariána Mošaťa,  

  bytom Ambrova 22, Bratislava 

- parc. č. 5934/7, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19  

m2 pre manželov RNDr. Róberta Fekára a Ing. Silviu 

Fekárovú, bytom Ambrova 20, Bratislava 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných 

nehnuteľností stanovenú znaleckým posudkom č. 174/2014 

vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške: 

- 2102,40 € za pozemok parc. č. 5934/2 

- 1892,20 € za pozemok parc. č. 5934/3 

- 1997,30 € za pozemok parc. č. 5934/5 

- 1997,30 € za pozemok parc. č. 5934/6 

- 1997,30 € za pozemok parc. č. 5934/7 

 

; za podmienok:    

- kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

a kúpna cena bude uhradená v lehote 5 dní odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými stranami; 

v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej 

lehote podpísaná a kúpna cena všetkými zúčastnenými 

stranami uhradená, toto uznesenie stratí platnosť; 
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bez pripomienok.   

 

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

     Ďakujem pekne. 

 Dávam hlasovať o návrhu uznesenia.  

 Hlasujeme prosím. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:                    18 poslancov 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              2 

 Materiál bo prijatý. 

 Pristúpime k bodu číslo 28. 

 

 

 

BOD 28:  

Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „E“ UO, v k. 

ú. Nové Mesto parc. č. 11710/2 a parc. č. 11711/2 

v prospech Ing. Jozefa Haršániho a RNDr. Sidónie 

Haršániovej 

 

 

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

 Nikto sa nehlási do diskusie.  

 Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

predaj pozemkov registra „E“ UO, v k. ú. Nové Mesto  
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parc. č. 11710/2, záhrady, o výmere 11 m2  

parc. č. 11711/2, zastavené plochy a nádvoria, o výmere 7 

m2, 

ktoré v registri “C“ KN zodpovedajú pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 11710/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 

m2, ktorý je majetkovoprávne nevysporiadaný.  

v prospech Ing. Jozefa Haršániho a RNDr. Sidónie 

Haršániovej, obaja bytom Kutuzovova 6, Bratislava 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných 

nehnuteľností stanovenú znaleckým posudkom č. 33/2015 zo 

dňa 03. 02. 2015 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške 

2 130,00 € 

 

; za podmienky: 

kúpna zmluva bude kupujúcimi odpísaná v lehote 30 dní odo 

dňa schváleného uznesenia v miestnom zastupiteľstve a kúpna 

cena bude uhradená v lehote 15 dní odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými stranami; v prípade, že 

kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

     Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. 

     Prosím, pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:               20 poslancov 
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 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

 Materiál sme schválili. 

 Vrátil sa nám pán starosta a odovzdávam mu slovo. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Máme pred sebou materiál č. 29, na čom sme sa dohodli, 

že pán prednosta ho stiahne, takže je stiahnutý. 

 

 

 

BOD 29: 

Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12807/2- 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. č. 

12807/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 199 m2 

a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

40 m2, ktorý je evidovaný Geomerickým plánom č. 23/2014 zo 

dňa 08. 12. 2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre 

JUDr. Petra Profanta. 

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

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

  A namiesto neho som sľúbil pánovi poslancovi 

Gašpierikovi, že prednesiem pár informácií o parkovacej 

politike. 

 

 Namiesto bodu č. 29: 

 Informácia o parkovacej politike v MČ B-NM: 

 

 Predovšetkým ďakujem za záujem.  

 Pokiaľ ide o parkovanie a o parkovaciu politiku tak 

v tejto chvíli mestská časť nemá nič nové. Čakáme na to 
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kedy, a či, a aké všeobecne záväzné nariadenie prijme 

mesto, aby sme následne reagovali my a spracovali nadväzne 

na to všeobecne záväzné nariadenie. V tejto chvíli 

realizujeme len to, že vymaľovávame čiary v lokalite okolo 

Zimného štadiónu, teda medzi ulicami Vajnorská, Trnavská 

a Bajkalská, pričom sme o tomto vopred občanom oznámili.  

 

 Zároveň sme v tejto lokalite urobili pred asi rokom a 

pol stretnutie s občanmi, kde sme im o parkovacej politike 

hovorili. Hovorili sme im o maľovaní čiar a predstavili sme 

im aj príslušný projekt. Nejde o nič mimoriadne; v podstate 

len maľujeme čiary tam kde v súčasnosti parkujú bez 

nejakých zmien.  

 

 Máme ako viete spracované dva projekty. Jeden projekt 

rieši celé územie od Trnavského mýta, Račianskeho mýta až 

po Hostinského sídlisko, Ľudovú štvrť a sídlisko Teplická.  

A plus máme spracovaný materiál o parkovaní na Kramáre.  

 

 Jediná lokalita, kde to máme schválené aj v príslušnej 

komisii, teda úplne kompletne aj so značkami, čo bolo ľuďom 

odkomunikované ešte pred rokom a pol je práve v zóne okolo 

Zimného štadióna, kde by sme si to radi vyskúšali. Ale 

samozrejme až vtedy, keď vec bude prediskutovaná, až vtedy 

keď povieme tak vám, ako aj obyvateľom, ako to bude vyzerať 

a vtedy keď bude jasný harmonogram, postup a čo si budeme 

od toho sľubovať.  

 

 Čiže v tejto chvíli sa nedeje nič nové, len sa maľujú 

čiary tak, aby sa parkovanie upratalo. Keď by sa náhodou 

stalo to, že by sme do parkovacej politiky nešli, 

jednoducho sme urobili len bežnú údržbu ktorá nie je na 

škodu.  

     Z mojej strany je to všetko. 

 Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči, máte slovo. 



 

 

 

                                                                                         9. zas. MZ MČ B-NM 13. 10. 2015 

100 

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

 Pán starosta, ďakujem Vám pekne za informáciu. Ja sa 

chcem spýtať, či som to správne pochopil, že mestská časť   

nebude v súčasnosti, resp. nezavádza v súčasnosti 

samostatnú parkovaciu politiku tak ako je to napríklad 

v súčasnosti v Petržalke, kde je veľká diskusia k tomuto. 

A či mestská časť čaká na to až budú prijaté nejaké 

materiály a normy na úrovni hlavného mesta?  

     A až keď bude celomestská parkovacia politika, až na 

túto by sa napojila naša mestská časť?  

 

     Lebo tak ste to myslím povedal v tom úvodnom slove 

alebo na začiatku vášho príspevku, vašej informácie. Ale 

potom tam niekde zarezonovalo ku koncu, že máme vlastne 

spracovaný projekt okolo toho Zimného štadiónu a že by sme 

to radi vyskúšali.  

 

 Takže ja by som sa chcel spýtať, či už to budeme až 

vtedy pokiaľ bude slovenská politika, potom na úrovni 

mestskej časti bude nejaká diskusia k predloženému 

materiálu, VZN, a prípadne až potom by sa prvopočiatočne 

začalo len v rámci toho územia, prípadne okolo Zimného 

štadiónu a potom by sa možno pokračovalo ďalej? 

 To je otázka prvá. 

 

 Druhá otázka: Pán starosta, mám na Vás prosbu, ako na 

štatutára mestskej časti, pokiaľ hovoríte že máme 

spracované tie dva projekty, jeden čo je myslím prerokovaný 

a schválený na úrovni dopravnej komisie hlavného mesta, 

teda pri hlavnom meste ktorá zasadá, tak čo sa týka 

Kramárov, tak či by bolo možné na internetovej stránke 

mestskej časti zverejniť tieto dve štúdie, lebo sa dožadujú 

viacerí poslanci, aj občania, aj verejnosť. 

     Takže či by takýto problém nebol?  
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     Neviem, či je to tajné, alebo sú tam nejaké autorské 

práva, alebo by to možno mohlo vyvolať nejaké emócie, že sa 

takéto niečo zavádza, i keď je to ešte len v návrhu nejakej 

vizualizácie alebo predstáv. Ale možno do nejakého 

komentáru, aby sa teraz mohlo takéto niečo uviesť, že 

takéto niečo spracované je. A je možno, že takéto štúdie by 

v budúcnosti mestská časť realizovala; ale pokiaľ by to 

bolo možné uverejniť.   

 

 A tretie uverejnenie. Rovnako v súčasnosti prebieha to 

označovanie vodorovného značenia. Tak myslím, že aj 

poslanec Mikuš v rámci nejakej sociálnej sieti spomínal, že 

sú na to spracované štúdie, že sa podľa týchto štúdií 

pokračuje resp. postupuje v rámci Novomestskej parkovacej 

spoločnosti alebo EKO-podniku, alebo Miestneho úradu; teraz 

neviem že ktorý orgán toto realizuje, či by aj tieto štúdie 

tohto označovania bolo možné teda zverejniť na internetovej 

stránke mestskej časti?  

     Veľmi pekne Vám ďakujem za informáciu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne, pán poslanec. Začnem, ak dovolíte, od 

stredu:  

     Mám pocit, že nebude problém zverejniť tie dva 

dokumenty ktoré máme. Musím to overiť, ale predpokladám, že 

sa na ne nevzťahujú nejaké práva. Ak sa vzťahujú, tak 

poprosíme pána projektanta. Veď napokon je to platené 

z verejných zdrojov, a kto má záujem, nech si to pozrie. 

Ale opakujem, nie je to nič radikálne, ide len o upratanie.  

 

     Po druhé: To čo hovorí pán poslanec Mikuš, tu ja som 

zabudol jednu vec. Ja by som chcel poďakovať tak jemu ako 

aj pánovi poslancovi Mikulcovi, pretože potom čo sa 

ukázalo, že ľudia napriek výzvam stoja na chodníkoch, stoja 
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na miestach ktoré sa majú vyznačovať, tak jednoducho v noci 

tam išli, sú niekoľko hodín a pomáhajú zabezpečiť to, aby 

nebola nutná odťahová služba, na ktorú sú ďalšie náklady. 

A zabezpečujú to, aby tie ulice boli prázdne. Ja si to 

vážim, ďakujem. To je naozaj príklad dobrej praxe.  

 

 Čiže ja si myslím, že môžeme dať na internet aj 

informáciu o konkrétnom projekte, ktorý bol schválený 

v dopravnej komisii. 

 

 A pokiaľ ide o bod prvý, čo ste sa pýtali, pán 

poslanec, našou snahou je nebyť partizánom pokiaľ je to 

možné. A chápeme, že sme jedno mesto a mala by byť nejaká  

jednotná parkovacia politika. A nemala by ju mať každá 

mestská časť samostatne. Niekedy už strácame trpezlivosť, 

lebo my čakáme, my sme pripravení, ale na meste to nejako 

trvá; veď to viete. 

 

 Teraz je dohoda, že mesto prijme všeobecne záväzné 

nariadenie tento rok, čiže následne budeme schopní aj my 

prijať VZN a urobiť diskusiu okolo celej tejto veci. 

 Čiže chcem povedať iba toľkoto. 

 

 Teraz čakáme na mesto, ale aj keď by sme si povedali, 

ideme do toho sami, celkom určite urobíme diskusiu, 

vysvetlíme veci a samozrejme dokument č. 1 bude schválenie 

príslušného VZN tu u nás v miestnom zastupiteľstve. Ďakujem 

pekne. 

 Prihlásený je pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Veľa toho povedal pán starosta. Čiže ja 

som mal takú predstavu, a v tom mal Libor (Ing. Gašpierik) 

pravdu, že už na tomto zastupiteľstve povieme k tomu viac. 
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A mal som predstavu, že už mesto a mestské časti si 

odsúhlasia alebo zaujmú stanovisko k mestskému všeobecne 

záväznému nariadeniu o dočasnom parkovaní.  

 

     Čiže my vychádzame z uznesenia, ktoré prijalo mestské 

zastupiteľstvo ešte ako si dobre pamätám v roku 2012. 

Všetky tie zásady dodržujeme. Čiže nejdeme do niečoho 

nového. Petržalka sa tu spomínala dvakrát, oni majú trošku 

iné predstavy, ale my ideme v zmysle tohto uznesenia. 

Bohužiaľ, tie jednania s mestom sa naťahujú.  

 

     Poviem príklad, mali sme prvé stretnutie 1. 7., kde 

sme čakali na nejaké zásadné návrhy zo strany mesta. 

Povedali, že do týždňa nám dajú vedieť a z toho týždňa boli 

dva mesiace. Čiže takto sa to, bohužiaľ, naťahuje. 

 

 Čo sa týka toho projektu čo si spomínal, tak ten 

projekt sa naťahuje. Samozrejme dáme na web; tam treba 

súhlas toho projektanta. To sme si odsúhlasili včera na 

klube. 

 

 A čo sa týka maľovania čiar, tak to maľovanie čiar 

v podstate vychádza z tohto projektu.    

 Takže asi toľko k tomu. Ak budú ďalšie otázky, tak 

nech sa páči. 

 

 Ale trochu ma mrzí, ja ešte to musím, lebo by mi asi 

bok vyvalilo keby som to nespomenul, my keď sme kreovali 

nové orgány, tak tam bola ponuka, to si dobre pamätáš, pre 

vás, aby ste dali aj vy jedného konateľa.  

 

     Ponúkali sme jedno miesto v dozornej rade. To je 

škoda, pretože to je tak dôležitý materiál, že skutočne na 

tomto sa musíme zhodnúť všetci. Takže ďakujem pekne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Ja len čo sa týka poznámky pána vicestarostu Winklera 

ohľadne zastúpenia v spoločnosti, ja myslím že aj tá 

replika bola opačná, lebo sme to prediskutovali aj medzi 

nami poslancami, ktorí nie sú zaradení v žiadnom klube. 

A vtedy mali predstavu, že by radi pôsobili v tejto 

oblasti; myslím že bol jeden z nich pán Sládek a druhý bol 

pán Novitzký. Ja som si tie dva mená spomenul, lebo 

samozrejme vždycky záleží od toho záujmu tých osôb, že sa 

chcú podieľať na tejto práci. Ja som myslím že túto 

informáciu odovzdal, a či už poslanci potom mali alebo 

nemali záujem, neviem.  

 

     Ale aby tá informácia bola úplná, po prediskutovaní 

medzi nezaradenými poslancami, títo dvaja prejavili záujem 

a túto informáciu som vám spätne odovzdal. Pokiaľ už 

z nejakej diskusie vyplynulo že nechcú byť v štatutárnych 

orgánoch, tak to už je samozrejme mimo mňa. Ostatných 

poslancov nemôžeme nútiť, aby sa stali štatutárnymi osobami 

v právnickej osobe Novomestská parkovacia spoločnosť. 

Ďakujem.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta.  
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     Ja by som len chcel k tomu príspevku Liborovmu (Ing. 

Gašpierika) čo sa týka tých emócií verejnosti k parkovaniu, 

tie miesta ktoré sa vyznačujú momentálne s 90 % presnosťou 

by som povedal, kopírujú tie ktoré tam boli aj doteraz. 

Čiže tie biele čiary, ktoré tam už boli a sú  vyblednuté, 

a niekde už aj nie sú, tie sa obkresľujú. A kreslia sa len 

tie parkovacie miesta plus, mínus tých 10 %, ktoré sú 

navrhnuté v tých projektoch. 

 

 Čo sa týka tých projektov, projekt je schválený zatiaľ 

len jeden. Takže vykresľujeme len ten ktorý už prešiel tou 

operatívnou dopravnou komisiou na magistráte. A kreslíme ho 

preto, aby keď sa spustí tá parkovacia politika, myslím si 

že budeme asi prví, ktorí to budeme mať vykreslené a môžeme 

hneď s tou parkovacou politikou začať. Lebo keby sme mali 

čakať, kým sa to schváli na magistráte, a potom to začať 

kresliť, takéto kreslenie je dosť obťažne, lebo tí ľudia 

nie sú disciplinovaní, nechávajú odparkované autá na týchto 

miestach. Týmto sa chcem poďakovať mimo Vlada Mikuša ešte 

aj Andrejovi Árvovi, ktorý tiež tam so mnou aj po večeroch 

behal a dával pásky a tých ľudí dával preč a vlastne 

upozorňoval, aby tam neparkovali.   

