
Interpelácie z 9. zasadnutia MZ konaného dňa 24.09.2019
Interpelovaný: Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ

Interpeláciu podal: Znenie interpelácie Odpoveď: Odpoveď vypracoval:

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková 1. Vzhľadom k tomu že činnosťou stavebníka projektu 
Vajnorská boli zničené priestory vstupu predsáli, 
výstavnej časti,toaliet, kancelárií a príslušenstva, mám 
nasledovné otázky:  
a) aká je vyvolaná investícia developera, 
b) kto odstráni škody spôsobené opakovaným 
zatopením v kancelárskej časti a kedy, 
c) aké je vyčíslenie celkových škôd, 
d) aké opatrenia prijal stavebník po prvom zatečení, e) 
celková suma rekonštrukcie z vlastných zdrojov 
375000,- €. Bude sa developer na tom podieľať, keďže 
výrazne prispel k poškodeniu?,                                                           
f) Na základe čoho sú určené také horibilné sumy?

a) k dnešnému dňu žiadna, predpokladaná výška investície je uvedená v nájomnej 
zmluve č. 28/2018 medzi zriaďovateľom a investorom, cca 138.000 € vrátane DPH; 
predmetná zmluva je zverejnená na web sídle zriaďovateľa
b) škody bude odtraňovbať investor, prebiehajú rokovania o otázke, či vo vlastnej 
réžii, resp. na základe zmluvného partnera
c) o vyčíslená škôd je predčasné hovoriť, nakoľko k dnešnému dňu sa z 
technických príčin nezačalo s odstraňovaním (prebieha vyxsušovanie priestorov)
d) stavebník prekryl všetky otvorené priestory bežným materiálom IPA
e) suma sa skladá z čiastkových rekoštrukcií podľa nasledovných priestorov: 
rekonštrukcia vstupnej haly - 150.000 €, rekonštrukcia sociálnych zariadení pre 
verejnosť vo foyer  90.000 €, rekonštrukcia sociálnych zariadení v administratívnej 
budove, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, PD a realizácia  75.000 €, (rekonštrukcia 
sociálnych zariadení pri vstupe do učební PD a realizácia  54.000 € rekonštrukcia 
veľkej sály vo výške m 75.000 €  - pódium, javisko 15.000 €, - nástenné obklady, 
panely  50.000 €, - závesy akustické  10.000 €). Developer sa bude podielať na nákladoch na tie 
poškodil a neuvedie ich do pôvodnbého stavu, lebo ich chceme 
kompletne zrekonštruovať.
f)  sumy sú orientačné, presné vyjdú z projektovej dokumentácie, ktorá
môže byť v prípade záujmu poslancov predstavené.

Mgr. Mária Priečinská, 
poverená vedení Strediska 
kultúry BNM

2. Venčisko na Pionierskej                                                
Nakoľko sa neviem dostať k informácii o spomínanom 
venčisku, prosím o informáciu o plánovanom venčisku, 
jeho rozsahu, investorovi, dobe realizácie

Vzhľadom na uznesenie MZ (2018-2022) - 6. zasadnutie MZ 16.05.2019 na ktorom 
poslanci schválili bod č. 11 - Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra "C" 
KN par. Č. 12050/9 8 výmere 807m2, ostatná plocha a parc. r. 120/0/10 o výmere 
483 m2, ostatná plocha, v k.ú. NM od vlastníkov pozemkov - Ing. Alexander 
Institoris, PhDr. Katarína Banghová a Róbert Institoris a to konkrétne zmluvu č. 
Z2019-151 (
https://zverejnovanie.banm.sk/mestska-cast-bratislava-nove-mesto/zmluvy/z2019-
151/) za účelom starostlivosti a údržby pozemkov a verejnej zelene, ktorá sa nich 
nachádza a za účelom možnosti osadenia mobiliáru, osvetlenia, hracích prvkov, 
prvkov na cvičenie, vybudovania oploteného výbehu pre psov. V prípade 
schválenie poslancami položky vybudovania venčiska do rozpočtu mestskej časti 
na rok 2020, bude dané venčisko vybudovane na pozemku „C“ KN parc. č. 
12050/9.

