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2018 

Začiatok: 9.00 hod.  

 

Hymna SR  

 

 

BOD 1: 

Otvorenie  

 

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

 Dámy a páni, vítam Vás a zároveň otváram prvé 

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva našej mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto.  

 

 Vítam tu nových poslancov, hostí, kolegov z úradu 

a osobitne novozvoleného pána primátora Matúša Vallu, 

ktorého sme pozvali na dnešné stretnutie, na dnešné 

zastupiteľstvo, a ktorého zároveň o chvíľu poprosím o pár 

slov.     

 

 Program dnešného rokovania ste dostali v pozvánke, 

ktorú ste obdržali: 

 

1. Otvorenie 

2. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a novozvolených  

poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

4. Príhovor starostu 

5. Záver 

 

 

BOD 2: 
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Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím pána predsedu Miestnej volebnej komisie 

o podanie správy o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy, 

konaných dňa 10. novembra 2018.  

 

 

Viktor  P e t r e c h, predseda Miestnej volebnej komisie: 

 Dobrý deň.  

 Správa Miestnej volebnej komisie mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto: 

 Miestna volebná komisie v zložení: 

Predseda     Viktor Petrech  

Podpredseda  Eva Polakovičová  

členovia     Anna Jančiarová 

             Peter Nitran 

             Eva Polakovičová 

             Ing. Ľudovít Zeman 

O vykonaní volieb s podpisom zápisnice o výsledkoch volieb 

do orgánov samosprávy obce dňa 10. novembra 2018 

konštatuje, že  

     zúčastnených bolo    36 906 voličov,  

     vydaných bolo        15 860 obálok,  

     odovzdaných bolo     15 850 obálok.  

 

Platných hlasovacích lístkov na poslancov Miestneho 

zastupiteľstva bolo 14 698. 

 

Platných hlasovacích lístkov na starostu  bolo 15 404. 
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Za starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto bol 

zvolený nezávislý kandidát Mgr. Rudolf K u s ý s počtom 

hlasov 9 011. 

 (Potlesk) 

 

 Za poslancov Miestneho zastupiteľstva boli zvolení: 

 

 

Volebný obvod č. 1:  

JUDr. Tomáš Korček                1 735 hlasov 

Ing. Libor Gašpierik              1 649 hlasov 

Andrej Balga, MBA                 1 454 hlasov 

Bc. Branislav Filipovič           1 385 hlasov                     

MUDr. Pavol Dubček                1 047 hlasov 

 

 

Volebný obvod č. 2:  

Mgr. Vladimír Mikuš               1 888 hlasov 

Ing. Katarína Augustinič          1 845 hlasov 

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková  1 524 hlasov  

Ing. Pavol Troiak                 1 487 hlasov   

Ing.arch. Peter Vaškovič          1 453 hlasov 

Ing. Pavol Galamboš               1 225 hlasov 

Roman Štelbacký                   1 165 hlasov  

 

 

Volebný obvod č. 3:  

Ing. Jakub Mrva                   2 242 hlasov 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.         1 995 hlasov 

Mgr. Edita Pfundtner              1 529 hlasov 

Mgr. Darina Timková               1 444 hlasov 

Vladimír Volf                     1 266 hlasov  
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Juraj Petrovič                    1 186 hlasov             

 

 

Volebný obvod č. 4:  

JUDr. Richard Mikulec             2 050 hlasov 

Ing. Silvia Švecová               1 883 hlasov 

Ing. Katarína Šebejová, PhD.      1 757 hlasov   

Ing. Stanislav Winkler            1 683 hlasov 

Peter Weiss                       1 630 hlasov  

Ing. Andrej Árva                  1 657 hlasov   

Martin Lovích                     1 275 hlasov  

 (Potlesk) 

 

 

J. Č e r v e n k o v á , vedúca odd. organizačného 

a evidencie obyvateľstva: 

 Ďakujem predsedovi Miestnej volebnej komisie. 

 

 

BOD 3: 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu a novozvolených 

poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

 

 

J. Č e r v e n k o v á, vedúca odd. organizačného: 

 Teraz poprosím novozvoleného pána starostu, aby zložil 

sľub do rúk predsedu Miestnej volebnej komisie. 