 

 Čiže my nerobíme nič iné len sa snažíme ten systém, 

keď bude spustený, aby sme ho mali už ako prví pripravený 

k tomu aby sme ho mohli spustiť. Takže to je celé. Robíme 

na tom, aby to bolo čo najskorej. Nesľubujeme ľuďom len 

pred voľbami, že teda budú mať nejakú parkovaciu politiku, 

ale robíme na nej.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Tiež chcem doplniť a poďakovať pánovi 

poslancovi Árvovi za jeho aktivitu po nociach v prospech 

mestskej časti.  
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 S faktickou poznámkou je prihlásený pán poslanec 

Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som len opravil možno slovo pána 

Mikulca. Zatiaľ teda bolo, ako to vyplýva z tejto diskusie 

povedané, že to nie je parkovacia politika, že to je len 

obnovovanie vodorovných čiar v súčasnosti.  

 

     Ale chcel som sa opýtať teda, lebo bolo to myslím 

v rámci prerokovania bodu „Navýšenie základného imania 

Novomestskej spoločnosti“ alebo teda nejaká tá dotácia, 

boli tu tieto dve agendy prediskutovávané, tak v rámci 

týchto diskusií odznelo tu na pléne že toto označovanie 

bude vykonávať naša príspevková organizácia EKO-podnik VPS. 

Možno by som sa rád spýtal, že teda kto toto obnovovanie 

vykonáva? Že teda ktorý právny subjekt to má na starosti, 

či je to Miestny úrad, či je to EKO-podnik, aleebo či je to 

Novomestská parkovacia spoločnosť? 

Len toľko. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vykonáva to EKO-podnik a platí to parkovacia 

spoločnosť; hovorím dobre?  

 Tak pardon. Poprosím, zapojte pána Mikulca. 

 

 

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

 Opravím Ťa, pán starosta. Vykonáva to EKO-podnik, 

platí to mestská časť. A dozor nad tým má parkovacia 

spoločnosť. Čiže robíme to všetko buď ako mestská časť 

alebo buď ako spoločnosti ktorých 100 % vlastníkom je 

mestská časť. 
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 Ešte jednu otázku si mal Libor; som zabudol, predtým 

čo si sa pýtal. Povedz mi to takto normálne.  

 Čo sa týka toho, že sú to iba čiary, tie čiary sa 

kreslia na modro, čiže je to základ tej parkovacej 

politiky. Neobnovujeme tie čiary na bielo ako boli pôvodne 

ale dávame ich na modro. Čiže určite áno, je to parkovacia 

politika.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

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

odkázať kolegom poslancom, ktorí nie sú v dozorných radách 

a nie sú konatelia spoločnosti, že kľudne, nehanbíte sa, 

príďte, môžete tam prísť ako poslanci, pozerať sa ako sa to 

kreslí, môžete pomáhať, nemusíte čakať na to kým budete 

v dozornej rade. Dajú sa robiť veci aj bezodplatne. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prihlásený je pán poslanec Dubček; nech sa páči, máte 

slovo. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Chcem sa spýtať, aká situácia je pri Cyklistickom 

štadióne, Odbojárov, lebo či mesto tam natiahlo tie pásky 
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červené a so zákazom parkovania, lebo občania to 

nerešpektujú, a či sa tam bude niečo diať? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán tajomník, prosím, reagujte Vy, dobre?  

 

 

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

 Ja len aby som pánovi poslancovi Dubčekovi odpovedal. 

Má pravdu, tí ľudia fakt nereagujú ani na tie pásky. Myslím 

že tie pásky to bol taký prínos, začali sa aspoň trošku 

pozerať, dopravné značenie absolútne.  

 Či sa tam bude niečo diať?  

     Už sa dialo, už sú tam vykreslené tie parkovacie 

miesta. Bola to patália, trvalo nám to nejaké 2 – 3 dní kým 

sme to dali dokopy, lebo je tam dosť problematická  

situácia v tom, že tie autá ktoré parkujú na chodníkoch nie 

je možné odtiahnuť. Ani mestskí policajti ich nevedia 

odtiahnuť, lebo tie autá nie sú na komunikácií ale sú na 

reálnych parkovacích miestach. Je to len na 

disciplinovanosti tých obyvateľov. Ďakujem.  

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Sú na chodníkoch.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 S diskusným príspevkom pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa rád spýtal, lebo 

teraz mi to nejako trošku uniklo, celý ten model; Rišo 
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(JUDr. Mikulec) Ty si povedal, že Novomestská parkovacia 

spoločnosť dohliada nad tým značením a mestská časť to 

platí. Ja sa chcem spýtať, na čo sme dávali príspevok do 

Novomestskej parkovacej spoločnosti? Teraz ja som totižto 

mal ten pocit, že to bude platiť Novomestská parkovacia 

spoločnosť. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán tajomník, môžete, prosím, reagovať? 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. No, Novomestská parkovacia 

spoločnosť nemá v nájme tie pozemky, čiže momentálne sú to 

pozemky mestskej časti. Čiže vykreslenie realizuje mestská 

časť a následne potom keď sa schváli aj na meste parkovacia 

politika a budú nám zverené resp. aj prenajaté cesty aj 

prvej a druhej triedy. potom bude následne to riešiť 

Novomestská parkovacia spoločnosť.  

 

 Čo sa týka toho, na čo bola zriadená? No, zriadená 

bola na to lebo tá spoločnosť musí pracovať na rôznych 

obstarávaniach, atď., atď., ktoré sa musia vyriešiť dokiaľ 

sa toto spustí. Čiže tá spoločnosť musí fungovať, lebo tam 

to sa netýka len nejakých výkresových čiar alebo vyberania 

poplatkov. Tie vyberania tých peňazí sú spojené aj s 

nejakou súťažou.  

     Tu by si mohol doplniť, Stanko, (Ing. Winkler), 

operátora, ktorý to bude riešiť; teraz tie SMS, atď. 

 

 

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

 Áno, to musí vysúťažiť parkovacia spoločnosť.   
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Poslanec Ing. R. M i k u l e c : 

 Čiže tá spoločnosť pracuje na tom, aby sa to zaviedlo, 

čiže na to je tá spoločnosť, áno. 

 A ešte čo si sa ešte pýtal, že? 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Na čo sme tam vlastne dávali tú dotáciu? 

 

 

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

 Dotácia bola na chod tej firmy. Len doplním, tá firma 

musí nejako fungovať. Tá firma má riaditeľa, ktorý bol 

riadne vysúťažný. Ten robí veľmi veľa, to nie je len na to 

že dohliada tam ako sa realizuje ten projekt. Lebo Ty máš 

projekt, Ty odovzdáš projekt EKO-podniku a musíš samozrejme 

dávať pozor, aby išli v línii toho projektu. Ale to je 

jedna vec. 

 

     A druhá vec, tam je zamestnaný človek a ten rieši 

práve tie veci, ktoré tu Richard (JUDr. Mikulec) spomínal.  

Čiže tam musíš operátora vysúťažiť na SMS, atď., tam je 

kopa vecí ktoré treba vyriešiť. To nie je len tak že 

nakreslíme čiary a budeme vyberať. To nakreslenie čiar to 

je len ten začiatok proste.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Môžeme sa dohodnúť, aby sme nešli do nekonečna 

na túto tému, ktorú teraz naozaj nevyriešime, že by sme na 

ďalšie zastupiteľstvo, pán tajomník, pán vicestarosta, 

pripravili materiál ktorý bude hovoriť o tom čo urobila 

parkovacia spoločnosť za posledné obdobie.  

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

 Ja by som navrhoval aby prišiel sám pán riaditeľ 

spoločnosti a povie pánovi poslancovi Ágostonovi, že aká je 

presná náplň jeho práce a čo presne robí tá parkovacia 

spoločnosť, aby sme tu neboli v nejakých dohadoch, lebo on 

sám najlepšie vie presne čo robí, čo obstaráva, atď., atď. 

Čiže  on mu tu celú náplň práce ktorú má predostrie, aby 

bol spokojný že je to v poriadku. Ďakujem.     

 

 

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

 Ešte, ak dovolíte, doplním pána starostu: Nechcem 

dávať sľuby, lebo už som tu jeden sľub dal, že na tomto 

zastupiteľstve už budú predložené materiály. Ale skutočne 

my sme viazaní na mesto. Ako už bolo povedané, dnes o 10.00 

hod. bolo také finálne stretnutie všetkých mestských častí 

s primátorom mesta a s pani Ing. Kratochvílovou, kde sa mal 

doladiť doplnok Štatútu mesta a všeobecne záväzné 

nariadenie. Tak verím, že na tom ďalšom zastupiteľstve už 

prídeme skutočne s veľmi konkrétnymi návrhmi ako to bude 

fungovať v mestskej časti; myslím VZN, atď.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Vieme sa myslím dohodnúť na tom, že by sme 

spravili stretnutie v novembri so šéfom parkovacej 

spoločnosti a poslancami, a povedali čo robí parkovacia 

spoločnosť, aký má harmonogram prác, čo chceme dosiahnuť, 

či už to spojíme s nejakým návrhom VZN mestskej časti alebo 

vysvetľovaním nejakých zásad parkovacej politiky. Dobre, 

toto si ideme povedať.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Dubček. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  
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 Ja som zabudol ešte dodať. Viete, sankcie samozrejme 

budú znášať občania, ale či sa my v tejto lokalite, ktorá 

je zahustená na občanov ktorí majú trvalé bydlisko, či sa 

riešia ich parkovacie miesta? Lebo tí ľudia, ktorí tu 

bývajú, musia niekde odstaviť autá. 

 

 

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

 Pán doktor, princíp tohto je rezidentské parkovisko. 

Čiže uprednostňovanie rezidentov, čiže obyvateľov s trvalým 

pobytom v Novom Meste. Čiže pre nich to je; hlavne pre 

nich. 

 (Poznámka MUDr. P. Dubčeka k plateniu.) 

 No, veď tam sú parkovacie miesta. Práve že nebudú tam 

parkovať tí, čo tam parkujú od rána do včera, celý týždeň, 

tí cezpoľní. O tom to je celá tá parkovacia politika, 

eliminovať tých cezpoľných. Tí budú platiť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Ágoston.   

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

     Ďakujem pekne za slovo. Ja vítam ponuku pána Mikulca, 

že konečne nám predstaví riaditeľa tejto spoločnosti, ktorý 

sa nám ukáže že skutočne existuje. Ale ešte nedá mi stále 

tá moja téma: My tu riešime nejakú politiku parkovaciu 

ktorú stále nemáme. Kreslíme čiary, ktoré nevieme či 

kreslíme správne alebo nekreslíme správne.  

 

     V každom prípade ja by som bol veľmi rád, keby sme do 

tejto témy parkovacej politiky konečne už zaviedli nejaké 

svetlo a rozsvietili v tejto tmavej miestnosti lampu, aby 
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sme vedeli ako budeme parkovať, ako sa budeme správať, či 

budeme vyberať, či nebudeme vyberať, atď., atď. Myslím, že 

táto téma si naozaj zaslúži dlhú diskusiu o tom ako to 

skutočne bude a nielen kresliť čiary a dohliadať na to, či 

tie čiary sú nakreslené a koordinovať Mikuša s Árvom. 

Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prihlásený je pán poslanec Korček s faktickou 

poznámkou. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Áno, ja som sa dnes 

dozvedel, že teda okrem štatutárov Novomestskej parkovacej 

spoločnosti, ktorých sme zvolili tu na zastupiteľstve, máme 

aj riaditeľa. Čiže prikláňam sa k tomu čo povedal pán JUDr. 

Mikulec, aj Vy pán starosta. Riaditeľ, myslím si, ak teda 

je už riaditeľom, mal by sa prísť predstaviť poslancom, mal 

by predložiť nejakú koncepciu alebo nejakú víziu poslancom, 

čo chce v tejto funkcii robiť. Čiže plne podporujem tento 

návrh.  

 

     A potom by som sa prikláňal, aby sme urobili nejaké 

stretnutie s obyvateľmi; teraz takéto stretnutia sú vo 

viacerých mestských častiach. Je to problematika ktorá 

rezonuje. Aby sa ľudia mohli prísť opýtať, aby sme naozaj 

všetko detailne, to čo už vieme, im vedeli vysvetliť. 

Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 
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 S faktickou poznámkou pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel len požiadať takto 

verejne na rokovaní tohto pléna. Pokiaľ tu bolo spomínané 

zo strany pána vicestarostu a pána tajomníka Miestnej rady, 

teda zhodou okolností aj konateľa tejto spoločnosti 

Novomestská parkovacia spoločnosť, pokiaľ nebudú prijaté 

zásady parkovacej politiky resp. VZN, aby nevykonávala 

žiadne verejné obstarávania v zmysle záväzkových vzťahov 

ako 100 %-nej spoločnosti mestskej časti  vo vzťahu 

k dodávateľom akýchkoľvek služieb.  

 

     Ja by som požiadal, pokiaľ by takéto verejné 

obstarávania na služby, dodávky rôznych systémov, ktoré tam 

znamenajú finančné nároky voči mestskej časti boli 

realizované, resp. spustené až vtedy pokiaľ takáto politika 

bude schválená v mestskej časti, pokiaľ VZN bude schválené 

v mestskej časti, aby sa to neudialo vopred, že sa niečo 

vysúťaží, vytendruje, a potom budeme rokovať o parkovacej 

politike. To je verejný apel a prosba, žiadosť na tomto 

miestnom zastupiteľstve. Veľmi pekne ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. S týmto sme počítali Libor (Ing. 

Gašpierik). Takže nijaké záväzné obstarávania, ani nič 

také, pokiaľ sa to na meste neodsúhlasí, určite nebudeme 

riešiť. 
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 Peter (P. Ágoston) Ty sa pýtaš; že nevieme či ich 

kreslíme správne? Ale my tie projekty nerobíme, my nie sme 

ako dopravná komisia ktorá to odsúhlasila, my nie sme tí 

policajti ktorí tam sedia v tej operatívnej dopravnej 

komisii na meste ktorí to schvaľujú ako sa to bude kresliť. 

My ich len vykresľujeme, Peter. 

 

 Ja by som Ťa poprosil, keby si mohol, normálne sa Ti 

povenujeme takú hodinku, dve, aby si tu nedristal tieto 

veci, lebo to je fakt katastrofa čo Ty dávaš. Normálne 

niekedy až nerozumiem tomu že kam s tým smeruješ. Minule si 

tu rozprával o nejakých obyvateľoch z Čadce, že teda kde 

budú oni parkovať? No. vieš čo, Peťo, choď robiť poslanca 

do Čadce a potom to bude v pohode. Tam si myslím že nájdeš 

svoje uplatnenie. A nebudeme sa tu ďalej baviť 

o hlúpostiach, lebo fakt ideme od bodu k bodu a už je tu 

tých faktických poznámok toľko, že ja som rád, že sme 

schválili ten nový Rokovací poriadok, aby sme to zase 

nepredlžovali. Takže ja by som navrhol, už by sme to mohli 

aj ukončiť, keby sa to dalo. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Vaškovič s faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, ale ja sa vzdávam svojej faktickej 

poznámky. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

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

 Ďakujem pekne. Ja som bol prihlásený riadne, teda 

v druhom riadnom príspevku. Ja som len chcel požiadať, ja 

som samozrejme veľmi vážne požiadal túto tému o zaradenie. 

Nebolo zo žiadnych zištných politických ani neviem akých 

marketingových účelov, lebo parkovacej politike sa 

samozrejme venujem dlhšie, či už to bolo aj v minulom 

volebnom období a v súčasnosti je tomu rovnako tak.  

 

     A na základe toho že táto diskusia bola na tomto 

pléne, ako som spomínal, už dvakrát, v súčasnosti sa určité 

kroky v mestskej časti dejú, preto som požiadal aj písomne 

pána starostu. Myslím, že to bolo cez víkend, aby takýto 

materiál na základe prísľubu pána vicestarostu bol 

predložený.    