Mgr. Michal Haile, riaditeľ 
kancelárie starostu

3. Prosím o informáciu o počte a mieste stromov 
vysadených holandským systémom pôdnych košov, 
aké plány sú do budúcnosti, kde a koľko

Niečo ako "holandský systém pôdnych košov" neevidujeme, ani nemáme s tým 
praktickú skúsenosť. Je to systím pôdnych buniek. Podľa našich informácií sa 
tento systém začal aplikovať už v roku 1992 v Anglicku. Ide o vyvolanú investíciu, 
požiadavku Nového Mesta na NFŠ

Stanislav 
Pavlovič,poverený 
vedením EKO-VPS



4. Prosím o odpoveď, ako je dohodnutá údržba priestoru 
starého koľajiska v priestore Filiálky - kosenie, zber 
odpadu, prípadný prenájom pre účely využitia MČ B-
NM

Filiálka je vo vlastníctve ŽSR a obec nesmie investovať ani sa starať o majetok ku 
ktorému nemá vzťah

Stanislav 
Pavlovič,poverený 
vedením EKO-VPS

5. Prosím o informáciu o rekonštrukcii UNITAS - ihrisko, 
parkové časti, povrchy chodníkov.

Niektoré pozemky v lokalite Unitas (viď web MČ link: 
https://www.banm.sk/data/files/11367_pozemky-v-sprave-nove-mesto.pdf ) sú 
zverené do správy mestskej časti, stavby nachádzajúce sa na nich, či už 
parkoviská, chodníky nie. Z uvedeného dôvodu menôžu byť realizované zo strany 
MČ žiadne kapitálové výdavky do cudzieho majetku. Aký je príspevok investora 
projektu Kominárka v blízkom okolí nám nie je známe.

Ing. Daša 
Effenbergerová, vedúca 
oddelenia investícií a 
verejného obstarávania

Investor projektu Kominárskej investoval do škôlky cca 100.000 €. Investor urobil 
štúdiu na mieste kde je ihrisko, na multifunkčný objekt s ihriskom

Mgr. Michal Haile, riaditeľ 
kancelárie starostu



Interpeláciu podal: Znenie interpelácie Odpoveď: Odpoveď vypracoval:

Ing. Jakub Mrva 1. Aktuálny zoznam ŠPZ motorových vozidiel, ktoré majú 
platné povolenie k dňu 25.09.2019 na Rozvodnej ulici

BL339OV, BA163UM, BA688XD, BL592RE, BL138LO, BL042FM, BA641IG, 
BL520HN, BL543SF, BL195BJ, BL318PV, BL569CB, BL985PN, BL117JN, 
BL699TJ, BL315SL, BA262NG, BL540GL, BA036MK, BL927EC, BL911IL, 
BL987UC, BL687GF, BA111KA, BL030MC, BL698BE

Ing. Daša 
Effenbergerová, vedúca 
oddelenia investícií a 
verejného obstarávania

2. Z akého dôvodu nie sú na stránke MČ zverejňované 
informácie - zoznam vyhradených parkovacích miest, 
ako tomu bolo v minulosti

Zoznam vyhradených parkovacích miest k dátumu 30.09.2019 je zverejnený 
https://www.banm.sk/data/files/13312_tabulka-na-zverejnenie-parkovacie-
miesta_september-2019.pdf

Ing. Daša 
Effenbergerová, vedúca 
oddelenia investícií a 
verejného obstarávania

3 Prečo nedošlo k odstráneniu značenia (dodatkových 
tabuliek) z nezaplatených a tým pádom neplatných 
vyhradených parkovacích miest na Rozvodnej ulici