 Poprosím Hymnu SR. 

 

 

SĽUB novozvoleného starostu: 
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„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej 

republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem 

pri výkone funkcie starostu uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

     (Podpis sľubu.) 

 (Potlesk) 

 

 

Mgr. R. K u s ý, starosta MČ B-NM: 

 Prepáčte, vzhľadom na svoje povinnosti pána primátora 

Matúša Vallu, by som si dovolil poprosiť ho o príhovor, 

o pár slov. 

 

 

Matúš  V a l l o, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy: 

 Dobrý deň.  

     Ďakujem veľmi pekne. 

 

 Vážený pán starosta, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, vážení hostia ešte raz veľmi pekne ďakujem za 

pozvanie na vaše zastupiteľstvo, a nie som tu náhodou. 

Pokúšam sa byť na zastupiteľstve každej mestskej časti, 

pretože to čo som tvrdil doteraz, sila a schopnosti mesta a 

mestských častí je základom dobrého mesta, a preto urobím 

všetko pre to, aby spolupráca pokračovala a začala.  

 

     Berte túto moju návštevu ako úprimný vklad do tejto 

intenzívnej spolupráce a reálne prejavenie záujmu o vašu 

mestskú časť.  
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     Asi nemusím hovoriť, že vaša mestská časť je to 

významná mestská časť Bratislavy. Myslím, že má veľa bodov 

pri ktorých sa môže radikálne zlepšiť, ak mestská časť 

a mesto budú spolupracovať. 

 

Sľubujem, že urobím všetko, aby sa tak dialo.  

Ak naozaj sa niečo nebude diať, tak ma informujte. 

 

Mám ešte toho skutočne veľa, musím byť aj v Petržalke. 

Prajem príjemné rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

(Potlesk)            

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Chcem povedať, že sa teším na spoluprácu mestskej 

časti a Bratislavy ako nášho hlavného mesta. Toto je pre 

nás, skúsenejších poslancov a pracovníkov úradu 

najdôležitejšia zmena, ktorá verím, že bude uplatnená.  

 

 Teraz, ak dovolíte, prejdeme k slávnostnému sľubu 

poslancov našej mestskej časti. 

 

 

J. Č e r v e n k o v á, vedúca oddelenia organizačného: 

     Poprosím pána P. Dubčeka, aby prečítal sľub poslanca 

za Vás, za všetkých. 

 

     Potom budem Vás vyvolávať, podáte ruku pánovi 

starostovi a predsedovi Miestnej volebnej komisie, ktorý 

vám odovzdá list o zvolení a podpíšete sľub. 
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MUDr. P. D u b č e k : 

   

SĽUB poslanca MČ Bratislava – Nové Mesto: 

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne si 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy pri výkone 

svojej funkcie poslanca Miestneho zastupiteľstva budem 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia.“ 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Teraz vás budem vyvolávať podľa abecedy, podáte ruku 

pánovi starostovi, poviete slovíčko „sľubujem“. 

     Predseda Miestnej volebnej komisie vám odovzdá list 

o zvolení a podpíšete sľub.  

 

Ing. Andrej Árva                 „sľubujem“ 

Ing. Katarína Augustinič         „sľubujem“  

Andrej Balga, MBA                „sľubujem“ 

MUDr. Pavol Dubček               „sľubujem“ 

Bc. Branislav Filipovič          „sľubujem“    

Ing. Pavol Galamboš              „sľubujem“  

Ing. Libor Gašpierik             „sľubujem“ 

JUDr. Tomáš Korček               „sľubujem“ 

Martin Lovich                    „sľubujem“   

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková „sľubujem“   

JUDr. Richard Mikulec            „sľubujem“ 

Mgr. Vladimír Mikuš              „sľubujem“ 
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Ing. Jakub Mrva                  „sľubujem“   

Mgr. Juraj Petrovič              „sľubujem“  

Mgr. Edita Pfundtner             „sľubujem“ 

Ing. Katarína Šebejová, PhD.     „sľubujem“ 

Roman Štamberský                 „sľubujem“  

Ing. Sílvia Švecová, PhD.        „sľubujem“   

Mgr. Darina Tinková              „sľubujem“  

Ing. Pavol Troiak                „sľubujem“   

Ing.arch. Peter Vaškovič         „sľubujem“ 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.        „sľubujem“ 

Vladimír Volf                    „sľubujem“   

Peter Weiss                      „sľubujem“    

Ing. Stanislav Winkler           „sľubujem“ 

 (Potlesk) 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Blahoželám Vám všetkým.  

