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M e s t s k á  č a s ť  B r a t i s la v a – N o v é  M e s t o 

 

 
Materiál na zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva 

dňa 08.12.2020  

 

 

 

INFORMÁCIA 
o vybavovaní interpelácií zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 06.10.2020 

 

 
Predkladateľ: 

Mgr. Rudolf Kusý 

starosta 

 

 

 
Spracovateľ:        Materiál obsahuje: 

 
Júlia Červenková 
vedúca oddelenia organizačného a evidencie 

obyvateľov 

 

ODPOVEDE NA INTERPELÁCIE 

1. Ing. Silvia ŠVECOVÁ, PhD. 

2. Mgr. Juraj PETROVIČ 

+ prílohy 

3. Bc. Branislav FILIPPOVIĆ, MBA 

4. Ing. Andrej ÁRVA 

5. Ing. Pavol TROIAK 

6. Mgr. Marianna MAŠÁTOVÁ HALIAKOVÁ 

7. JUDr. Tomáš KORČEK, PhD. 

8. Ing. Libor GAŠPIERIK 

9. Mgr. Darina TIMKOVÁ 

10. Mgr. Ing. Katarína ŠEBEJOVÁ,  PhD.  

11. Bc. Branislav FILIPPOVIĆ, MBA 
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INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Ing. Silvia ŠVECOVÁ, PhD. 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie:  Prevádzkový poriadok Kuchajda – dodržiavanie poriadku 

 

Znenie interpelácie: 
Zabezpečenie lepšej kontroly dodržiavania Prevádzkového poriadku na Kuchajde, nakoľko opakovane 

a vo veľkej miere sa Prevádzkový poriadok porušuje zo strany  

- cyklistov,  

- kolobežkárov,  

- psíčkárov,  

- neprispôsobivých občanov 

a sprostredkovanie tejto požiadavky Mestskej polícii, aby podľa možností zvýšila pozornosť 

a zintenzívnila hliadky v tomto areáli. 

 

Odpoveď spracoval :  Mgr. Vladimír Mikuš  
            riaditeľ  EKO – podnik VPS 

 
Pred každým z piatich vstupných vchodov pre návštevníkov je umiestnená tabuľa – Prevádzkový poriadok, kde 

sú zákazy vymenované a vyobrazené piktogramom. Tiež je presne vymedzená prevádzková doba Kuchajdy 

(príloha) 

 

Po ukončení prevádzkových hodín sa stánky uzatvárajú. Areál sa taktiež riadne uzamyká. Napriek riadnemu 

uzamknutiu areálu, mnohokrát dochádza k narúšaniu prevádzkového poriadku, návštevníci areál, prípadne do 

areálu vojdú cez plot, alebo iným spôsobom. To však nie je v kompetencii Organizácie riešiť. Je potrebné 

kontaktovať políciu, ktorá je oprávnená zaoberať sa týmito priestupkami a mala by ich riešiť. 

EKO – podnik VPS nemá momentálne uzatvorenú zmluvu o poskytovaní ochranných bezpečnostných služieb so 

strážnou službou, ktorá v minulosti mala na starosť zabezpečenie riadneho dodržiavania ustanovení 

prevádzkového poriadku v areáli Kuchajda vo večerných a nočných hodinách, presnejšie od 22.00 hodiny do 06.00 

hodiny rannej, ako aj uzamknutie areálu po skončení prevádzkovej doby. Dôvodom tejto skutočnosti je akútny 

nedostatok financií. 

Na sta, ktorý na Kuchajde pretrváva Organizácia priebežne poukazuje a v rámci vlastných možností rieši. 

06/2019 – EKO-podnik VPS pristúpil k plošnej preventívnej výzve – písomnému upozorneniu prevádzkovateľov 

na dodržiavanie prevádzkového poriadku v zmysle vyššie uvedeného. Výzva bola každému 

prevádzkovateľovi osobitne doručená. 

07/2019 – Prebehlo pracovné stretnutie, na ktoré boli prizvaní predstavitelia Mestskej polície Policajného zboru 

SR, zástupca organizácie EKO VPS, ako aj zástupkyňa z oddelenia verejného poriadku z MÚ MČ B-

NM. Situácia bola prerokovaná, vo výsledku sa dohodli konkrétne opatrenia a postupy pre stabilizáciu 

situácie 

08/2019 – EKO-podnik VPS pristúpil k podpisu Zmluvy o poskytovaní ochranných bezpečnostných služieb so 

strážnou službou, ktorá mala na starosti zabezpečenie riadneho dodržiavania ustanovení prevádzkového 

poriadku v areáli Kuchajda vo večerných a nočných hodinách, presnejšie od 22.00 hodiny do 06.00 

hodiny rannej, ako aj uzamknutie areálu po skončení prevádzkovej doby. 

07/2020 – Poslancom MČ  bola zaslaná žiadosť o interpeláciu primátora BA pre zvýšenie intenzity hliadok polície 

na Kuchajde. 

10/2020 – Bol zaslaný podnet na Magistrát hl. m. SR BA vo veci zvýšenia hliadok v okolí areálu a prísnejšieho 

pokutovania nedodržiavania prevádzkového poriadku. 