Na základe zistenia nových skutočností  týkajúcich sa správcovských vzťahov ku 
komunikácii Rozvodná ulica, v súčasnosti nie je možné, aby mestská časť 
zabezpečila odstránenie neaktuálnych dopravných značiek pre vyhradené 
parkovanie, príp. vyzývala ich majiteľov na ich  odstránenie. Použitie dopravných 
značiek určuje aj odurčuje príslušný cestný správny orgán, ktorým je hlavné mesto 
SR Bratislava. V zmysle novely cestného zákona k určeniu a odurčeniu použitia  
dopravných značiek je potrebný súhlas správcu komunikácie. Podľa nových zistení  
komunikácia Rozvodná ulica bola zverovacím protokolom zverená do správy 
mestskej časti a  zaradená do siete miestnych komunikácií  ako miestna 
komunikácia III. triedy len v dĺžke 215 m (ide o časť, ktorá je v súčasnosti 
neprejazdná, nakoľko sú tam osadené dopravné koly a slúži ako chodník - za 
Archou), ostatná časť Rozvodnej ulice nie je zaradená do siete miestnych 
komunikácií,  je to verejná účelová komunikácia, ktorá nie je v správe mestskej 
časti.  Z uvedeného dôvodu k odurčeniu dopravných značiek mestská časť ako 
správca miestnych komunikácií III. a IV. triedy stanovisko nemôže vydať, t.j. hlavné
mesto predmetné dopravné značenie neodurčí, teda  ho nie je možné ani
demontovať. Vzniknutú situáciu aktívne riešime v spolupráci s oddelením  
správy komunikácií a oddelením dopravy magistrátu. Až po vyjasnení
správcovských vzťahov bude v predmetnej veci určený ďalší postup.

Ing. Daša 
Effenbergerová, vedúca 
oddelenia investícií a 
verejného obstarávania

4. Dátum ku ktorému bola schválená alebo predĺžená 
posledná žiadosť o vyhradené parkovacie miesto 
(alebo predĺženie už v minulosti schválenej žiadosti) na 
Rozvodnej ulici

Posledné povolenie na predĺženie vyhradeného parkovania na Rozvodnej ulici bolo 
vydané dňa 22.08.2019 na základe žiadosti zo dňa  09.08.2019. Povolenie bolo 
vydané so spätnou platnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Ing. Daša 
Effenbergerová, vedúca 
oddelenia investícií a 
verejného obstarávania



5. Prosím o informáciu, či došlo pri finalizovaní pokládky 
na Vlárskej, Stromovej, Na Revíne a na Olivovej ul. k 
dodržaniu všetkých povinností stavebníka vyplývajúcich 
zo stavebného povolenia, nakoľko sa na mňa obrátilo 
viacero občanov so sťažnosťou na kvalitu prác 
pravdepodobne spoločnosti Sup Tel.                                                    
Ide najmä o kritiku nekvalitnej pokládky ssfaltu, 
nekvalitnej pokládky rozobratej zámkovej dlažby, 
nedodržanie termínu realizácie stavby, blokovanie 
dopravy na Vlárskej, znefunkčnenie chodníkov bez 
možnosti obchádzky, blokovanie trolejbusov, 
neodstránenie kusov asfaltového odpadu a pod.                                                                      
Po osobnej obhliadke najmä chodníkov na Vlárskej, 
ako aj stále nedokončenej časti chodníka na Stromovej 
pri pošte, sa domnievam, že kvalita prác nezodpovedá 
očakávanej kvalite, na chodníkoch chýbajú obrubníky, 
chodník je krivý a hrboľatý, nedošlo k očakávanej 
finalizácii podľa harmonogramu 

Povolenie bolo vydané Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, mestská 
časť nič nepreberala.