 A teraz poprosím pána starostu o krátky príhovor. 

 

 

BOD 4: 

Príhovor starostu 

 

 

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

 Vážený pán primátor, vážené kolegyne poslankyne, 

kolegovia poslanci, kolegovia z úradu, milí hostia, dnešným 

dňom začína práca zastupiteľstva. 

 Dovoľte mi preto, aby som najprv poďakoval poslancom 

zastupiteľstva, ktorí dnešným dňom skončili za spoluprácu 

a za všetky výsledky, ktoré sme spolu dosiahli. 
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 Rovnako tak ďakujem aj kolegom z úradu. 

 

 Zároveň mi dovoľte poblahoželať novozvoleným poslancom 

a zaželať, aby sme spolupracovali nielen spolu ale aj 

s hlavným mestom preto, aby sa v našej mestskej časti 

a našom krásnom meste žilo lepšie a príjemnejšie.  

 

 To, čo budeme robiť a aké sú plány vieme, veľa sme 

o tom rozprávali; otázka škôl, škôlok, riešenie bytovej 

otázky za spolupráce s mestom, vybudovanie nových škôlok, 

vybudovanie nových sociálnych zariadení, zlepšiť každodenný 

život obyvateľov a návštevníkov nášho mesta – a týchto úloh 

je veľa.  

 

 Zároveň však nesmieme zabúdať aj na tému, ktorá možno 

v tejto chvíli nie je známa, ale mimoriadne dôležitá pre 

ďalšie fungovanie nášho mesta a mestskej časti.  

 

 O niekoľko rokov máme tu sčítanie ľudu. 

 

 V prípade, že toto u nás, v našej mestskej časti bude 

úspešné, môžeme získať každý ďalší rok o jeden milión 

naviac z rozpočtu mestskej časti. 

 

 Dnes vieme, že sú tieto nožnice medzi ľuďmi ktorí tu 

žijú, medzi ľuďmi ktorí tu nemajú trvalý pobyt a ľuďmi 

ktorí tu neboli pri sčítaní ľudu. My získavame príspevky od 

štátu a tu ide nám o to, aby sa tieto rozširovali. Vieme, 

že máme viac ľudí, ktorí poberajú priamo alebo nepriamo 

určité benefity od samosprávy bez toho, aby nejakým 

spôsobom prispievali.       
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   Preto našou úlohou pre najbližšie roky je presvedčiť 

čo najväčší počet ľudí ktorí tu žijú v Bratislave a v Novom 

Meste, že treba ich sčítať, lebo je to mesto, ktoré je 

dobré pre život a má zmysel sa k tomu prihlásiť; hlásiť sa 

k Bratislave a k Novému Mestu.  

 

 Toto je našou spoločnou úlohou a verím, že môžem 

povedať, že sme spolu s vami a tešíme sa tomu. 

 

 Dámy a páni, chcem Vám zablahoželať ešte raz 

k zvoleniu a ešte raz povedať, že teším sa na spoluprácu 

s Vami, ako aj s pánom primátorom. 

 Ďakujem za účasť. 

(Potlesk) 

 

BOD 5: 

Záver 

 

Mgr. R. K u s ý, starosta MČ B-NM: 

 Dámy a páni, program dnešného zasadnutia je vyčerpaný.  

 Teraz mi dovoľte pozvať pána primátora, aj Vás 

všetkých malé občerstvenie. 

 

Hymna MČ.     

 

(Ukončenie o 9,40 hod.) 

                      x              x 

 

Za správnosť stenograf. záznamu 

Ing. M. Bahnová, komorná stenogr. v.r.                      