                                               

 Možno by som požiadal pána kolegu, poslanca Mikuša, 

pokiaľ toto zastupiteľstvo rokuje vážne a myslím slušne, 

korektne, bez nejakých takýchto ironických poznámok alebo 

nejakých zosmiešňujúcich na ostatných kolegov, naozaj 

pokiaľ by počúval môj príspevok v nadväznosti na výzvu pána 

vicestarostu, sa nikto z poslancov nesnaží vniknúť do tejto 

Novomestskej parkovacej spoločnosti ako konateľ alebo ako 

člen dozornej rady, lebo pokiaľ by takýto záujem mal, tak 

presne tak ako spomínal pán poslanec Winkler, už by asi 

takýto poslanci tam boli navrhnutí, a možno aj schválení, 

aby ste nezosmiešňovali túto tému s tým, že niekto sa snaží 

vsunúť sa, alebo aby bol zvolený do dozornej rady.  

 

     Naozaj vôbec tu nejde o to, kto je v dozornej rade, či 

to má niekto platené a či vy to vykonávate po nociach 

dobrovoľne. Ide o to, aby sa o tejto parkovacej politike 

diskutovalo a skôr viacej vecnosti ako irónie do týchto 

príspevkov. Veľmi pekne ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 S príspevkom vystúpi pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Ja len krátko na objasnenie celej 

parkovacej politiky. Mesto, ako povedal pán Winkler, bude 

v týchto dňoch uzatvárať parkovaciu politiku, to znamená že 

konečne po „x“ rokoch vyzerá to tak, že sa mestské časti 

dohodli aj na prerozdelení finančných zdrojov, aj na tom 

kto je vlastne rezident, a aké rámce tam budú.  

 

     V prípade, že to bude odsúhlasené, tak parkovacia 

politika pôjde na novembrové mestské zastupiteľstvo, kde by 

mala byť odhlasovaná ale odhlasované len rámce. To znamená 

rezidentská karta bude od 10 € do 200 €, atď., atď. Všetko 

ostatné si budú upravovať mestské časti. 

 

 To znamená, že parkovacia politika sa nám sem dostane 

ako jeden veľký  bod, ktorý si budeme odsúhlasovať. To 

znamená konkrétne sadzby, konkrétne sumy, konkrétne 

kompetencie si budeme odsúhlasovať na tomto zastupiteľstve. 

Čiže ja si myslím, že tento priestor tu bude a vtedy 

diskutujme o tom, ako si to predstavujeme.  

 

     Ale teraz je zbytočné sa o tom baviť kým ešte nemáme 

vôbec ani rámec, ktorý by malo mať mesto schválené; teda 

dúfam, že v novembri. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel možno v krátkosti 

povedať svoj názor na celú mestskú parkovaciu politiku 

a parkovaciu politiku mestskej časti. Treba si uvedomiť, že 

parkovacia politika v Bratislave je veľmi komplexným 

problémom. To nie je len platenie za parkovanie na 

uliciach, to je len jedným z opatrení, s ktorým táto 

parkovacia politika bude či už v meste alebo mestskej časti 

bude uvažovať.  

 

     Takisto to platenie, platenie nemá    význam, ako to 

ja vidím, v prvom rade získať peniaze do rozpočtov, či už 

mestského, či do miestneho. To platenie má v prvom rade 

regulačný charakter. To znamená, má regulovať to parkovanie 

a má regulovať parkovanie na uliciach vo verejných 

priestoroch.  

 

 Bolo povedané, že mesto pripravuje svoju mestskú 

parkovaciu politiku. Pani poslankyňa Augustinič povedala, 

že to bude rámcová mestská parkovacia politika. Myslím si, 

že tí, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú, kreujú 

názory na to ako bude vyzerať parkovacia politika mestskej 

časti.  

 

     Tak ako bolo povedané, myslím si, že pán vicestarosta 

to potvrdil, že na najbližšie zastupiteľstvo dostaneme 

pravdepodobne materiál, ktorý bude predstavovať komplexný 

materiál, ktorý bude vychádzať z tej mestskej parkovacej 

politiky, ale istotne bude implementovať aj špecifiká našej  

mestskej časti. To znamená špecifiká, ktoré pociťujú 

obyvatelia mestskej časti Nové Mesto, a ktoré sú iné aké 

majú problémy Petržalčania alebo obyvatelia Karlovej Vsi.  

 

 Takisto som presvedčený  o tom, že ako o  tomto 

materiáli budeme musieť diskutovať my ako poslanci. Bude 
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veľmi dôležité a nevyhnutné predstúpiť pred našich voličov 

a odkomunikovať im túto parkovaciu politiku, komunikovať 

s nimi, predložiť im tie riešenia na ktorých sa my zhodneme 

a náležitým spôsobom ich presviedčať o tom, že parkovacia 

politika v mestskej časti má zmysel.  

 

 Len v krátkosti možno poviem aj to čo je súčasťou 

mestskej parkovacej politiky, alebo čo by súčasne malo byť, 

a to je podpora mestskej hromadnej dopravy, budovania 

záchytných parkovísk nielen v jednotlivých mestských 

častiach ale na okraji mesta, a ďalšie, ďalšie, ďalšie 

opatrenia.  

 

     Predpokladám, ako som už povedal, že tieto opatrenia 

budú začlenené do mestskej parkovacej politiky a my budeme 

môcť ako poslanci mestskej časti vytvoriť našu parkovaciu 

politiku mestskej časti. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Diskusným príspevkom vystúpi pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  

 Ďakujem za slovo. Libor (Ing. Gašpierik), neber to 

v zlom, ja som to nemyslel ironicky, ja som to myslel 

vážne. Že teda fakt keď niekto chcete pracovať, tak určite 

môžete. 

 

 A ešte by som chcel jednu vec povedať, že tá 

Novomestská parkovacia spoločnosť existovala aj minulé 

volebné obdobie a pán poslanec Gašpierik a pán poslanec 

Ágoston boli aj minulé volebné obdobie poslancami. Tak 
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neviem, prečo sa teraz pýtate také veci, ktoré si myslím, 

že by ste mali vedieť. Mne to príde také zvláštne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S príspevkom vystúpi pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja vítam, že mesto určí rámec pre 

parkovaciu politiku mestských častí. To znamená, že nejakým 

spôsobom to koordinuje. Na druhej strane vidím veľký 

priestor pre mesto v tom, aby rozvíjalo práve integrovaný 

dopravný systém, ktorého súčasťou by mali byť všetky tie 

opatrenia ktoré tu boli spomínané od budovania záchytných 

parkovísk cez nadväznosť jednotlivých druhov dopravy a cez 

to aby podporovalo a vôbec zvolilo nosný dopravný systém 

pre Bratislavu.  

 

 A potom som vlastne chcela poprosiť, aby v tom 

materiáli, ktorý nám bude predkladaný, bola informácia 

o tom že na čo buď už boli použité alebo na čo sa použijú 

tie prostriedky ktoré sme pre parkovaciu spoločnosť 

schválili.  

     Ja už som sa na internete aj dočítala to, koľko bude 

stáť v Novom Meste rezidenčná karta; 30 €.  

 (Poznámky v pléne.) 

 

 Ja len by som chcela povedať, že tam je v podstate 

veľa informácií, ktoré treba overovať a ktoré proste naozaj 

nemusia byť založené na ničom. 

 

 A ešte k tej informovanosti som mala dve veci, že 

určite by sme podľa mňa aj pravidelne o tom mali písať 
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v Hlase Nového Mesta. Normálne by tam mohla byť taká 

rubrika.  

 

 A ešte som navrhovala, že keď to dáme na internet, tak 

by sme to dali na hlavnú stránku ako základnú informáciu, 

aby ju tam ľudia nemuseli hľadať. A naozaj by sa mohol o to 

tiež niekto starať, aby tam tie informácie boli 

aktualizované pre ľudí.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou vystúpi pán vicestarosta 

Winkler.  

 

 

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

 Doplním Katku Šebejovú: V novembrom čísle Hlas Nového 

Mesta bude informácia o parkovacej politike. To je jedna 

vec. 

 A druhá vec je to ako bolo povedané, hovorila to Katka 

Augustinič, to mesto určuje rámec. A je tam návrh tej 

sadzby za parkovaciu kartu od 20 € do 100 €. A to už, koľko 

to bude, to už si odsúhlasíme my.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja podporujem, to čo 

povedala pani poslankyňa Šebejová, som za to aby tie 

informácie boli na internete. Bol by som rád, keby sa tam 
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potom objavilo meno, prípadne fotografia alebo životopis 

toho riaditeľa. Lebo naozaj som bol veľmi prekvapený, keď 

som sa tu ako poslanec mestskej časti dnes dozvedel, že 

máme nejakého riaditeľa a vôbec sme o tom nikde 

nediskutovali že bude nejaké výberové konanie, akým 

spôsobom bude. Viete, že teraz na úrovni mesta boli tieto 

procesy podrobené kritike.  

 

     My sme si tu vybrali štatutárov bez akéhokoľvek 

výberového konania. A taktiež sme si vybrali teraz 

riaditeľa. Takže neviem kto ho vyberal, ani neviem kto to 

je. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S diskusným príspevkom vystúpi pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja to možno aj ukončím. Veď 

keď viete kto je ten riaditeľ, prosím vás, povedzte nám 

aspoň meno.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený. 

 Takže, dámy a páni, diskusiu uzatváram. 

 

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

 Ing. Jozef Žapka.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  
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 A prejdeme na ďalší bod; bod 31.  

 

 

BOD 30:  

Návrh na schválenie prenájmu podľa ustanovenia § 9a ods. 9 

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

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného  zreteľa, 

časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, katastrálne 

územie Nové Mesto tenisové centrum, a.s., IČO: 35 8653891 

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

 

 

 

BOD 31: 

Návrh na prenájom pozemkov v k. ú Nové Mesto spolu vo 

výmere 31 298 m2 od Istrochem Reality, a.s. 

 

 

Starosta Mgr. E. K u s ý : 

 Ak dovolíte, úvodné slovo veľmi krátke.   

     Finančné náklady pre mestskú časť sú vo výške 970,23 € 

plus DPH na rok. Hovoríme o prenájme týchto pozemkov. Ide 

o to, že ako viete, tak v Novom Meste máme 3 štvrte, ide 

o Dimitrovku, Biely kríž a Mierovú kolóniu, kde mestská 

časť nemá v zásade žiadne alebo s výnimkou pozemkov pod 

školou a pod škôlkou takmer žiadne pozemky, a sú vo 

vlastníctve spoločnosti Istrochem.  

 

     Pravidelne dostávame žiadosti, prosby od obyvateľov, 

aby sa niekto zaoberal revitalizáciou území, ktoré tam sú. 

Napríklad revitalizáciou parku na Bielom kríži, opravou 

komunikácií, atď., atď. Myslíme si, že títo obyvatelia sú 

rovnako hodnotní ako iní. A keď sa vieme dohodnúť myslím po 

ročnej diskusii s Istrochemom, mali by sme to zobrať. 
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 Našou snahou je prenajať tieto pozemky, aby sme mohli 

revitalizovať park na Bielom kríži, na ktorý máme peniaze 

od sponzora, aby sme mohli zaplátať komunikácie a využiť 

ich opravy od miestneho developera a obnoviť detské ihriská 

ktoré tam sú, a nie sú v tom najlepšom stave. 

 Dámy a páni, otváram diskusiu. 

 Do diskusie nie je nikto prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

 

prenájom pozemkov registra „C“ KN nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava – mestská 

časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísaných na LV č. 

477, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Istrochem 

Reality, a.s., so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, 

IČO: 35 797 525 zapísanej v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2572/B: 

 

I. ktorých sa nachádza zeleň, v rozsahu: 

a) pozemok parcelné číslo 13162, druh pozemku ostatné  

   plochy o výmere 2 429 m2, 

b) pozemok parcelné č. 13167/2, druh pozemku zastavané  

   plochy a nádvoria o výmere 7 960 m2, 

c) pozemok parcelné č. 13175/2, druh pozemku ostatné plochy  

   o výmere 3 783 m2, 

d) pozemok parcelné č. 13175/3, druh pozemku ostatné plochy  

   o výmere 653 m2, 

e) pozemok parcelné č. 13180/2, druh pozemku ostatné plochy  

   o výmere 6 099 m2, 
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f) pozemok parcelné č. 13145/24, druh pozemku ostatné  

   plochy o výmere 448 m2, 

; spolu vo výmere 21 372 m2 

 

II. na ktorých sa nachádzajú cesty a chodníky, v rozsahu: 

a) pozemok parcelné č. 13145/18, druh pozemku ostatné  

   plochy o výmere 1 047 m2, 

b) pozemok parcelné č. 13145/19, druh pozemku zastavané  

   plochy a nádvoria o výmere 380 m2,  

c) pozemok parcelné č. 13167/2, druh pozemku zastavané  

   plochy a nádvoria o výmere 3 973 m2, 

d) pozemok parcelné č. 13175/2, druh pozemku ostatné plochy  

   o výmere 1 000 m2, 

e) pozemok parcelné č. 13180/2, druh pozemku ostatné plochy  

   o výmere 1 500 m2, 

f) pozemok parcelné č. 22072/2, druh pozemku zastavané  

   plochy a nádvoria o výmere 2 026 m2, 

; spolu vo výmere 9 926 m2 

 

za celkovú cenu nájmu vo výške 0,031 €/m2/rok bez DPH, 

pričom Istrochem Reality, a.s. je platcom DPH 

 

na obdobie 8 rokov s účinnosťou od 01. 01. 2016; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2 
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 Ďalší materiál je číslo 32. 

 

 

BOD 32:  

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 

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

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11276/20 a parc. č. 

11448/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť 

Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom Bajkalská 21/A, 

829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, bez úvodného slova otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu návrh uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

 

prenájom pozemkov registra „C“ KN v katastrálnom území Nové 

Mesto: 

- parc. č. 11276/20 – zastavené plochy a nádvoria o výmere  

  103 m2, evidovanej na liste vlastníctva č. 31 

 

- parc. č. 11448/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  

  158 m2, evidovanej na liste vlastníctva č. 2382 

 

; pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom 

Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542 
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; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

; za nájomné vo výške 7,44 €/m2/rok pre parc. č. 11276/20 

; za nájomné vo výške 7,77 €/m2/rok pre parc. č. 11448/2 

 

pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že na 

citovaných pozemkoch sa nachádzajú výmenníkové stanice 

tepla, ktoré sa nachádzajú vo výlučnom vlastníctve 

spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s., a sú evidované 

na liste vlastníctva číslo 977 ako stavba označená súpisným 

číslom 3168 (na parc. č. 11276/20) a stavba označená 

súpisným číslom 3571 (na parc. č. 11448/2). Výmenníkové 

stanice tepla sú neoddeliteľnou súčasťou sústav 

centralizovaného zásobovania tepla, z ktorých dochádza 

k dodávke tepla do zásobovanej oblasti, v tomto prípade sú 

to lokality ul. Kalinčiakova a ul. Šancová. 

 

; na dobu neurčitú    

 

; za týchto podmienok  

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní  

   od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.  

   V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej  

   lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 

2. Nájomné za celý rok 2015 bude zo strany nájomcov  

   uhradené do 15 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy. 

3. Nájomca je povinný uhradiť nájomné za rok 2014 a za rok 

   2013 do 45 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy. 

; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 
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 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                17 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1  

 

     Pán prednosta sťahuje bod číslo 33.. 

 Ideme na materiál číslo 34. 

 

 

 

BOD 33:  

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 

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

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného  zreteľa, 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410, katastrálne územie 

Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča MUDr. Martu 

Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v Bratislave  

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

 

 

 

BOD 34:  

Návrh na upustenie od trvalého vymáhania pohľadávky vo 

výške 7 082,06 € spolu s prísl. u dlžníka MS SPORT Slovakia 

spol. s r. o., IČO: 35 688 696, so sídlom Šancová 57, 831 

04 Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vieme že tá pohľadávka je staršia ako 10 rokov, čiže 

nemá zmysel sa s ňou zaoberať. Všetko je vysvetlené.  