Ing. Daša 
Effenbergerová, vedúca 
oddelenia investícií a 
verejného obstarávania

6. Aký rozpočet bol vyčlenený na rok 2019 pre EKO-VPS 
na opravy výtlkov

EKO-PVS nespracovával pre rok 2019 finančnú požiadavku na výšku príspevku, 
určenú priamo na výtlky. Určité položky v častiach príspevku v návrhu rozpočtu boli 
tvorené bez možnosti správcovho (EKO-VPS) manažérskeho a ekonomického 
vyhodnotenia a bez priameho navýšenia rozpočtovaného príspevku o takúto 
hodnotu

Stanislav 
Pavlovič,poverený 
vedením EKO-VPS

7. Na akých uliciach sa realizovala oprava výtlkov zo 
strany EKO-VPS alebo zo strany MČ BNM v roku 2019

Viď príloha 05 Stanislav 
Pavlovič,poverený 
vedením EKO-VPS

8. Na akých uliciach došlo k realizácii opravy chodníkov 
zo strany MČ BNM v roku 2019 a aký typ poškodenia 
išlo

Bárdošova (oprava obrusnej vrstvy, oprava a doplnenie obrubníkov, oprava 
prepadov, sieťový rozpad), L. Dérera, Višňová, Na Revíne, Guothova, Cesta na 
Kamzík, Rešetkova, Robotnícka, Česká, Osadná, Záborského, Pavlovská, 
Halašova, Chemická, Vihorlatská, Magnetová, Chodník pri Prespore, Bartoškova, 
Pri starej prachárni, Hálkova, Závodná

Ing. Ivan Trnavský, 
referent oddelenia 
investícií a verejného 
obstarávania

9. Aké celkové zdroje boli v roku 2019 vyčlenené na 
opravu chodníkov v MČ BNM a koľko sa minulo k 
25.09.2019

Na opravu miestnych komunikácií, ktorých súčasťou sú aj priľahlé chodníky, na rok 
2019 bolo vyčlenených 460.000 € (komunikácie, chodníky, výtlky), k 25.09.2019 
boli opravené miestne komunikácie v sume 150.000 €

Ing. Ivan Trnavský, 
referent oddelenia 
investícií a verejného 
obstarávania

10. Kedy príde k oprave výtlkov na chodníkoch na 
Rozvodnej ulici

EKO-VPS nedisponuje uvedenou informáciou Stanislav 
Pavlovič,poverený 
vedením EKO-VPS



11. Vo februári 2019 vidím položku za takmer 29000 € 
(odborná prehliadka). Je táto suma naozaj 29000€ 
alebo ide o preklep. Môžem sa spýtať aká firma túto 
prehliadku realizovala?

Jedná sa o odbornú prehlliadku a skúšku elektrických zariadení a bleskozvodu na 
objekte Vernosť, Nobelova 30. V sume boli zahrnuté opravy elektrorozvádzačov, 
označovanie a ostraňovanie nepotrených káblov a ich odpojenie z 
elektrorozvádzača, montáž chýbajúcich svietidiel a montáž nových, montáž 
poškodených a vyhoretých súčiastok z rozvádzačov, označovanie 
elektrorozvádzačov a jednotlivých obvodov v nich a dodanie revíznych správ. 
Práce boli verejne vysúťažené, boli zrealizované na základe objednávky. VOS 
vyhrala firma DEBRA a práce vzhľadom na rozsah prác trvali 6 týždňov.

Ing. Ivan Meliška,referent 
oddelenia spreávy majetku 
a vnútornej správy



Interpeláciu podal: Znenie interpelácie Odpoveď: Odpoveď vypracoval:

Ing. Mgr. Katarína Šebejová, PhD. 1. Vypracovať manuál na predkladanie projektov 
(projektocýh zámerov) a to podľa spracovnia tak, aby 
bol jasný moment ich predloženia na prerokovanie s 
občanmi

Pokiaľ má byť spracovaný manuál projektových zámerov a ich prerokovanie s 
občanmi, je nutné najsôr prijať Zásady na zaraďovanie investičných akcií do 
rozpočtu MČ.
Proces prípravy IA a najmä´ich predprojektová, projektová príprava a realizácia 
naráža na problém nedostatku času a odbornosti. Na realizácii projektu sa 
spravidla podieľajú špecialiti s rôznymi kvalifikáciami, ktorí spoločne tvoria 
projekčný tím a títo sú obvykle školený v procesoch a nástrojoch projektového 
manažmantu. Takýchto ľudí na úrade nemáme. Máme len jednoduchých 
stavbárov.

