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o vybavovaní interpelácií zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
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Mgr.  Rudolf Kusý 
starosta mestskej časti 
predkladateľ 

 
 

Spracovateľ:        Materiál obsahuje: 
 
Júlia Červenková 
vedúca oddelenia organizačného a evidencie 
obyvateľov 

 

 
1. Interpelácia – JUDr. Tomáš Korček, 

PhD. - odpoveď  
2. Interpelácia – Ing. Jakub Mrva – 

odpoveď 
3. Interpelácia – Ing. Pavol Troiak – 

odpoveď  
4. Mgr. Martin Vlačiky, PhD.– odpoveď 

(príloha) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERPELÁCIA  
z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 
24.09.2019 
 
 
INTERPELÁCIA  

Poslanec :                   JUDr. Tomáš Korček, PhD. 
Interpelovaný:           starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval:     Ing. Ivan Trnovský 
   referent oddelenia investícií a verejného obstarávania 
 
Predmet interpelácie: Oporný múrik na Černicovej 11 
 
Znenie interpelácie: 
Obrátil sa na mňa obyvateľ Kramárov pán prof. Uherík, ktorý býva na Černicovej ulici č. 11. Pred 
voľbami mu bolo zo strany úradu sľúbené, spevnenie oporného múru, to je taký múrik, ktorý sa teda 
nachádza oproti jeho rodinného domu. Ja som sa tam bol pozrieť. Naozaj tá situácia je taká, že tam 
padajú na cestu kamene a bolo by treba s tým  niečo spraviť. Takže chcem formou interpelácie 
interpelovať pána starostu, či by vedel preveriť túto situáciu a zabezpečiť nápravu. Ďakujem.  
 
ODPOVEĎ 

predmetný úsek správca MK navrhol zaradiť do investičného plánu, nakoľko je tam potrebná realizácia 
spevnenia svahu po celej dĺžke MK pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERPELÁCIA  
z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 
24.09.2019 – doplnenie odpovede k bodu č. 3 
 
 
INTERPELÁCIA  

Poslanec :   Ing. Jakub Mrva 
Interpelovaný:  starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval:     Ing. Ivan Trnavský 

Referent oddelenia investícií a verejného obstarávania 
 

3. Predmet interpelácie: Oddelenie IVO EKO-podnik VPS – rozpočet, oprava výtlkov 
 

Znenie interpelácie: 
1.  Aký rozpočet bol vyčlenený na rok 2019 pre EKO-VPS na opravy výtlkov na chodnikoch 
2.  Na akých uliciach sa realizovala oprava výtlkov zo strany EKO-VPS alebo zo strany MC Nove 

Mesto v roku 2019. 
3.   Na akých uliciach došlo k realizácii opravy chodníkov zo strany MC Nove Mesto v roku 2019 a o 

aký typ poškodenia išlo. 
4.   Aké celkove zdroje boli v roku 2019 vyčlenené na opravu chodníkov v MC Nove Mesto a koľko 

sa minulo k 25.9.2019 
5.   Kedy príde k oprave výtlkov na chodníkoch na Rozvodnej ulici. 
6.  Vo februári 2019 vidím položku za takmer 29 000 eur (odborná prehliadka). Je tato suma 

naozaj 29 000, eur alebo ide o preklep? Môžem sa spýtať aká firma tuto prehliadku 
realizovala?   

    

 OPRAVY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ  JEJ SÚČASTI - CHODNÍK 

   kde dôvod realizácie 
 MK Bárdošova sieťový rozpad, vybudovanie priechodu pre zdravotne znevýhodnených občanov 

 MK Biely Kríž sieťový rozpad, nerovný povrch 

 MK Halašova sieťový rozpad 

 MK Hálkova sieťový rozpad, vybudovanie priechodu pre zdravotne znevýhodnených občanov 

 MK Chemická nerovný povrch, počas upršaného počasia veľké mláky až k vchodom do BD 

 MK Junácka nerovný povrch  

 MK L. Dérera sieťový rozpad, vybudovanie priechodu pre zdravotne znevýhodnených občanov 

 MK Magurská vybudovanie priechodu pre zdravotne znevýhodnených občanov 

 MK Pavlovská sieťový rozpad 

 MK Rešetkova sieťový rozpad 

 MK Robotnícka úprava priechodu  

 MK Športová pokles chodníka oproti lapaču olejov, vybudovanie priechodu pre zdravotne znevýhodnených 

 MK Vihorladská pokles chodníka a mláky 

 MK Višňová sieťový rozpad, vybudovanie priechodu pre zdravotne znevýhodnených občanov 