     Takže bez úvodného slova a bez diskusie. 
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 Poprosím návrhovú komisiu návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

 

upustiť od vymáhania pohľadávky vo výške 7 082,06 € spolu 

s príslušenstvom 

u dlžníka MS SPORT Slovakia spol. s r. o., IČO: 35 688 696, 

so sídlom Šancová 57, 831 04 Bratislava 

 v súlade s ustanovením § 13 ods. 5, písm. d) aktuálne 

platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom 

zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                17 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          2 

 Prechádzame na ďalší bod číslo 35. 

 

 

BOD 35:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/5, k. ú. 
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Nové Mesto, pre neziskovú organizáciu Domov sv. Jána 

z Boha, n. o., so sídlom Hattalova 6, 831 03 Bratislava, 

IČO: 45 735 816 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, stručné úvodné slovo: 

 Ide o pozemok, ktorý sa nachádza hneď pri Domove sv. 

Jána z Boha. Ide o inštitúciu, ktorá má denný stacionár pre 

ľudí bez domova. Pozemok mestská časť nevyužíva, 

dobrovoľníci ho vyčistili, a ja vás chcem poprosiť 

o podporu tohto materiálu. Má zmysel, aby tam mohli 

realizovať svoje aktivity, pričom sme ich obmedzili dvoma 

zásadami: 

     Prvá je tá, že tam nemôžu nič stavať; čiže žiadnu 

stavbu tam postaviť.  

     A druhá vec, že akonáhle mestská časť bude mať nejaký 

zámer s týmto pozemkom, tak slušne sa nám poďakujú za ten 

čas ktorý tam mohli byť a pozemok opustia. 

 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Galamboš sa hlási; prosím, zapojte ho, 

aby sa mohol vyjadriť. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja naopak by som 

chcel požiadať kolegov poslancov, aby sme odmietli tento 

materiál z jedného dôvodu. Takto prenajatý pozemok a takáto 

činnosť tejto neziskovej organizácie nám sem z celého mesta 

pritiahne viac a viac ľudí bez domova, ktorí potom v našej 

mestskej časti prebývajú, pijú na verejnosti alkoholické 

nápoje, atď. Ostatné činnosti ktoré tam robia nebudem tu do 

mikrofónu hovoriť. Ostávajú nám na Kuchajde, prespávajú nám 

tam.  
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     Proste nevidím dôvod, aby sme my robili takúto charitu 

na našom území a týmto znižovali komfort bývania a žitie 

našich občanov, ktorí tu platia dane. Toto nie sú naši 

občania, sú to väčšinou mimo bratislavskí, a som zásadne 

proti takémuto. 

 

 Ten pozemok je voľný, môže ho využiť EKO-podnik. Ten 

pozemok je veľký. Alebo urobme tam detské ihrisko. Detské 

basketbalové ihrisko, futbalové ihrisko ja si nepamätám, že 

by sme niekedy budovali tu. To je pekný pozemok, 

podlhovastý na detské ihrisko.  

 

 Tak prosím vás pekne, neťahajme sem bezdomovcov, ale 

starajme sa o našich občanov a našu mládež. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, rozumiem tomu čo 

hovoríte. Ja sám mám pár asociálov neďaleko domu, občas aj 

pod bránou. Ale uvedomme si, že jediná šanca ako niečo 

urobiť, niečo vyriešiť je spolupracovať s organizáciami 

ktoré majú výsledky, ktoré vedia čo robiť, ktoré sa snažia 

ľudí pomôcť im dostať sa späť do normálneho života, poradiť 

im, atď. 

 

 Na Zátiší vieme, že máme zlú situáciu. V garážach nám 

tam prebývajú povedzme že ľudia bez domova. Ale štandardne 

ide o iných ľudí bez domova ako tých, o ktorých sa starajú 

v rámci Jána z Boha. Ján z Boha sa snaží naozaj robiť čosi 

ako resocializáciu.  

     V prípade, že nebudeme takéto organizácie podporovať, 

organizácie ktoré majú výsledky na rozdiel od rôznych 

represívnych činností, tak sa situácia bude naozaj len 

markantne zhoršovať.  
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 V súčasnosti spolupracujeme s niekoľkými organizá-

ciami: Ján z Boha, Vagus, Kresťania v meste a Depol. Sú to 

organizácie ktoré majú výsledky, ktoré sa snažia budovať 

stacionáre, snažia sa budovať informačné miesta, snažia sa 

zabezpečiť aby títo ľudia získali prácu, získali pracovné 

zručností, našli zmysel života a nedostávali sa späť na 

ulicu. Respektíve čo považujem ešte za slušnejšie 

a dôležitejšie, aby do budúcna zabezpečovali prevenciu, 

akúsi záchrannú sieť, aby človek, ktorý príde z nejakého 

dôvodu o byt, o dom, tak neskončil na ulici, a nestal sa 

človekom, ktorý sa pomočuje, človekom ktorý je večne opitý 

a obťažuje ľudí na ulici.  

 

 Rád by som tiež zdôraznil, že 85 % ľudí bez domova 

v zásade my nevnímame, lebo sa snažia so svojim životom 

popasovať. Sú čistí a snažia sa chodiť do práce. Majú 

ubytovňu alebo bývajú u svojich známych. 

 

 To, čo my vidíme, a to čo nám naozaj vadí, je zhuba 15 

% občanov. A našou snahou je aby ich nepribúdalo, aby ich 

bolo čo najmenej. Nevieme tento problém riešiť represívne, 

nie sú u nás na to zákony, možnosti štátnej polície, 

mestskej polície, SBS, sú mimoriadne obmedzené.  

     Čiže ja som za to podporme tých, ktorí vedia s nimi 

pracovať a majú nejaké výsledky.  

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja sa teda musím prikloniť tu 

k pánovi poslancovi Galambošovi, lebo ja mám tiež veľký 

problém s tým, že aby sa nám v tom teritóriu, ako by som to 

už nazval, lebo keď sa pozerám na to ako chodia niektorí 

ľudia s vlakom a pozerajú, že prídu do hlavného mesta a tam 

horia pneumatiky, ja neviem psy tam behajú bez náhubkov. 
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Rodia sa tam už aj deti, aby sme boli v obraze a my to tu 

budeme podporovať, to nie je moc šťastné.  

 

 A na druhej strane, pán starosta, sa prikláňam aj 

k tomu čo Ty hovoríš, že teda podporme ľudí, ktorým sa 

stala nejaká patália v živote. A len to percento, ktoré si 

Ty uviedol, že z tých ľudí ktorí tam sú, že 15 % je tých 

úplne neprispôsobivých, to by som trošku poopravil; tam to 

percento je vysoko väčšie.  

 

 A čo sa týka toho detského ihriska, no, Paľo (Ing. 

Galamboš) ja neviem ktoré dieťa by sa tam hralo pri tých 

garážach?  

 

 Ešte to dokončím, lebo to je téma, kde by som bol rád, 

že by sme to vyriešili v tomto volebnom období. Ja by som 

bol rád, aby sme tie garáže, ktoré tam sú, už konečne fakt 

užívané len z nejakého mizivého percenta konečne zrútili a  

na tom najväčšom bodreli v tej mestskej časti by sme 

vybudovali podnik, ktorý sa stará o čistotu a poriadok 

mestskej časti. Čiže to je cieľ; podľa mňa by to mal byť 

cieľ nás všetkých. 

 

 A čo sa týka tohto bodu, konkrétne ja podporím tento 

bod s tým, že by som bol rád videl tie výsledky, alebo by 

som bol rád keby sa aspoň trošku odprezentovali tie 

výsledky, ktoré táto organizácia robí, aby sme boli trošku 

viac v obraze. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Ja môžem povedať, že prisľúbime, alebo 

teda budeme prezentovať výsledky týchto organizácií, aj to 

čo v našej mestskej časti robia. A chcem len upozorniť, 

jedna vec je - ľudia, ktorí žijú na Zátiší, žijú tam 
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v podmienkach v akých žijú, v garážach, ktoré poväčšine oni 

poničili. A druhá vec sú ľudia, ktorí sú organizovaní, 

o ktorých sa niekto stará, a prebývajú v dennom, opakujem 

v dennom stacionári, to znamená prídu tam, majú terapie, 

majú prístup k počítaču, umyjú sa tam a nemusia ísť na 

Kuchajdu. Je tam o nich starostlivosť, veľmi drsná 

starostlivosť niekedy. Čiže rozdeľujme prácu s nimi.  

 

     A práve tí zo Zátišia zväčšia tam nechcú prísť, lebo 

tam je    režim. Tam napríklad keď vstúpite, tak vás 

nepustia dnu opitého. Ste v akejsi klietke, a jednoducho 

buď tam vytriezviete alebo pôjdete preč. 

 

 Je dôležité, aby keď štát nevie pomôcť, nevie účinne 

zasiahnuť, sme podporili tých ktorí vedia a majú nejaké 

výsledky. Ja sám som nešťastný a počúvam tie príbehy tých 

ľudí, ktorí tam žijú a majú toho plné zuby. Ale naozaj 

oddeľme ľudí ktorí pracujú, majú vzdelanie, skúsenosti, 

majú výsledky od tých, ktorí robia problémy.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Ďakujem pekne, pán starosta. Ja ozaj neviem rozoznať 

ležiacich bezdomovcov a močiacich bezdomovcov, či je to ten 

zo Zátišia alebo od Jána z Boha; to mi je absolútne jedno, 

nehnevajte sa. A či tam triezvejú deň dva, alebo ja neviem 

koľko, lebo tí majú viac ako dva promile, tak to mi je tiež 

jedno. Proste my ich tu nechceme!  

 

     A hovorím za občanov tejto mestskej časti, neťahajte 

nám ich sem takouto falošnou nejakou charitou. Alebo, aké 

majú výsledky? Hovoríte, že sú tu dlhšie. Ja tie výsledky 

necítim. Mne to nemusia prezentovať že koľko vytriezvelo,  

nevytriezvelo, alebo čo s nimi robia. Ja tie výsledky 
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potrebujem cítiť na ulici, v našom prostredí. Ale ja ich 

zatiaľ necítim. Na nepotrebujem prezentáciu nejakú 

v Pubrokonte aby nám tu premietal. Ešte raz: Potrebujem 

výsledky cítiť a nechcem ich tu. Ďakujem pekne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

     Ja by som chcela povedať, že ja tieto výsledky cítim, 

bývam dve ulice za Zátiším, na Záborského. A vidím jedinú 

šancu v tom, týchto ľudí nejakým spôsobom naozaj mať pod 

kontrolou čo v podstate deklarujú všetky neziskové 

organizácie, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, lebo 

štát tu totálne zlyháva. Nie že by tu bola nejaká 

diferencia ale štát tu v podstate nerobí nič.  

 

     Takým konkrétnym výsledkom teda je, že momentálne 

myslím 6 ľudí z tohto denného centra každý deň chodí po 

mestskej časti, od pondelka do štvrtka, v nejakých 

konkrétnych hodinách a upratujú. Sú pod dozorom sociálneho 

pracovníka, to znamená zároveň prebieha s nimi aj nejaká 

sociálna terapia. Vidno to napríklad v tom, že práve 

dočisťujú tie hniezda, ktoré OLO nejakým spôsobom nevie 

dočistiť. A konečne sa už nemusím dívať na odpadky pri 

hasičoch, napríklad. Čistia aj priestory, v ktorých sa oni 

sami pohybujú smerom od Lídla povedzme na Zátišie.     

 

     Naozaj treba rozlišovať tých, ktorí bývajú v garážach 

a tých ktorí chodia do denného centra. Okrem toho denné 

centrum robí veľmi veľkú záslužnú časť v tom, že má aj 
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terénnu prácu. Terénnu prácu nielen na Zátiší ale aj 

v Pentagóne.  

 

 To znamená, že naozaj nemyslíme si, že keď títo ľudia 

zostanú bez kontroly, že sa to samé vyrieši. Bohužiaľ, samé 

to sa nevyrieši. A keď tomu nedáme my nejakú myšlienku, aj 

nejakú mieru spolupráce, tak tento problém bude len 

narastať. Lebo si uvedomme, že on už narastá 25 rokov.  

 

 Denná realita moja je, že idem autom a uteká predo 

mnou bezdomovec, ktorý v košíku, ktorý je z nejakého 

obchodného centra sa tam ponáhľa do zberne, ale naozaj to 

nie je bezdomovec ktorý ide do toho denného centra a tam sa 

snaží dodržiavať nejaké zásady života. Aby naozaj nás aj 

neobťažoval, to znamená že majú tam možnosť dennej hygieny, 

majú tam možnosť stravy a budú mať ešte väčšiu možnosť 

pracovnej terapie.  

 

 Tí, ktorí sa chcete prísť pozrieť, tak 15. októbra 

o 17,30 hod. je tam stretnutie s občanmi kvôli 

participatívnemu rozpočtu. Tak nech sa páči, môžete sa tam 

prísť pozrieť.  

 

 A ešte na tom pozemku možno aj v spolupráci s EKO-

podnikom by bolo možné vybudovať aj zberný dvor pre tú 

oblasť minimálne Zátišia ak nie pre celú mestskú časť. Oni 

už teraz tam napríklad lisujú plastové fľaše. To znamená, 

že postupne vieme túto lokalitu, aj týchto ľudí ktorých tam 

už máme, zapojiť do práce a do činnosti pre našu mestskú 

časť. A ja v tomto vidím naozaj veľký priestor.  

 

     A bola by som rada, keby aj vy ste sa na tento problém 

pozreli inak a keby sme dali týmto ľuďom šancu. Aj tým, 

ktorí sa o nich starajú, aj tým ktorí sa nejakým spôsobom 

prispôsobiť chcú. Lebo percentami ťažko niečo diferencovať.  
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     Treba sa potom pozrieť na tých konkrétnych ľudí čo 

robia a ako sa ku svojmu životu stavajú. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja to poviem otvorene a možno nebude 

dobre znieť. Mne nejde o žiadnu charitu. Mne ide 

predovšetkým o moju rodinu, moje okolie, našu mestskú časť 

a normálnych obyvateľov. Naše zákony nám neumožňujú účinne 

zasiahnuť represívnymi prostriedkami. Jediný, kto má tieto 

výsledky, sú tieto občianske združenia. Čiže ja som za to, 

spojme sa s tými, ktorí nejaké výsledky majú, ktorí niečo 

robia a pomôžme im.  

 Toto je moje stanovisko. 

 A preto spolupracujem s tými, ktorí sa snažia.  

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja plne podporujem pani 

poslankyňu Šebejovú, ktorá je z tohto teritória, ovláda to 

teritórium najlepšie. Nevidím dôsledok prečo by sme mali 

ísť proti nej.  

     Takisto podporujem tento materiál.  

     Ja som už niekoľkokrát v tejto organizácii bol. Vidím 

tie výsledky, ktoré tá organizácia robí. 

 

 A Rišo (JUDr. Mikulec) na Teba som nestihol faktickú, 

ale ďalšia komisia sociálna, a ešte ďalších vecí, bude 

práve v tomto zariadení. Ďakujem pekne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec. 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Ja som rád, že to bude v tomto zariadení, lebo ja si 

to prídem pozrieť. Ja obdivujem prácu tých ľudí teda, lebo 

myslím si že je to ťažká, náročná práca robiť s týmito 

ľuďmi. Len aby sme si to trošku rozmenili na drobné.  

 

     Tých ľudí bez kontroly, ako im hovoríme, je tam 80 %. 

Lebo tam čo sme videli, boli sme tam neraz keď sa začali 

búrať tie garáže. A my sa teraz nemôžeme k tomu stavať tak, 

že máme tam nejaký pozemok, neviem koľko tam zostalo, ešte 

150 alebo 200 garáží. My môžeme spraviť niečo s tým územím, 

ale my to územie necháme tak, alebo by sme ho nechali tak, 

pokiaľ to poviem na rovinu. 