Ing. Daša 
Effenbergerová, vedúca 
oddelenia investícií a 
verejného obstarávania

2. Poskytnúť informácie o poistení majetku - budov v 
mestskej časti

Viď príloha 01 Iveta Koczková, 
referentka oddelenia 
správy majetku a vnútornej 
správy

3. Informovať o konvektomatoch v jedálňach - prehľad 
(podľa škôl) a kapacita - porovnanie žiadanej a 
inštalovanej ako aj cena

Zariadenia do kuchýň si vyšpecifikovali samotné školy. Na základee ich podkladov 
sme pripravili verejné obstarávanie na ich dodávku. Chýbali k nim montáže a 
stavebné práce, ktoré bolo potrebné zrealizovať, ako napr. prívod vody, elektriky, 
odvod spalín, odvodov do kanalizácie, vybúranie podláh, ich spätná úprava. 
Požiadavky od škôl: Viď príloha č. 04-zip 

Ing. Daša 
Effenbergerová, vedúca 
oddelenia investícií a 
verejného obstarávania

4. Aktualizovať Zásady na vydávanie povolenia na 
vyhradenie parkovacieho miesta v MČ BNM (podľa 
novely cestného zákona ich MČ nemôže na niektorých 
typoch komunikácií vyhradiť), tak na akých a aké je 
vtedy pre občana náhradné riešenie, a to aj v prípade, 
že je invalidný amá príslušný preukaz.

Pripravujem do decembrového zastupiteľstva po odsúhlasení parkovacieho 
systému

Ing. Daša 
Effenbergerová, vedúca 
oddelenia investícií a 
verejného obstarávania



5. Guthaus - prísm o informáciu ohľadom stanovisk MČ 
ku zmene stavby pred dokončením (žiadosť o zámenu 
kancelárií na jednom podlaží na byty)

Dňa 24.09.2018 bola podaná na mestskú časť žiadosť o Stanovisko mestskej časti 
k investičnému zámeru pre Zmenu stavby „Polyfunkčný bytový dom Račianska“. 
Zmena stavby pred dokončením v porovnaní s dokumentáciou pre stavebné 
povolenie (DSP)  predstavuje: 
Celkovú redukciu podlažných plôch – podzemnej časti o 3508 m2, nadzemnej časti 
o 6114 m2. Podnož v DSP označená ako blok „A“ slúžiaca pre občiansku 
vybavenosť, ktorá sa nachádza v úrovni 1. až 3.NP mimo pôdorysného priemetu 
blokov „A“, „B“, „C“ ( v rámci DSP označených ako „B1, „B2“, „B3“) bude úplne 
odstránená. Zastavaná plocha objektu bude znížená o 1572 m2, plocha zelene 
bude zvýšená o 1372 m2.  
Navrhnutý je zvýšený počet nadzemných podlaží o 1 NP,  Blok „A“ – 17 NP (v DSP 
ako „B2“, 15 +1 NP), blok „B“ –  8 NP (v DSP
 ako „B2“, 15 +1 NP), blok „B“ –  8 NP (v DSP ako „B3“, 7 NP), blok „C“ – 20 NP
(v DSP ako „B1“, 18+1NP), pri zachovaní pôvodnej výšky  jednotlivých blokov 
objektu. Počet bytov je zvýšený  o 83 bytov zo 179 bytov na 262 bytov, 
navrhnutých je 33 apartmánov, znížená podlažná  plocha administratívy a 
obchodov. Funkcia bývania je v bloku „A“ sústredená do 3.NP až 17. NP, v
bloku „B“ do 3.NP až 8.NP, v bloku „C“ na 4.NP až 20. NP.  V 20.NP je časť
 pôdorysu vyčlenená ako technická miestnosť, kde bude umiestnená plynová
a zdroj tepla a chladu.Celkový počet parkovacích miest znížený zo 492 (z toho
402 v garáži a 92 na povrchu) na 420 PM.
2. Po doplneniach zo dňa 24.10.2018, 18.01.2019, 01.02.2019 a 13.06.2019 a po
po rokovaniach za účasti stavebného úradu a p. starostu je žiadosť v riešení aj s
ohľadom na skutočnosť, že dochádza k Zmene stavby pred dokončením, ktorá
podlieha posudzovanie vplyvov na ŽP v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v zneni
neskorších predpisov