 MK Záborského sieťový rozpad 

   

chodník z 
MK na  
Rožňavskú nerovný povrch a jamy 

    
 

 
 
 
 
 
 



INTERPELÁCIA  
z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 
05.11.2019 
 
 
INTERPELÁCIA  

Poslanec :   Ing. Pavol Troiak 
Interpelovaný:  starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval:     referentka oddelenia hospodárskeho a finančného 
 
 
Predmet interpelácie: Dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru podľa § 223 ods. 1 
Zákonníka práce zákona č. 311/2001 Z.z. – zoznam 
 
Znenie interpelácie: 
Máme nejaký zoznam dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorý vychádza 
z vyššie uvedeného paragrafu. Tak isto aj činnosť, ktorú vykonávajú, resp. za čo poberajú odmenu. Ak 
nemáme, žiadam Vás o vypracovanie v excelovskej tabuľke a následné zverejnenie na webovej 
stránke a preposlanie poslancom. 

 
ODPOVEĎ: 
Zverejňovanie zamestnancov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru podľa § 223 ods. 1 Zákonníka práce si vyžaduje súhlas týchto zamestnancov.  
 
V zmysle § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený 
poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, 
pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo 
zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, 
adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v 
súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností 
dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť 
vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že 
zamestnávateľ nemôže poskytovať ani zverejňovať žiadne osobné údaje nad rámec osobných údajov 
vymedzených v tomto ustanovení (a teda ani určenie, ktorý zamestnanec pracuje pre zamestnávateľa 
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a zároveň musia byť splnené 
podmienky, že poskytnutie alebo zverejnenie týchto osobných údajov je potrebné v súvislosti 
s plnením pracovných povinností zamestnanca a nenaruší jeho vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť. 
Zverejniť požadované osobné údaje je možné len ak zamestnanec udelí súhlas so zverejnením 
požadovaných osobných údajov. Na webovom sídle mestskej časti už sú zverejnené osobné údaje 
„dohodárov“, ktorých plnenie pracovných povinností si vyžaduje zverejnenie ich osobných údajov 
v zákonom stanovenom rozsahu.  
 
Súhlas na zverejnenie dalo 6 dotknutých osôb.  
 
Interpelácia je súčasťou Plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2020 bod č. 2 
2. Kontrola všetkých dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa §223 a nasl. 

Zákona č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, uzatvorených od roku 2017 MÚ B-NM, s preverením 
zákonnosti, účelnosti a oprávnenosti uzatvorenia takýchto zmlúv, kontroly, či pri ich uzatváraní 
nedochádzalo ku konfliktu záujmov a s vyčíslením nákladov, ktoré z týchto zmlúv MČ vznikli. 
Termín: február 2020 

 
 



 
INTERPELÁCIA  
z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 
05.11.2019 
 
 
INTERPELÁCIA  

Poslanec :   Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
Interpelovaný:  starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval:     Ing. Iveta Paracková 

vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného 
 
Predmet interpelácie: Presné vyčíslenie poplatku za rozvoj z jednotlivých investičných projektov  - 
stavieb , realizovaných v našej MČ a konkrétne sumy z tohto poplatku, použité na investičné projekty 
MČ 
 
Znenie interpelácie: 
Presné vyčíslenie poplatku za rozvoj z jednotlivých investičných projektov  - stavieb , realizovaných 
v našej MČ a konkrétne sumy z tohto poplatku, použité na investičné projekty MČ a zároveň 
o uvedenie konkrétnych súm z tohto poplatku, použitých na jednotlivé investičné projekty 
z kapitálovej časti výdavkov rozpočtu MČ B-NM a to od vzniku povinnosti developerov 
(stavebníkov) platiť poplatok za rozvoj až do súčasnosti. Vyššie uvedené žiadam poskytnúť formou 
excelovskej tabuľky, v ktorej budú uvedené nasledovné stĺpce: 

- investičný projekt (stavba) 
- suma vybraného poplatku za rozvoj, 
- dátum vybrania poplatku za rozvoj 
- katastrálne územie realizovanej stavby  
a následné stĺpce 
- investičný projekt 
- kapitálový výdavok z rozpočtu MČ B-NM 
- dátum použitia finančných prostriedkov z poplatku na rozvoj na daný projekt 
- katastrálne územie, v ktorej sa investičný projekt – kapitálový výdavok z rozpočtu MČ B-NM 

realizoval 
 
 
ODPOVEĎ: 
Príloha 
 
 

 