 

 Ja som začal túto problematiku riešiť, lebo mne to nie 

je ľahostajné, presne ako hovorí kolega Galamboš, že aby sa 

nám tu prihrnuli z celého Slovenska bezdomovci s tým, že tu 

je to fajn, tu sa budú chodiť kúpať na Kuchajdu, lebo aj 

takto to je. Potom tá Kuchajda je znečistená, ľudia sa tam 

nemôžu kúpať, atď., atď., je tu bordel. Je fakt, že tí 

niektorí ľudia obťažujú. Mám aj osobnú skúsenosť aj po tých 

nákupných centrách, pýtajú od ľudí peniaze, pýtajú 

z košíkov, atď., atď.; proste sú otravní.  

 

 A toto my musíme mať tiež na zreteli, že my sme tu za 

ľudí, ktorí tu chcú čistotu a poriadok a nie aby sme tu 

podporovali aj to.  

 

 Ja podporím tento materiál, som rád, ja viem že tá 

organizácia je v pohode, určite sa snaží riešiť tieto veci. 

Ale na to, aby to mala pod kontrolou myslím že je dosť 

malá. A neviem, či sú tu nejaké také organizácie v takom 

množstve a v takej veľkosti, aby to dokázali pokryť čo sa 

tu deje. Ďakujem pekne. 

 



 

 

 

                                                                                         9. zas. MZ MČ B-NM 13. 10. 2015 

139 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pani poslankyňa Šebejová.  

 (Poznámka: Odišla z miestnosti.) 

     Pani poslankyňa odišla, takže stráca faktickú 

poznámku. 

 Pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  

 Ďakujem pekne, pán starosta. Ja už som aj skoro 

zabudol čo som chcel ako faktickú povedať, ale si skúsim 

spomenúť že niečo v tom zmysle, že súhlasím s pánom 

Galambošom že síce to nie je úplne najlepšie riešenie, aby 

sem chodili všetci bezdomovci z Bratislavy. Ale zároveň by 

som chcel povedať, že asi vybudovať tam detské ihrisko, či 

už futbalové alebo nejaké iné, to asi nie je možné v tejto 

situácii. Bol som sa tam pozrieť s niektorými poslancami 

a za 5 minút tam boli pri nás tri besné psy, takže asi by 

tam žiadne deti nechodili.  

 

 Tak ja teda tento materiál podporím s tým, že som to 

čítal a že tam je trojmesačná výpovedná lehota. Tak môžeme 

im to dať na skúšku nech to vyskúšajú a uvidíme. Keď nie, 

tak sa im to zruší. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Rozumiem. Ďakujem za váš postoj, len chcem vysvetliť 

pre istotu: 

 My nehovoríme o pozemku kde sa teraz nachádzajú  

garáže. My hovoríme o pozemku, ktorý je oplotený a ktorý sa 

nachádza hneď vedľa Jána z Boha. My nehovoríme o tom, že by 

tam boli nejaké búdy a mohli tam prespávať. My nejdeme tam 

pritiahnuť týchto ľudí. 
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     My ideme vytvoriť, dať priestor, aby Ján z Boha mohol 

tam legálne pracovať, mohol tam mať od náradia cez, ja 

neviem čo ich napadne, a čo potrebujú. Teraz riešia otázku 

nákupu počítačov, aby tam bolo nejaké stredisko, kde budú 

môcť prísť na internet, písať životopis, ecetera, ecetera, 

ecetera.  

     Čiže aby bolo jasné o čom hovoríme.  

 Pani poslankyňa Šebejová s faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Ja by som tiež chcela iba pripomenúť, aby sa 

rozlišovalo v tom území denné centrum Jána z Boha, ktoré 

majú Milosrdní bratia a tá budova im patrí. To znamená, že 

oni si s ňou môžu robiť čo chcú. Tento pozemok je hneď 

vedľa a garáže sú kúsok z Vajnorskej, otočka. A ten pozemok 

je oveľa väčší, je v blízkosti EKO-podniku a je znečistený. 

Kým tento vedľa Jána z Boha je naozaj čistý a myslím si že 

taký aj zachovajú. Určite im v to verím.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Oni ho vyčistili. 

 Pán poslanec Ágoston, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne. Ja som v podstate chcel povedať presne 

to isté čo povedala pani Šebejová a Vy, pán starosta. Možno 

by nebolo zlé, keby si poslanci tieto teritória osobne 

pozreli a prezreli, a navštívili, aby potom dokázali o tom 

diskutovať, aby sme skutočne vedeli o čom sa bavíme a aby 

sme nelietali niekde vo vzduchu a zamieňali si pozemky 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec MUDr. Dubček.  

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

 Činnosť týchto organizácií, ktoré sa starajú o tých 

ľudí, ktorí potrebujú pomoc, je určite veľmi záslužná. Ale 

chcem upozorniť aj na jednu vec, že pokiaľ oni poskytujú 

určitú kvalitu života, ako sa dá hovoriť, tak bolo by 

únosné, vzhľadom aj na ostatných občanov, aby ich 

zaviazali, lebo zdravotná starostlivosť je teraz na 

dobrovoľnosti, to je skutočne u všetkých občanov. Čiže keď 

niekto nechce niečo, tak nemá.  

 

     Ale títo občania veľmi často nemajú ani zdravotné 

poistenie, a jednoducho nie sú vyšetrení. A je u nich dosť 

veľký výskyt, ja to môžem aj doložiť, prenosných chorôb. 

Takže nebudem tu vyrátavať aké, ale ja to mám, dokonca sú 

to aj niektorí naši občania, ktorí sú tu v okolí a tým že 

sa tak chovajú roznášajú exkrementami také choroby ako je 

tuberkulóza, žltačka. Je toho hodne.  

 

 Takže bolo by dobré, že pokiaľ niekto poskytuje pomoc, 

aby zaviazal aj týchto občanov, aby im tam zabezpečili aj 

nejaké zdravotné prehliadky.  

 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ja by som chcel doplniť: Pán doktor, o tomto ste 

hovorili a ja som si to pamätal a preto toto bola aj jedna 

z mojich tém. Ján z Boha je v spojení, alebo to sú 

Milosrdní bratia, ktorí majú aj nemocnicu a majú 

k dispozícii aj tieto možností. Myslím že v poslednej dobe 

dokonca aj nejakú pojazdnú ambulanciu. A práve na váš 
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podnet my tlačíme, aby súčasťou tej starostlivosti boli aj 

vyšetrenia a aby sa títo ľudia povinne liečili. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Ale ako podchytiť viete tých ľudí, ktorí títo sa 

starajú o tých ľudí. Ale sú tu ľudia ktorí sú túlaví a tí 

ohrozujú našich občanov. A dokonca čo viem tak sa tam rodia 

aj detí v tých všelijakých priestoroch, v garážach, atď. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :          

     S faktickou poznámkou pán poslanec Galamboš, nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Ďakujem pekne za slovo. Tak na jednej strane počujeme, 

akí sú dobrí, ako tam pracujú, na druhej strane pán MUDr. 

Dubček hovorí, že nám sem doniesli tuberkulózu a iné 

prenosné choroby. Rodia sa tam detí, je tam syfilis, sú tam 

iné choroby v tom Zátiší.  

 

 A čo sa týka toho, áno, môže tam byť detské ihrisko, 

keď sa komplexne vyčistí to Zátišie tam.  

 Čo sa týka toho Vagusu, že pôsobí nám tu Vagus, áno, 

pôsobí v parku na Račianskom mýte kde vydáva večere 

o siedmej. Toľko bezdomovcov pokope, to je ako v Indii 

bohov, to ste nevideli ešte pokope toľko tam, čo sa tam 

deje v tom parku. Chodia tam mamičky v letnom období, keď 

je tam svetlo; je to tam strašné proste. Je to strašné! 

Neviem, či sú to bezdomovci od Vagusu, alebo či sú to 

bezdomovci od Jána z Boha, alebo odkiaľ sú, ale sú tam.  

 

     Pani Šebejová hovorí, že oni pracujú s Pentagónom.  
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     No, môžeme sa tešiť na ďalšiu skupinu čo nám donesú 

z Pentagónu sem. Tam sú dokonca aj feťáci, ktorí si 

pichajú, tak ďakujem pekne. Nech to len donesú, nech tam 

pracujú a nech sa potom motajú po sídlisku. Toto nás čaká, 

vážení. Ďakujem pekne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Pfundtner s diskusným príspevkom. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ťažko sa mi vstupuje do tejto 

diskusie, lebo tu sa vymenovali naozaj všetky neduhy 

sociálnej politiky okolo bezdomovcov. Úplne súhlasím s pani 

Šebejovou že žiaľ, štát v tomto smere zlyhal a nie je 

vytvorený vôbec priestor na to, aby sa tento problém riešil 

na celoslovenskej úrovni. Žiaľ, tieto veci musia suplovať 

neziskové  organizácie.  

 

     Ako ja naozaj si veľmi vážim robotu týchto neziskových 

organizácií, pretože je to veľmi ťažká práca. Ale nesmieme 

zabudnúť na to, že ak chceme niekomu pomôcť vieme pomôcť 

len vtedy keď aj ten druhý si chce sám sebe pomôcť. To 

znamená, že je to naozaj na báze dobrovoľnosti zo strany 

tých bezdomovcov.  

 

     Tí bezdomovci, na ktorých tu poukazuje pán poslanec 

Galamboš sú ľudia, ktorí sa nechcú zmeniť, ktorí nemajú 

žiadnu snahu a tie organizácie s nimi nevedia ako 

spolupracovať lebo tam nejdú a bez toho, aby to oni sami 

dobrovoľne chceli. To znamená, my naďalej budeme 

konfrontovaní s týmto problémom.  

 



 

 

 

                                                                                         9. zas. MZ MČ B-NM 13. 10. 2015 

144 

     To, že my podporíme napríklad už len tým, že 

poskytneme možnosť týmto organizáciám v ich naozaj dobrom 

a šľachetnom snažení pomôcť ľuďom, ktorí do toho chcú 

dobrovoľne ísť a nechcú byť možno ďalej bez zdravotnej 

starostlivosti, chcú sa zmeniť, chcú si zlepšiť svoje 

sociálne pomery, tak ja určite takýto návrh podporím. Ale, 

žiaľ, tým nevieme samozrejme vyriešiť všetky problémy, 

ktoré to bezdomovectvo pre Bratislavu znamená, pretože 

niektorým ľuďom jednoducho niet pomoci, a to naďalej tam 

zostane. 

 Ale hovorím, pomôžme aspoň ľuďom, ktorí tú zmenu chcú. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem za tento názor. Situácia s bezdomovectvom už 

je taká, že je na hrane. A je otázka, kedy z toho naozaj 

bude v Bratislave aj bezpečnostný problém. Ja to opakujem 

znova, a znova: my ho nevyriešime, ale aspoň snažme sa 

robiť s tým, ktorí niečo robia.  

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

     Ja by som chcela len k tomu Vagusu: Mesto Bratislava 

rozdelilo 50 000 € na upratovanie pre, teraz si 

nespomeniem, myslím že pre 8 organizácií. To znamená, že 

oni organizujú ľudí bez domova a títo ľudia upratujú 

priestory. A ja som Vagus videla aj pri Kuchajde, videla 

som ich zhrabávať lístie pri Račianskom mýte. 

 

     A to znamená, že v tejto pracovnej terapii či už je 

taká jednoduchá že upratujú, alebo či bude o čosi 

sofistikovanejšia a budú naozaj, neviem, sústružiť alebo 

pracovať, proste v tých priestoroch Jána z Boha, tak tam ja 
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vidím veľkú šancu v tom, že tí ľudia nebudú dostávať od nás 

iba almužnu, aby sme si uľavili, ale naozaj tá pomoc bude 

systemizovaná. 

 

 Ja verím tomu, že do ďalších 25 rokov, tak ako to tu 

25 rokov riešené nebolo, tak sa systematická práca s týmito 

ľuďmi v tejto organizácii prejaví.  

 

     Naozaj chcem, aby sme rozlišovali medzi tými 

priestormi, v ktorých pôsobí Ján z Boha. Myslím, že sú to 

bývalé tlačiarne, ktoré oni dostali darom. To znamená, že 

tá budova a tie priestory ešte raz patria Milosrdným bratom 

a tie im nikdy nevezmeme. Pozemok je vedľa, ten im chceme 

iba na dobu s výpovednou lehotou prenajať. V oblasti garáží 

sa naozaj rodia deti. Ja som videla na okresnom súde 

správu, kde bolo napísané, že bydlisko - garáže, Zátišie. 

 

 Ja verím tomu, že teraz to už tam tak nie je. Chcela 

by som naozaj, aby sa táto druhá lokalita vyčistila. 

Momentálne pracovníci Jána z Boha tam robia terénnu prácu, 

to znamená že raz do týždňa tam idú. A pokiaľ je to možné, 

tak sa s ľuďmi ktorí bývajú v garážach rozprávajú. Proste 

tým spôsobom, aký je podľa nich relevantný, im dávajú aj 

inú možnosť ako prebývať v garážach.  

 

     Takisto chodia aj do Pentagónu. Tam robia len terénnu 

prácu jedným autom. To znamená, že vymieňajú ihly. A svojim 

spôsobom aj táto terénna práca slúži pre nás všetkých, aby 

tie problémy, ktoré už sú, nenarastali.  

 

 Ešte raz: Proste, dve lokality. Síce volá sa to 

Zátišie. Jedno je Hattalova ulica, druhé je naozaj myslím 

Zátišie. To znamená, že rozlišujme ich a rozlišujme aj to 

čo sa tam deje, aj akým spôsobom sa to deje, aj aké sú to 

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

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja v bode rôzne dám 

materiál ešte pred tým bodom. Dám ho teraz poslancom na 

stôl, aby sa zverila časť Zátišie do EKO-podniku, aby sme 

konečne niečo urobili s tými garážami ktoré tam sú 

a strašia obyvateľov. Ja viem, že pani poslankyňa Šebejová 

má to sociálne cítenie, aj ja ho mám to sociálne cítenie, 

ale ja ho mám pre ľudí, ktorí ma podporovali aby som tu bol 

a aby som pre nich niečo robil. Lebo poviem vám, na 

Kuchajde vidieť tých bezdomovcov sa váľať v lete pomočených 

a ešte aj rôzne iné veci; aby som to tu nejako nerozoberal 

tie nechutnosti, ako otravujú tých ľudí, atď., atď., aký je 

tu bodrel, aké choroby sa roznášajú. A potom to bude fakt 

problém nielen bezpečnostný ale aj zdravotný, lebo títo 

ľudia chodia kade-tade, aj po obchodoch, obtierajú sa tam 

o všetky možné veci. Videl som to; proste to je katastrofa!  

     Treba s tým konečne urobiť koniec.  

 

     My sa nemôžeme schovávať, že sú tam nejakí ľudia. Tí 

ľudia ani nie sú Bratislavčania, sú to ľudia mimo 

bratislavskí.  

     A nás títo ľudia nevolili na to, aby sme tu nejakým 

spôsobom čičíkali.  

     My musíme zrútiť tie garáže a spraviť tam niečo 

prospešné pre Nové Mesto. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pani poslankyňa Šebejová. 
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Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á,  PhD.: 

 Ja už naozaj iba krátko: Ja by som, pozrite sa Rišo 

(JUDr. Mikulec), Vy, pre mňa ste Vy symbolom parkovacej 

politiky. Ja sa snažím tam vám dôverovať a proste tie kroky 

ktoré robíte aj nejakým spôsobom podporiť. To, že či ja mám 

alebo nemám nejaké sociálne cítenie, pre koho, to prosím, 

nechajte na  mňa.  