                                   

Ing. Miriam 
Kamhiyehová, poverená 
vedením oddelenia 
životného prostredia a 
územného plánovania

6. Kamery - prosím o informáciu, koľko kamerových 
systémov má MČ a koľko je napojených na MsP. Ak 
napojené nie sú, tak prosím o informáciu, prečo nie sú 
na MsP napojené

MČ BNM má päť kamerových systémov (KS):
Račianske mýto
SK AB, Junácka 1
KS Stredisko autodopravy EKO-VPS, Zátišie
KS voľnočasový priestor JAMA
I. stanice Konskej železnice, Krížna 33 - nefunkčný

Ing. Zuzana Miškovská, 
referentka oddelenia 
správy majetku a vnútornej 
správy

7. Vernosť - prosím o písomnú informáciu o tom, aký 
bude ďalší postup voči existujúcim nájomníkom vo 
Vernosti  a o jeho zdôvodnenie

viď príloha 02 Mgr. Rudolf Kusý, 
starosta



Interpeláciu podal: Znenie interpelácie Odpoveď:

Ing. Silvia Švecová, PhD. 1. Kto má v správe park na Ľudovom námestí? Na 
základe akej zmluvy? Je možné nahliadnuť do zmluvy, 
resp. kde je zverejnená?

Protokol o zverení parku do správy EKO-VPS je pripravený, finalizujeme ešte 
potrebné prílohy k nemu. Keď bude obojstranne podpísaný, bude zverený na 
webovej stránke.

Mgr. Zuzana Kozáková, 
referent oddelenia 
právneho, podnikateľských 
činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy 
pozemkov

2. Kedy a akým spôsobom bude doriešené uzamykanie 
prístrešku na smeti?

Zámok na prístrešku bol už niekoľkokrát poškodený, ukradnutý, opravovaný a 
vymenený. Jedná sa o vandalizmus, ktorý žiaľ odestrániť nevieme. Na prístrešok 
namontujeme univerzálny OLO zámok na retiazke, možno takýto zámok pomôže 
vyriešiť neželaný stav.

Ing. Ivan Meliška, referent 
oddelenia správy majetku 
a vnútornej správy

3. Obyvatelia požadujú vybudovanie osvetlenia prístrešku 
tzv. fotopasce, ako aj bolo v minulosti prisľúbené. Kedy 
a ako to bude riešené?

K predmetnej veci uvádzame, že prístrešok nie je možné osvetliť, nakoľko tan nie 
je elektrická energia. Uvádzame, že prístrešky, ktoré si štandardne v celej 
mestskej časti občania platia, nemajú osvetlenie.

Ing. Ivan Meliška, referent 
oddelenia správy majetku 
a vnútornej správy

4. Kedy a ako budú riešené vady "Diela" - zlý spád 
podlahy prístrešku a tým jeho zatekanie a vypadávanie 
latiek prístrešku. Do kedy trvá záručná doba? Je možné 
riešiť uvedené ako záručnú opravu, resp. reklamáciu?