 

     Ja tam bývam, mňa tam zvolili tí ľudia ktorí tam 

bývajú so mnou. A ja pre nich, aj pre seba chcem niečo 

urobiť s ľuďmi, ktorých ja odtiaľ nevyženiem, oni tam už 

proste sú.  

 

     Čo si s tým urobí rehoľa Milosrdných bratov, to my 

nevyriešime, ale máme možnosť sa na tú problematiku ako 

ľudia 21. storočia pozerať inak. A ak by ste chceli, tak ja 

vás vezmem aj do iných zariadení, v iných krajinách, a tam 

sa presvedčite na vlastné oči, že táto problematika sa dá 

riešiť aj inak. To znamená, že ja ju chcem riešiť pre ľudí 

ktorí tam bývajú a tým pádom aj pre seba. Ale chcem to 

riešiť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Ja len veľmi kratučko, lebo nedá mi nereagovať ani na 

Richarda (JUDr. Mikulca) a na pani kolegyňu (Ing. 

Šebejovú). Ja samozrejme tento materiál podporím, ja 

skutočne si vážim tých ľudí, ktorí sa venujú týmto 

nešťastným ľuďom. A samozrejme aj viem, že to Zátišie je 
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problémové, vy tam bývate, ste tam gesčný poslanec, veľmi 

rád podporím váš návrh.  

 

 Ale na druhej strane nič nebráni tomu aby sme to tam 

vyčistili. Na čo budeme čakať, veď tie garáže už na jeseň, 

keď vieme urobiť prvú časť garáží, nech je to vyčistené. 

A poďme riešiť čo s tým? Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 S príspevkom vystúpi. pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo.  

     Dávam návrh na ukončenie diskusie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, mali by sme teraz hlasovať o ukončení 

diskusie. 

 Samozrejme, tí ktorí sú prihlásení, tak ešte budú môcť 

vystúpiť.  

 

 Čiže, dámy a páni, ideme hlasovať o návrhu pána 

poslanca Ágostona za ukončenie diskusie k tejto téme.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                12 poslancov. 

 Proti:              1 

 Zdržal sa:          2 

 Čiže diskusia je  ukončená 



 

 

 

                                                                                         9. zas. MZ MČ B-NM 13. 10. 2015 

149 

     A bude mať možnosť ešte pani poslankyňa Augustinič, 

ktorá bola predtým prihlásená, vystúpiť.        

 Pani poslankyňa. nech sa páči, máte posledné slovo. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nebudem sa vyjadrovať 

k tomuto bodu.  

     Ale chcem poprosiť, pán starosta, prijali sme si 

Rokovací poriadok a Vy ako predsedajúci musíte sledovať ten 

Rokovací poriadok, pretože sa tu deje presne to čo sa tu 

nemá diať. Že ľudia vystupujú dlhšie ako minútu a že sa nám 

vrstvia faktické poznámky. A kým sa to nenaučíme, tak 

musíte to Vy ako predsedajúci trošku sekať. To by som vás 

chcela poprosiť. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, rozumiem, súhlasím. 

     Len chcem upozorniť, že Rokovací poriadok bol síce 

prijatý, ale tým, že som ho ešte nepodpísal v uzneseniach, 

tak v tejto chvíli ešte vlastne nie je právoplatný. Čiže 

ideme stále podľa starého Rokovacieho poriadku až do 

budúceho zastupiteľstva.  

 Ideme hlasovať.  

 (V sále nebol dostatočný počet poslancov.) 

 

 Dámy a páni, je nás tu v rokovacej sále už málo; 

urobíme prestávku, už je tých bodov máličko.  

 Smiem poprosiť, pán poslanec Mikuš Vy ste tam vzadu, 

keď dobre vidím, mohli by ste sa pozrieť von, či tam 

náhodou nie sú nejakí poslanci. Zavolať ich a poprosiť, 

dokončíme zastupiteľstvo. Aby sme tento bod odhlasovali, 

potrebujeme 15 hlasov za.  

 (Príchod poslancov.) 
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 Chcem vás poprosiť, sadnime si.  

 Chcem poprosiť, vyjadríme podporu tomuto materiálu aby 

prešiel. Potrebujeme tam 15 hlasov, ide o osobitný zreteľ. 

Ďakujem pekne.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/5, 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1012 m2 evidovanom na 

LV č. 5510 v katastrálnom území Nové Mesto 

 

; na dobu neurčitú  

 

pre neziskovú organizáciu Domov sv. Jána z Boha, n. o., so 

sídlom Hattalova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 45 735 816 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

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

neskorších predpisov  

z dôvodu,   

že nájomca je organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné 

služby spočívajúce v sociálnej pomoci a humanitárnej 

starostlivosti, prevádzkuje integračné centrum, v rámci 

ktorého poskytuje sociálne služby osobám, ktoré nemajú 

zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb, konkrétne osobám bez domova,  

nájomca bude daný pozemok využívať na prevádzku pracovných 

dielní v rámci pracovnej terapie pre osoby bez domova 

 

; za symbolické nájomné vo výške 1 €/rok 
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; s podmienkami: 

 

a) nájomca nebude na prenajatom pozemku umiestňovať žiadne  

   stavby,  

b) nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní  

   od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve,  

   v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej  

   lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť, 

c) prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania dôvodu  

   s trojmesačnou výpovednou dobou, 

d) nájomca zabezpečí dodržiavanie platných všeobecne  

   záväzných nariadení mestskej časti Bratislava – Nové  

   Mesto, najmä všeobecne záväzného nariadenia o     

   dodržiavaní čistoty a poriadku, po celú dobu trvania  

   nájmu, 

- bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                15 poslancov. 

 Proti:              1 

 Zdržal sa:          2 

 Materiál prešiel. 

 Máme pred sebou materiál číslo 36. 

 

 

 

BOD 36:  

Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti za 

obdobie marec – september 2015 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ak dovolíte, bez úvodného slova.  

     Ja len toľko: Na tie stretnutia chodíte, o čom je 

participácia viete. Mnohí sa aktívne zapájate, čomu som 

veľmi rád. 

 Takže otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Galamboš diskusný príspevok; nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja som na rade 

predložil jeden e-mail, ktorým ponúkala naša organizácia 

inštaláciu cyklostojanov v mestskej časti cca 15 stojanov. 

Od apríla sa mi nikto neozval až keď som na rade doniesol 

a predniesol túto našu ponuku. Ozval sa mi niekto 

z participatívneho rozpočtu kde mi vymenoval asi 30 miest 

kde by to chceli inštalovať. Keď som si pýtal e-mailom 

telefonicky kontakt alebo s kým by som o tom mohol 

rozprávať, alebo kolegyňa, opäť nám nebolo odpovedané. 

Zavolal som v apríli pánovi Molnárovi do EKO-podniku, za 3 

dni boli 4 stojany inštalované už na Kuchajde.  

 

     Takže neviem, či mestská časť odmieta takúto 

iniciatívu alebo je to iba nejaké ignorantstvo zo strany 

participatívneho rozpočtu. Neviem prečo nemá záujem 

o sponzorské cyklostojany. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ďakujem pekne. Naopak, vašu iniciatívu 

vítame a požiadam aby okamžite ešte dnes alebo zajtra sa 

príslušný pracovník s vami spojil a vysvetlil prečo 

nereagoval skôr. Ďakujem ešte raz.    

     Dámy a páni, do diskusie nie je nikto prihlásený.  
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 Prepáčte; máme tu prihláseného pána Ing. Slávika zo 

Združenia domových samospráv, ktorý chce vystúpiť k bodu 

číslo 36 vo veci Správy o činnosti Kancelárie pre 

participáciu verejnosti za obdobie marec – september 2012. 

 

     Dámy a páni, chcem vás poprosiť, ideme hlasovať o tom, 

či umožníte pánovi Slávikovi na zastupiteľstve vystúpiť.  

 Pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                13 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 

 Dámy a páni, chcem len upozorniť, máme pred sebou 

posledné dva materiály. Musí nás tu zostať 13. Skúsme, 

nespravme z toho tradíciu, že zastupiteľstvo je 

neuznášaniaschopné. Čiže ak sa neurazíte, pán inžinier, aj 

vás poprosím o krátky príspevok, naozaj už končíme. A nemá 

zmysel znova sa stretnúť o dva týždne aby sme prebrali 

jeden, dva body a rôzne.  

 Nech sa páči, poďte, prosím. 

 

 

Ing. S l á v i k, Združenie domových samospráv:  

     Ďakujem za slovo. Chcel by som vám ponúknuť možnosť, 

aby sme spolu komunikovali, ak máte nejaké problémy 

o ktorých vieme rozprávať, o ktorých vieme nejakým spôsobom 

spolu diskutovať na prospech mestskej časti a jej 

obyvateľov. Tak budem veľmi rád, keď sa nejakým spôsobom 

spojíme a budeme o týchto veciach rozprávať, nejakým 

spôsobom komunikovať. Ja vám viem poskytnúť skúseností 

možno z iných mestských častí, možno z iných miest ako to 

funguje alebo ako to môže fungovať možno niekde inde. A ako 
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sa hovorí, viacej hláv, viac rozumu. Čiže v skratke, to 

bola jedna vec. 

 

 No, a druhá vec je tá, že od januára budúceho roku 

začnú prvé výzvy z Operačného programu efektívna verejná 

správa, ktorej cieľom je financovať samosprávy, resp. 

projekty samospráv a občianskeho sektora. Presne tých vecí, 

ktoré boli vymenované ako skúsenosti práve v tomto bode. Je 

tam zhruba 3,5 miliardy, zopakujem tú sumu, 3,5 miliardy € 

na celé Slovensko na to programovacie obdobie. Sú tam 

zhruba také 3 okruhy tém.  

      

     Vás bude zrejme najviac zaujímať tá, že sa dajú cez to 

realizovať aj investičné infraštruktúrne projekty.  

 

     Taký typický príklad je, že máte tu napríklad Dom 

kultúry, v ktorom je napríklad zastupiteľstvo, funguje ešte 

nejaký folklórny súbor, nejaký detský súbor, atď. Dá sa 

urobiť presne projekt, že z Európskej únie z tohto programu 

sa dá dajme tomu 80 % tých nákladov, mestská časť znáša 

zvyšok spolu s tými občianskymi združeniami ktoré pritom 

boli. Príklad je ten, že mestská časť by zaplatila ten 

zvyšok investícií a občianske združenie by potom už 

z vlastných zdrojov prefinancovalo napríklad tú prevádzku. 

 

 Čiže chcel som vám len dať do pozornosti práve tento 

Operačný program efektívna verejná správa, v ktorej sú 

myslím si celkom zaujímavé peniaze a zaujímavé projekty, 

a bola by škoda ich nevyužiť. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Poprosím návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto      

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

Správu o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti za 

obdobie marec – september 2015; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          2 

 Materiál číslo 37. 

 

 

 

BOD 37: 

Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. 

kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na 

zimné obdobie 2015/2016 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, bez úvodného slova.  

 

     Ak niekto má nejakú pripomienku, otváram diskusiu.  

     A ak nie, čomu sa veľmi teším, rovno poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 

 s c h v a ľ u j e  

Operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. 

kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na 

zimné obdobie 2015/2016; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                19 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Ďalší materiál je číslo 38. 

 

 

 

BOD 38:  

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2015 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ide o dve položky:  

     Prvá položka je  Územný plán zóny dolné Kramáre čo sme 

sľúbili obyvateľom z dolných častí Kramárov. Vtedy tam 

myslím že bol pán poslanec Líška ako akýsi garant tejto 

iniciatívy. 
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 Druhá vec je súťaž na projekt, na revitalizáciu 

Kuchajdy. Prečo do toho chceme ísť?  

     Keďže celá súťaž, projektová dokumentácia, atď., atď., 

trvá pri verejných priestranstvách takéhoto rozmeru veľmi 

veľa a máme pred sebou nové programové obdobie, cítime 

potrebu čo najskôr celý projekt spustiť. To, čo sme 

pripravení urobiť je, keď budú spracované podklady, dať ich 

najprv do komisií, aby si ich poslanci mohli naštudovať 

a odsúhlasiť, odobriť. Zámerom je pripraviť projekt, ktorý 

bude pripravený na to, aby ak budú peniaze z 

príslušného Operačného programu bolo možné získať peniaze 

na revitalizáciu Kuchajdy.   

 

 Čo pod revitalizáciou rozumieme?  

     Rozumieme pod ňou napríklad bežeckú dráhu, rozumieme 

doplnenie niektorých športovísk, rozumieme pod tým 

vytvorenie pekného detského ihriska s témou voda, v tej 

uzavretej časti. A naozaj využiť tú Kuchajdu lebo je to 

krásne, hodnotné územie.  

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Už asi ste to vlastne 

povedali, ja vás chcem požiadať, aby sa poslanci mohli 

vyjadriť pred zadaním tej súťaže, že čo by tam malo byť 

podľa nich na tej Kuchajde, aby sa potom vlastne k tomuto 

mohli i nejako prispôsobovať tie návrhy. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Poprosím pán prednosta, dohliadnite na 

to aby sa naozaj tak stalo, aby tá súťaž, všetko bolo 

najprv prerokované v komisiách, aby sme to mohli stihnúť 

ešte v tomto roku, aby to malo zmysel.  
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 Prihlásený je pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne, pán starosta. Určite na dolné Kramáre 

je potrebný tento pán zóny. Ale nemyslím si, že takto 

rýchlo by sme mali zobrať peniaze z parku na Ľudovom 

námestí. Tento park sa nám vlečie už dva, tri roky, nevieme 

to zrevitalizovať, atď. 

 

 A takisto čo sa týka toho projektanta tej súťaže, 

myslím že projekt tam nebude robiť EIA, ako sa tam píše, že 

súčasťou toho projektu bude EIA. EIA, vplyvy na životné 

prostredie robí niekto iný, nejaká iná autorizovaná osoba. 

Ja by som s tým počkal do januára, keď bude nový rozpočet 

môže to tam byť. Na tej Kuchajde už máme nejakú štúdiu 

využiteľnosti myslím za nejaké peniaze. Počkajme s tým, 

dajme to tam, nelámme to teraz cez koleno a nesiľme to. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, ideme do obdobia jeseň, 

zima. Toto obdobie je dobré práve na to, aby sme začali 

riešiť na investičnom oddelení projektové dokumentácie. Ale 

je to posledné obdobie. Ak to nestihneme teraz, tak 

v budúcom roku v zásade tieto veci nemôžeme revitalizovať.   

 

 Na druhej strane, otvorene si povedzme, ten proces 

bude trvať tak dlho, že v budúcom roku nie je žiadne šanca 

revitalizovať Kuchajdu. Jednoducho chceme začať, a začať čo 

najskôr. Keby sme nemali pripravené projekty napríklad na 

revitalizáciu zelene, to nebol parčík, zelene na Kolibe, 

tak by sme nemohli podať keď to bolo aktuálne projekt 

vytvorenia parku gaštanica na Kolibe. Nemohli by sme podať 
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projekt revitalizácie parku na Hálkovej. Preto my musíme 

mať v zásobníku tieto projekty pripravené, urobené, aby sme 

čo najskôr s tým začali. Toľko z mojej strany.  

 Ešte niekto? Nikto nie je prihlásený. 

 Takže poprosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e   

zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2015. 

 

 Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov vo výške 55 000,00 €; podľa predtlače: 

Presun  

z FK 0660, EK/A 717002/267, Zdroj 46, Progr. 4,3, HS 0612, 

Názov položky: Revitalizácia parku Ľudové námestie, Suma – 

55 000,00 € 

 

presun  

na FK 0660, EK/A 713, Zdroj 43. Progr. 4,3, HS 0612, Názov 

položky: Revitalizácia Kuchajdy – Architektonická súťaž 

a hydrogeologický prieskum, Suma + 47 000,00 € 

FK 0443, EK/A 716, Zdroj 46, Progr. 4.1.3, HS 0230, Názov 

položky ÚP zóny Dolné Kramáre, Suma + 8 000,00 €; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Ďakujem pekne.  

 Za:                15 poslancov 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          5 

 

 Časti, kde sme mali materiály, sú vyčerpané. 

 Ideme na bod číslo 39; nech sa páči. 

 

 

 

BOD 39: 

R ô z n e  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prihlásený je pán poslanec Korček, potom pán poslanec 

Galamboš, potom pani poslankyňa Pfundtner a pán poslanec 

Gašpierik, pán poslanec Dubček. 

 Nech sa páči podľa poradia, pán poslanec Korček máte 

slovo. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, 

kolegovia, dostali ste na stôl Informáciu k možnosti úpravy 

prevádzkového času pre prevádzkarne prevádzajúce hazardné 

hry a pre prevádzkarne prevádzkujúce erotické salóny 

a s tým súvisiace služby.  

 Ja som bol iniciátorom toho, aby nám pán prednosta 

takúto informáciu dal, takže ja mu chcem poďakovať, že 

splnil uznesenie.   

      

 Z tejto informácie vyplýva, že je možné vymedziť 

prevádzkový čas erotických salónov do 22.00 hod. bez 

akejkoľvek možnosti povoliť výnimku. 
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 Takže ja by som potom poprosil, nemám pripravené 

uznesenie, pretože komunikoval som aj s pánom prednostom, 

aj s pánom starostom; pokiaľ bude mestská časť pristupovať 

k zmene VZN o prevádzkovom čase, tak aby aj toto 

obmedzenie, ktoré je legislatívne možné, tam bolo 

zapracované. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Komunikujeme na úrovni celého mesta, 

len chceme ako mestské časti ísť jednotne. A vznesiem tam 

tento váš návrh, či by sa to mohlo riešiť vyslovene na 

úrovni celého mesta, všetkých mestských častí.  

 Prihlásený je pán poslanec Galamboš; máte slovo. 

 Nech sa páči, pán poslanec. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Ďakujem pekne, pán starosta. Ja by som chcel otvoriť 

dve veci:  

 

 Jedna vec je, počas realizácie ISRMO, tej prihlášky, 

radila nám  firma Fervent, účtovala 11 640 €. Táto firma 

nám radila 4 dní, teda od 19. 8. bola zadaná objednávka 

a my sme to schvaľovali 23. 8., teda 4 dní. Vychádza to 

2 910 € že dostala na deň od nás ako plnenie.  

 

 Keď som sa pýtal pani Effenbergerovej na oddelení 

štrukturálnych fondov, či môžem vidieť nejaké listinné 

dôkazy, alebo listinné veci ako nám radila, údajne sa u nás 

žiadne nenachádzajú. Táto firma už je zrušená. Firma 

predávala ináč hokejky, športové potreby, teraz prevádzkuje 

nejaké iné veci, teda konatelia prevádzkujú nejaké iné 

činnosti, ale firma je zrušená. 
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 Ja by som bol rád, keby nám pán Böhm ako kontrolór 

mohol urobiť nejakú takú rýchlu kontrolu tohto, aby sme 

vedeli kam tie peniaze išli, keď na oddelení sa 

nenachádzajú žiadne veci, ktoré by sme mohli skontrolovať. 

To je prvá vec. Mám aj uznesenie k mimoriadnej kontrole. 

Mám tu aj objednávku priloženú 2 910 € mala na deň. 

Objednávka je z 19. 08. 2013. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Asi robila verejné obstarávanie. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Pán Böhm nám to potom zistí a povie; nebudeme tu 

tápať. 

 Druhá vec je kanalizačná prípojka, Letná.  

 Kanalizačná prípojka Letná je veľmi zaujímavá. Je to 

investičná akcia v hodnote 20 000 € myslím, atď. Materiál, 

práce. Zaujímavé je, že sme to nerobili cez elektronické 

trhovisko, aj keď je to naša povinnosť, myslím, podľa § 6 

daného zákona. Je to bežne dostupná služba na trhu. Nedá sa 

tam  ísť podľa 9, musíme ako obec ísť podľa 6. 

 Ja to všetko odovzdám. 

 

 Mám tu kalkuláciu. Tá kalkulácia je na materiál, 

napríklad ventily, kde som išiel podľa projektu, vyšla na 

779 €, on 1 790 €. Tie práce sú predražené. Tiež by som bol 

rád, aby nám to pán Böhm pozrel a dal to do poriadku. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Ďakujem pekne.  

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

 Ďakujem za slovo. Moja otázka sa týka verejného 

poriadku a konkrétne autobusových zastávok pred Tromi 

vežami. Predmetné autobusové zástavky vybudoval developer 

Troch veží, ale množia sa poslednú dobu sťažnosti, a hlavne 

sťažností nielen na mestskú časť v tomto smere ale aj na 

cestného dopravcu ktorý zabezpečuje prímestskú autobusovú 

dopravu.  

 

 Ako iste je nám známe tak tento autobusový dopravca, 

konkrétne Slovak Lines, ktorá zabezpečuje tieto verejné 

služby pre Bratislavský samosprávny kraj, nemá v správe 

predmetné zástavky ani nemá zákonný rámec na to, ako sa 

starať o tieto zástavky. Keďže tam rastie burina, ľudia sa 

obracajú práve na tohto dopravcu. 

 

 Avšak ja by som potrebovala zistiť, komu predmetná 

zástavka patrí?  

 

     Či to developer odovzdal magistrátu, či magistrát 

predmetné zástavky odovzdal mestskej časti, pretože tu sa 

prehadzuje horúci zemiak.  

     Vyzerá to tak, že o tie zástavky sa  nikto nestará, aj 

keď predmetný dopravca  sám od seba dobrovoľne dal vymeniť 

koše, pretože predtým ktoré boli umiestnené nemali dno 

a smetí, keď trošku len zafúkal vietor tak lietali hore-

dole. A chodí dokonca aj dobrovoľne čistiť tieto smetné 

koše, ale nie je to ich starostlivosť, nemajú na to dokonca 

ani nejakú zákonnú povinnosť. A napriek tomu množia sa na  

nich rôzne sťažností.  

 

     Takže ja by som potrebovala informáciu, kto sa má 

o toto územie starať?  

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

 Pani poslankyňa, myslím, že vám viem na to na 90 % 

odpovedať teraz keďže tieto otázky sa rok a pol pravidelne 

opakujú a množia sa. Komunikovali sme tak s mestom, 

komunikovali sme tak s dopravcom, pretože nikto sa ku košom 

nehlásil. Lebo tie koše preplnené a tie odpadky ktoré 

lietali, bola to najakútnejšia vec. Čiže nakoniec na naše 

prosby, atď., reagoval dopravca, za čo sme mu vďační. 

 

 O zástavky autobusov, čo vieme, štandardne sa má 

starať hlavné mesto. Je to Bajkalská ulica dvojnásobne, 

čiže magistrátna ulica. My vieme, že predmetný pozemok 

magistrát predal developerovi. A developer ho následne 

odovzdal magistrátu. Aspoň teda takéto sú tie moje 

informácie, takto by to malo byť. Čiže malo by sa starať 

o to mesto tak ako o ďalšie zástavky.  

 Ak chcete reagovať, tak môžete. Prosím, zapojte pani 

poslankyňu. Nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, pán starosta. 

V takomto prípade Vás prosím, aby mestská časť sa obrátila 

na magistrát ako na zodpovednú osobu, aby sa o tieto 

priestory, ktoré sú magistrátu, sa aj mesto postaralo. 

Ďakujem veľmi pekne.  

 

 Pretože u nás sa množia tie podnety, tí občania sa 

obracajú aj na našu mestskú časť, aj na dopravcu, a pritom 

podľa vašich slov sa má o dané územie starať magistrát.  

     Ja by som chcela iniciovať, aby mestská časť sa 

takýmto listom na magistrát obrátila. Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, ďakujem pekne. Urobíme to.  
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     Len chcem upozorniť že to bude asi tretíkrát, čo to 

takto spravíme. 

 Pán poslanec Dubček; nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Ja by som sa chcel ešte vrátiť; že samozrejme ľudský 

cit nás nabáda k tomu, aby sme pomáhali tým ľuďom, ktorí to 

potrebujú. A ja preto chcem aj poďakovať, lebo mne nevadia 

tie organizácie ktoré sa starajú, ale musíme zvýšiť my 

iniciatívu, aby sme likvidovali plochy, kde sa títo ľudia 

nekontrolovateľne pohybujú. Na tých miestach, ktoré sú 

známe, tam sa dajú podchytiť títo ľudia po všetkých 

stránkach; ľudskej, zdravotnej, atď. 

 

 Ale tam, kde my nechávame tieto plochy ležať ľadom, 

tak tam prichádza, vzhľadom na to čo sa sľubovalo po roku 

89, rozvoj regiónov, tak ten nie je zabezpečený. A preto 

tieto väčšie mestá lákajú tých ľudí, ktorí hľadajú tuná 

priestor na prežitie.  

 

 Preto by som chcel aj navrhnúť, že čo sa týka 

likvidácie týchto miest, dala by sa vyriešiť aj dopravná 

situácia, lebo Bratislava má málo odstavných parkovísk. 

A to sú obrovské plochy, vieme v ktorých častiach to je, 

kde by sa dali urobiť parkoviská pre tých občanov ktorí 

chodia za prácou do Bratislavy, aby odstavovali autá na 

týchto plochách, aby nezaberali miesto pre obyvateľov ktorí 

tu žijú. 

 

 Ďalej by som chcel teda poďakovať pánovi starostovi, 

že konečne na Osadnej, Rešetkovej, bez osláv, bolo otvorené 

detské ihrisko, ktoré skutočne obyvatelia už natoľko 

potrebovali, takže zmenilo sa povedzme aj zloženie tých 

občanov, ktorí tam chodia.  
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     Čiže je vidieť, že keď sa urobí niekde kvalita alebo 

prostredie, tak tam už prestávajú chodiť, ako tomu 

hovoríme, tí všelijakí neprispôsobiví, a neviem takí 

„lupikovia“. 

 

 Ale len chcem pripomenúť, že bol tu návrh, že keď 

ďalšie také plochy sa budú robiť, aby boli intenzívnejšie 

informovaní občania, lebo sú tu medzi nami aj odborníci, aj 

športovci, ktorí by vedeli aj poradiť. Tam sa totižto 

stalo, dá sa povedať, že je to pozitívum, že to ihrisko je 

hotové, ale tá multifunkčná plocha ktorá je na športovanie, 

je veľmi zle spravená, pretože je to len pre futbal 

a minifutbal. A sú tam tak malé trámy, že basketbalové 

koše, ktoré sú vonku mimo tej plochy, sú odstavené na tej 

bežeckej ploche a nedajú sa absolútne prepraviť do vnútra.  

 

     Multifunkčné ihrisko má byť nielen pre futbal, ale 

mali by tam byť aj tyče pre volejbal, alebo aj pre 

basketbal, aj vyznačené čiary. Nedá sa tam absolútne do 

toho dostať. To je tak všetko. 

 

 Lebo tie koše viete, na čo sú, sú dokonca neštandardne 

urobené, takže oni sú takej hmotnosti že to musia minimálne 

pohnúť jedine dvaja silní chlapi, ktorí môžu stočiť ten kôš 

a nie je to využiteľné, tá uzavretá plocha, na viac 

športov. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo, pán starosta.  
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     Ja by som chcel predložiť návrh na voľbu člena 

miestnej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  

 Prečítam návrh uznesenia:    

 

     Miestne zastupiteľstvo  

1. zrušuje uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej  

   časti Bratislava – Nové Mesto č. 01/10.1 

2. zriaďuje Miestnu radu mestskej časti Bratislava – Nové  

   Mesto v počte 8 členov 

3. volí Ing. Katarínu Augustinič za členku Miestnej rady  

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

     Poprosil by som o podporu tohto materiálu kolegov. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som sa chcela spýtať, že ako prebiehajú 

rokovania ohľadom zverenia majetku, resp. či si už mesto 

s mestskou časťou ujasnilo či nám vôbec zverilo vozovky 

a chodníky, a k čomu nás to oprávňuje?  

     A či nám potrebuje zveriť aj tieto pozemky?  

     A keď áno, dokedy by sa to tak asi mohlo uskutočniť, 

lebo od Istrochemu v podstate sme si mohli nejaké plochy 

prenajať. Ale sú sídliská, ako napríklad Hostinského, kde 

proste komunikácie, ani tie priestory medzi blokmi nemáme 

zverené a bráni nám to nielenže sa o ne starať, čo práve 

kvitujem že sa o ne starať chceme.  

      

     Ale ja som práve preto sa zdržala hlasovania, že nie 

som si istá či sa o nich starať môžeme. 
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 A druhá vec je, že to nedokážeme rozvíjať a posunúť 

tie priestory niekde na súčasnú dobu. Takže oni fakticky sa 

udržiavajú v takom stave v akom sú už niekoľko desaťročí. 

Nedajú sa tam riešiť kontajnerové stojiská, nedá sa tam 

riešiť revitalizácia zelene. Sú tam stromy, z ktorých sa 

síce 2, 3 haluze odstrihnú, ale polovici obyvateľov ktorí 

tam bývajú ešte stále veľmi tienia, lebo prerástli do 

nejakej výšky.  

 

 Takže treba proste aj tieto plochy sa snažiť nejakým 

spôsobom nám zveriť, aby sme ich mohli rozvíjať ďalej. 

 Teda ešte raz sa pýtam, že v akom stave sú rokovania, 

či sa niekam posunuli? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pani poslankyňa, nikám sme sa neposunuli. Nikám sa 

neposunuli ani ostatné mestské časti.  

 Pokiaľ ide o Hostinského sídlisko, tak sme žiadali 5-

krát. Za posledný rok myslím že 3-krát o zverenie. Bol som 

osobne nafotiť aj stojiská, bol som nafotiť celé sídlisko, 

aby magistrát videl že na Hostinského sídlisku už sa 

nenachádza nič čo by sa dalo predať alebo prenajať. Že 

jedinou našou snahou a záujmom je legálne a normálne sa 

starať o tieto pozemky. Čistiť ich, obnoviť tam ihrisko 

a urobiť tam normálne bezpečné parkovisko, atď., atď.    

 

 My mali sme v piatok regionálne združenie starostov. 

Vnímame tento problém ako spoločný, ako veľmi vážny, a už 

nám to vadí, lebo už je toho veľa. 

 

 Čiže neviem vám dať odpoveď na otázku kedy, lebo sám 

to neviem. A riešime to tak intenzívne, že pri každom 

stretnutí s pánom primátorom, pri každom stretnutí 

s pracovníkmi magistrátu či už šéfom kancelárie alebo 
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niekým kompetentným znova a znova to vyťahujeme, že ak nie 

sme schopní riešiť to kompletne, vyriešiť všetko, tak aspoň 

poďme riešiť tie najväčšie územia, kde nie je dôvod aby nám 

to mesto nezverilo, lebo nemôžeme mať z toho žiadny 

prospech, naopak iba náklady. Ako je napríklad Hostinského 

sídlisko, ako sú napríklad komunikácie.  

 

 Tam budeme sa potrebovať dohodnúť všetci starostovia, 

že podnikneme nejakú spoločnú akciu, lebo už je to za 

hranicou. 

 Pani poslankyňa Rattajová, nech sa páči máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Pán starosta, ja mám iba jeden 

dotaz. V januári sme si schválili uznesením plán zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva na tento rok a 24., 25. augusta 

malo prebehnúť zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Teda  

24. augusta prišiel e-mail od pani Červenkovej, kde bolo 

toto zasadnutie zrušené. A ja som dala dotaz, že z akého 

dôvodu? 

 

 Keďže mi dodnes neprišla odpoveď, tak by som chcela 

vedieť, či mi viete povedať, prečo zasadnutie bolo zrušené? 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Samozrejme. Pani poslankyňa, prišli za mnou pán 

vicestarosta a pán tajomník a povedali mi, že navrhujú 

zrušiť zastupiteľstvo, nakoľko im ohlásili viacerí 

kolegovia že sú na dovolenkách, nemôžu prísť, atď. Takže 

nechcel som mrhať ani vašim časom, ani časom pracovníkov 

úradu.  
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 A v budúcnosti navrhujem, budeme sa úplne vyhýbať 

zastupiteľstvám počas júla, augusta, iba vo výnimočných 

prípadoch, že urobíme slávnostné zastupiteľstvo tak ako to 

bolo v minulosti.  