Záručná doba je 36 mesiacov a začala plynúť 19.9.2018. Z uvedeného vyplýva, že 
končí 19.9.2021.. Vypadávanie latiek nie je spôsobené vadou dodávky prístrešku, 
ale neopatrným zaobchádzaním so zbernými nádobami, nešetrným posúvaním a 
manipuláciou zberných nádob, ktoré pri náraze o stenu vysunú latky zo svojich 
drážok. Riešením je namontovať doraz pre kontajnerová nádoby, resp. je potrebné 
urobiť zábranu tak, aby sa kontajnery pri dojazde nezastavovali o steny prístrešku. 
Zatekanie je spôsobené bočnými prudkými dažďami, nejde o vydu strešnej krytiny. 
Svaba bola postavená podľa projektovej dokemntácie a teda nie je možné uvedený 
nedostatok reklamovať ako vadu diela. Požiadame projektanta o návrh doriešenia 
na odtekanie dažďovej vody vniknutej do prístrešku.

Ing. Daša 
Effenbergerová, vedúca 
oddelenia investícií a 
verejného obstarávania



Interpeláciu podal: Znenie interpelácie Odpoveď: Odpoveď vypracoval:

Mgr. Darina Timková 1. Chcem sa spýtať, či MČ BNM už má ďalších znalcov 
nehnuteľností okrem pán Vinklera. Mali sa doplniť 
ďalší, to sme už v minulosti riešili

Zmluva s Ing. Vinklerom skončila. V súčasnosti bola zistená predpokladaná 
hodnota zákazky a vzhľadom na potrebu len určitého počtu znaleckých posudkov 
do konca roka bude v priebehu budúceho týždňa uzatvorená rámcová zmluva so 
znalcom s tým, že táto zmluva bude na dobu určitú, len do konca tohto roka a 
zároveň do vyčerpania sumy do výšky 4.999,- € bez DPH, t.j. na túto zmluvu sa 
nebude vzťahovať zákon o verejnom obstarávaní

Mgr. Marianna 
Moravcová Tomčíková, 
vedúca oddelenia 
právneho, podnikateľských 
činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy 
pozemkov

2. Vzhľadom na to, že Kultúrne leto bolo zrušené, chcela 
by som sa opýtať, koľko peňazí sa ušetrilo a kam sa 
ušetrené peniaze presunuli

1. Koľko peňazí sa ušetrilo - viď príloha 03                                                                                
2. Ušetrené financie v zmysle rozpočtových pravidiel ostávajú v rozpočtovej 
kapitole kultúry 

Mgr. Tomáš Hanulík, 
vedúci oddelenia 
komunikácie, kultúry, 
športu, mládeže a voľného 
času

Interpeláciu podal: Znenie interpelácie Odpoveď: Odpoveď vypracoval:

Ing. Pavol Troiak 1. Chcel by som interpelovať pána starostu, či je jeho 
povinnosťou sa ospravedlniť z odchodu zo 
zastupiteľstva poslancom a ďalším účastníkom 
zasadnutia

povinnosťou starostu je zabezpečiť vedenie schôdze

2. Chcem sa opýtať, či je povinnosťou poslancov sa 
ospravedlniť starostovi a zastupiteľstvu, že predčasne 
odídu zo zastupiteľstva a už sa nevrátia. Občania by to 
mali vedieť, keďže komunálnu politiku robíme pre nich.

problematiku riašia Zásady odmeňovania

3. Akým spôsobom chce zamedziť poslancom a aj sebe 
samotnému, keď niekto príde na 30 minút na 
zastupiteľstvo a náhle odíde zo zastupiteľstva? 
Momentálne je to brané tak, že bol každý zúčastnený 
počas celého zastupiteľstva, hlavner čo sa týka 
odmien, resp. platu to nie je nikajo odpočítané

problematiku riašia Zásady odmeňovania