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Pán starosta, ja mám len taký technický problém 

s materiálom, ktorý som ja predložil teraz. Tuná pani 

právnička navrhuje zmenu, pani Červenková ktorá je 

spracovateľom toho materiálu tvrdí, že môže to byť aj tak. 

Ja sa domnievam, že môže to byť aj tak; ale keď chcete pani 

právnička, chcete aby to bolo takto? 

 Tak ja prečítam ešte raz ten návrh uznesenia: 

  

 Miestne zastupiteľstvo 

mení uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č. 01/10.1 a to tak, že určuje 

počet členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na 8 členov. 

 Tento materiál by ste mohli predložiť návrhovej 

komisii. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, prečo 8 členov? V súčasnosti máme 

dohodnutých 7 členov, ale ak sa nemýlim obsadených je iba 6 

miest. Mýlim sa?  

 

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

 Máme 7 členov. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Mýlim sa? (Áno.)  
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     Dobre, tak to beriem späť.  

 Pán tajomník, ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel 

požiadať Vás a pána prednostu o pripravenie materiálu, 

v ktorom by bolo uvedené, koľko je žiadateľov o miesta 

v materských školách bolo pred týmto školským rokom, 

koľkých žiadateľov sme uspokojili a koľkí žiadatelia 

mestskej časti zostali neuspokojení? 

 V tom bode 21, v správe o školských zariadeniach na 

strane 8 som sa dočítal, že máme veľký záujem u rodičov 

prijať deti do materskej školy, ale tieto údaje mi tam 

chýbali.  

 

 Pýtam sa na to z toho dôvodu, že v súčasnosti v našej 

mestskej časti prebieha realizácia veľkých obytných celkov, 

pripravuje sa realizácia ďalších obytných budov, obytných 

súborov a mali by sme byť pripravení, že v týchto obytných 

súboroch budú bývať predovšetkým mladé rodiny, ktoré budú 

mať predpokladám že deti, a budeme možno o rok, o dva, o 

tri konfrontovaní s tým, že budeme mať viacej žiadateľov 

o miesta v materských školách. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Samozrejme, pripravíme.  

 A ja len chcem povedať, že toto je jeden z dôvodov 

prečo žiadame pri týchto veľkých investíciách o vyvolané 

investície. 

     Práve preto investoval developer z Račianskej do 

Základnej školy Česká, do materskej školy Šuňavcová. 

A práve preto chceme aj od ďalších, ktorí plánujú stavať, 
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aby nám pomohli investovať do skvalitňovania, do 

rekonštrukcií, do nadstavieb. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja sa chcem vrátiť 

možno k tej replike čo tu bola pred chvíľou, k vášmu 

názoru, že miestna rada je 6-členná. Siedmeho člena by sme 

teraz zriadili a dovolili a 8 člen by bol ex offo. Teraz, 

že či vlastne nie je problém, lebo ex offo, myslím, že to 

vyplývalo zo Štatútu ktorý sme zrušili.   

 

 Teraz sa chcem spýtať, aby pán vicestarosta tu 

stoličku tam mal keď bude ďalšia miestna rada, že či sme ho 

volili uznesením, akože ho zvolíme do miestnej rady, alebo 

mu to vyplývalo zo Štatútu? Lebo pokiaľ by mu to vtedy 

vyplývalo to jeho miesto zo Štatútu, tak by sme mali ho 

mali asi zapracovať do materiálu, aby bol zvolený. To sa 

pýtam, aby nebol zbytočne právny problém a nemuseli to 

riešiť ďalším; vedúca právneho to bude vedieť povedať. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ja si vážim že na toto upozorňujete, a 

ďakujem pekne. Tým predídeme zbytočným problémom. Ja mám 

pocit tiež, že to vyplývalo zo Štatútu. Ale to nám zatiaľ 

môže pani vedúca objasniť. 

 

 Chcem sa opýtať, chce ešte niekto vystúpiť v diskusii 

v rámci bodu rôzne?  

 (Vyjadrenie pani vedúcej Mgr. M. Moravcovej 

Tomčkovej.)  
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 Takže, dámy a páni, je to automaticky zo zákona, čiže 

to riešiť nemusíme. Ale aj tak ďakujem za upozornenie.  

 

 Dámy a páni, uzatváram diskusiu. 

 

 Ideme hlasovať o materiáli, ktorý predložil pán 

tajomník miestnej rady Mikulec. A v takom prípade. ak 

dovolíte, ak súhlasíte, ja sťahujem materiál R/1, lebo je 

duplicitný. 

 Poprosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:    

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

1. m e n í   uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej  

   časti Bratislava – Nové Mesto č. 01/10.1, a to tak že  

   určuje počet členov Miestnej rady miestneho zastupi- 

   ľstva Bratislava – Nové Mesto v počte 8 členov. 

 

 2. v o l í  Ing. Katarínu Augustinič za členku Miestnej  

   rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

  

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem.  

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          3 
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 Nech sa páči, ďalej. 

 

 

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

 Prvý návrh pána poslanca Galamboša  

na vykonanie mimoriadnej kontroly na oddelení výstavby 

a investícií, investičná akcia kanalizačná prípojka 

Materská škola Letná. Návrh uznesenia je: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto   

 s c h v a ľ u j e  

vykonanie mimoriadnej kontroly na oddelení výstavby 

a investícií MÚ mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

zameranej na kontrolu zákonnosti verejného obstarávania 

investičnej akcie kanalizačná prípojka MŠ Letná a kontrolu 

hospodárneho vynaloženia verejných prostriedkov pri jej 

realizácii. 

 O výsledku kontroly bude hlavný kontrolór informovať 

miestne zastupiteľstvo do 31. 10. 2015. 

   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Prosím, pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

  

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 18 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Nech sa páči, ďalší návrh. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  
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 Druhý návrh je návrh na vykonanie mimoriadnej kontroly 

na útvare štrukturálnych fondov a verejného obstarávania. 

 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e 

vykonanie mimoriadnej kontroly na útvare štrukturálnych 

fondov a verejného obstarávania mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto zameranej na kontrolu verejného obstarávania, 

výberu odborného poradenstva pre vypracovanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok z ISRMO. Kontrolu procesu 

poradenstva, kontrolu súpisu dokumentácie. 

 O výsledku kontroly bude hlavný kontrolór informovať 

zastupiteľstvo do 31. 10. 2015. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               19 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

 Ideme na ďalší bod, bod číslo 40. 

 

 

 

BOD 40: 

Interpelácie 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

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

 Ja som to nestihla v minulom bode, tak sa chcem 

všetkým poďakovať za zvolenie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja to musím povedať na záznam. Ja som 

už o tom komunikoval aj s organizačným oddelením, aj 

s pánom prednostom či už minulý týždeň, aj dnes som poslal 

pred zastupiteľstvom 3 interpelácie, z toho mi bolo 

odpovedané na jednu. Niekde sa stratili. Ale som chcel 

požiadať pána prednostu, alebo teda Vás, pán starosta, aby 

na tieto dve interpelácie bolo odpovedané.  

 

 A možno aj do budúcnosti, lebo som dostal takú 

poznámku, že na ktoré e-mailovu adresy to chodí. Možno 

pokiaľ by sa zriadila takáto stránka „Interpelácie B-NM“, 

a potom by to malo jednoznačných signifikantných 

prijímateľov, že kde to je na úrade a kto má odpovedať, aby 

sa predišlo takýmto potom zbytočným komplikáciám 

a nedorozumeniam, že sa tá interpelácia stratila, lebo to 

bolo niekomu pridelené. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Rozumiem, máte pravdu. Ďakujem pekne. 

 Dámy a pni, nikto už nie je prihlásený, takže tým 

pádom sme bod 40. interpelácie, vyčerpali.  

 

 Keďže som materiál R/1 stiahol, keďže bol naviac, 

môžeme prejsť k bodu 41 záver.  
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BOD 41: 

Záver 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, ďakujem za aktívnu účasť.  

 Je 13,30 hod. Zvládli sme to dnes trochu skôr ako 

v poslednom období, ale nie tak rýchlo ako v minulosti. 

Snáď sa trošku polepšíme. Želám vám príjemný zvyšok tohto 

týždňa a všetko dobré.  

     Uvidíme sa buď v decembri alebo na nejakom mimoriadnom 

zastupiteľstve v novembri; ak to bude potrebné.  

 

 

 A máme tu ešte jedného občana, ktorý chce mať 

príspevok.  

 Takže moja chyba. Ja sa ospravedlňujem, prepáčte.  

 Prosím, budeme hlasovať o tom, aby mohol vystúpiť pán 

Marcel Nemec. 

 (Poznámka: O tom sa nemusí hlasovať.) 

 Máte pravdu, už som unavený. 

 

 Takže pán Nemec, prosím, poďte, vystúpte a povedzte čo 

máte na srdci.  

 

 

OBČAN: Marcel  N e m e c, Občianske združenie MOONLIGHT  

     Dobrý deň, pán starosta, dámy a páni. Je trošku 

nekomfortná situácia teraz, lebo už ste chceli ísť domov, 

takže ja vás nebudem dlho zdržiavať. 

 

 Ja by som vás rád informoval o činnosti občianskeho      

združenia MOONLIGHT, ktoré zastupujem, a ktoré sa už 6. rok 

venuje inkluzívnemu vzdelávaniu a podpore nadaných detí zo 

sociálne znevýhodneného prostredia a takisto integrácii do 
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prostredia pravého. V lete sú obľúbené najmä zážitkovo-

divadelné športové tábory vo Vysokých Tatrách či Krahuliach 

v Kremnici, kde sa nachádza geograficky stred Európy.  

 

 Práca s deťmi však prebieha počas celého školského 

roka. Najnovšie realizujeme celoslovenský projekt, kde 

učíme deti základných škôl prvú pomoc a pripravujeme ich 

zároveň na súťaž, ktorá vyvrcholí celoslovenským kolom. 

Projekt sa volá „Dieťa života“. Je prihlásených viac 1 000 

detí zo základných škôl celého Slovenska. Garanciu 

a záštitu prevzal nad projektom prezident Slovenského 

Červeného kríža pán MUDr. Dobiáš. 

 

 Ale dovoľte mi, aby som však bližšie predstaviť 

projekt „Na palube jednorožca“, do ktorého sa pravidelne 

zapájajú aj novomestské detí. A pri výbere spolupracujeme 

s oddelením školstva a s oddelením sociálnych služieb. 

vášho miestneho zastupiteľstva alebo úradu.  

 

 Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie života detí 

a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou 

zásad inkluzívnej, prosociálnej, multikultúrnej výchovy 

a ich integrácia do zdravého prostredia. Práve v týchto 

dňoch sme aktuálne spustili už piaty ročník tohto projektu 

na podporu nadaných detí zo sociálne znevýhodneného, 

prostredia súčasťou ktorého sú nielen celoročné kurzy, a to  

kurzy herectva, kreativity, sebazáchovy, moderného tanca, 

ale aj jarné sústredenie, divadelné predstavenie, vernisáž 

umeleckých výtvorov, simulovaná záchranná akcia 

v spolupráci s profesionálmi, či veľká rodinná akcia na 

Medzinárodný deň detí. A v neposlednom rade za odmenu pobyt 

v letnom tábore.  

 

 Projekt začína vždy začiatkom školského roka a končí 

letnými prázdninami.  
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     Dovoľte mi, aby som vás aj touto cestou na všetky naše 

aktivity ktoré realizujeme pozval. Môžete sa prísť 

kedykoľvek pozrieť ako s deťmi pracujeme, ako si to deti 

užívajú, či už sú to kurzy, ktoré budú prebiehať každú 

nedeľu od 10.00 do 13.00 hod.; verím, že v tomto Dome 

kultúry.   

 

 Ďalej je to premiéra divadelného predstavenia „Alica 

v krajine zázrakov“, ktorá sa bude konať koncom tohto 

kalendárneho roka v Bratislavskom divadle, kde pôvodnú 

hudbu píše Janka Kirchner. 

 

 Ďalej je to jarné sústredenie počas jarných prázdnin 

od  21. – 26. februára. Veľká akcia na Medzinárodný deň 

detí, ktorá tento rok vychádza na 29. mája. A samozrejme, 

na záver letný tábor.  

 

 Úspešná realizácia tohto projektu už po 4 roky má za 

následok skvalitnenie života detí s kreatívnym akceptovaním 

zásad podpory a rozvoja zdravia so zásadami inkluzívnej, 

prosociálnej, multikultúrnej výchovy. Ďalej pozitívnu zmenu 

správania sa detí k rovesníkom vrátane k deťom zo 

znevýhodneného prostredia.  

 

     A podporujeme takisto sebarealizáciu detí 

a eliminujeme strach z neznámeho. Zvyšujeme sebavedomie, 

kooperovanie detí v skupine i jednotlivo.      

 

 Vďaka grantom, dotáciám a finančným darom od ľudí 

s dobrým srdcom počet zúčastnených detí z roka na rok 

rastie. V predchádzajúcom ročníku sme mohli podporiť až 30 

malých talentov, z vašej mestskej časti to bolo konkrétne 

10 detí. Absolvovali nielen kurzy, sústredenie či tábor, 

ale úspešne sa prezentovali počas veľkej akcie MDD na pôde 

sadu Janka Kráľa, kde predviedli zručnosť na simulovanej 
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základnej akcii s profesionálmi. Ukázali verejnosti svoje 

kreatívne výtvory. Počas dňa bolo na tejto akcii viac ako 

8 000 ľudí.  

 

     Náklady na jedno dieťa sú 530 €. V týchto nákladoch sú 

náklady na kurzy, to znamená prenájom priestorov, 

materiálno-technické zabezpečenie, lektori, vstupenky, atď. 

Ďalej sú to náklady na jarné 6-dňové sústredenie a letný 

10-dňový tábor. To znamená ubytovanie, strava, cestovné, 

vstupenky, spotrebný materiál. 

 

 Ďalej sú to náklady na divadelné predstavenie, na 

premiéru divadelného predstavenia, na samotnú akciu 

Medzinárodného dňa detí. Je to v podstate naša záležitosť, 

aby sme tieto peniažky nejakým spôsobom dali dokopy.  

 

     Realizovať podobné projekty v neľahkej finančnej 

situácii je veľmi náročné, no som presvedčený že pre tieto 

deti veľmi potrebné. Tá radosť, ktorá je v detských očiach, 

je pre nás neuveriteľnou motiváciou.  

 

 Dovoľte mi, prosím, aby som z celého srdca poďakoval 

za doterajšiu pomoc a podporu najmä pánovi starostovi. 

A tiež pani poslankyni Vítkovej a pánovi poslancovi 

Ágostonovi. A v neposlednom rade patrí vďaka členom komisie 

finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom mestskej 

časti.   

 

 Som rád, že pri prerokovaní bodu rokovania na komisii, 

kde budete hovoriť o našom projekte, budete o ňom už mať 

trochu viacej informácií, ako doteraz. A mám nádej, že 

podporíte aj tento piaty ročník. 

 

 Vážené dámy a páni, veľmi pekne ďakujem za váš čas 

a niektorým aj za vašu osobnú zaangažovanosť. A v prípade 
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potreby doplnenia informácií, som kedykoľvek pripravený aj 

na podrobnejšiu prezentáciu. Ďakujem ešte raz. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 A ešte raz želám všetkým príjemný zvyšok dňa.  

 

 

ZNELKA MČ 

 

Zakončenie o 13,45 hod. 

        

                        x          x 

 

 

 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA: 

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

poslanec Ing. S. Winkler         .......................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahnová, komorná stenogr. ......................... 

 

 

 

 

  

   