 

Z uvedeného vyplýva, že situáciu na Kuchajde neustále monitorujeme a priebežne v rámci možností 

riešime. 
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INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Mgr. Juraj PETROVIČ 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval: ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie:  DK Kramáre – zvýšenie nájomného 

 

Znenie interpelácie: 
Žiadam o vyjadrenie sa, z pozície zriaďovateľa, na zmenu výšky nájmov za priestory v neprimeranej 

výške. Doslovne „vyháňa“ poskytovateľov kurzov a služieb zo SK Kramáre 

 

 

Odpoveď spracovala : Mgr. Mária Priečinská  
              riaditeľka SK Bratislava-Nové Mesto 

 

V rokoch 2019 a 2020 sme ceny za krátkodobé nájmy nezvyšovali. Pani Philippi má takú istú sadzbu za 

hodinu ako v roku 2019. v prílohe prikladám zmluvy za roky 20í9 a 2020, tiež platný cenník na rok 

2020. Pri podpise zmluvy pani Philippi súhlasila s výškou nájmu a nemala pri podpise zmluvy žiadne 

námietky. 

Navrhujem cenník zatiaľ ponechať a zmeniť ho až po rekonštrukcii SK na Vajnorskej a následne riešiť 

úpravu cenníka v oboch strediskách, V prípade potreby je možné udeliť výnimky z prenájmu, ktoré budú 

aj s dóvodovou správou predložené poslancom na schválenie. 

Nakoľko sme mali znížený rozpočet oproti roku 2019, nemohli sme uzatvoriť dohody o pracovnej 

činnosti s lektormi na jednotlivé kurzy a  navrhli sme im, že si priestory môžu prenajať. Tým sme 

zabezpečili aspoň nejaké príjmy, ktoré odvádzame mesačne MČ BA-NM. 

 

 

PRÍLOHY 
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INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Bc. Branislav FILIPOVIČ, MBA 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie:  legalizácia čiernych skládok 

 

Znenie interpelácie: 
Ďakujem veľmi pekne, pán vicestarosta.  

1. Ja len by som sa chcel spýtať, v materiáli ktorý sme dostali do zastupiteľstva figuruje v jednom bode 

legalizácia čiernych stavieb moje priezvisko – nie moje priezvisko, ale rovnaké priezvisko. Chcel by 

som vedieť, či v rámci GPA sa viem dostať k tomu človeku čo je to zač, aby si ľudia nemysleli že to 

je moje priezvisko, lebo ho máme rovnaké. A je tam schválená dodatočne tá legalizácia čiernej 

stavby zhodou okolností človekom, ktorý sa volá rovnakým priezviskom ako ja. Chcel by som vedieť 

kto to je? Keď je tá možnosť. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Odpoveď spracovala : Ing. arch. Kamila Marušáková      
                                             vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku 

 

Na podklade interpelácie poslanca bolo zistené, že pri príprave uvedeného materiálu došlo k uvedeniu 

nesprávneho priezviska "Filipovič" namiesto správneho priezviska "Matovič". Touto cestou sa za 

uvedený nedostatok a zrejmú chybu v písaní starosta, ako intepelovaný orgán mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto ospravedlňuje. Za uvedenú chybu sa zamestnanec mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

pripravujúci uvedený materiál  ospravedlnil svojmu vedúcemu zamestnancovi. 

 

Znenie interpelácie: 
2. Ja mám interpeláciu tiež na pána starostu, lebo v parku JAMA nám vznikol paletový nový dekor, 

ktorý slúži ako nejaká zábrana k terase zo vstupu, z JAMY do toho objektu, ktorý sme prenajali – či 

to tam môžu mať? A či je to v súlade? Pretože si myslím, že ten paletový dekor to nedopĺňa ale špatí. 

A takisto tam mám, už som to raz spomínal, sú tam stále zostatky nejakých odpadkov; či si tam môžu 

robiť poriadok po sebe v rámci celého parku JAMA? To je jedna interpelácia. 

 

Odpoveď spracovala : Ing. Daša Effenbergerová 
             vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 

 

Oddelenie časti terasy a samotného parku vyplynulo z prevádzkových potrieb a podmienok uložených 

v nájomnej zmluve k priestorom Servisného objektu Jama. Nájomca má iné otváracie hodiny svojich 

prevádzok ako sú otváracie hodiny parku, z tohto dôvodu bolo potrebné zamedziť návštevníkom Bistra 

a Kaviarne vstup do priestoru parku. Nie je to  urobené skvostne, konzultovali sme to aj s autormi diela, 

ktorí tento predel priestorov schválili s tým, že na vybudovanom predele budú osadené kvetinové 

hrantíky a tak sa dosiahne dotvorenie tohto priestoru a tiež dôjde k prekrytiu vybudovanej  zábrany.     
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Znenie interpelácie: 
3. Druhá interpelácia je ohľadom toho, že kedy budeme mať dopracovaný projekt k parkovacej politike 

na sporné miesta na  Odbojárov, ktoré by sa mali premaľovať do toho pôvodného, ako sme my 

plánovali, vodorovne alebo súbežne s cestou, že kedy sa to bude realizovať? Ďakujem. 

 

Odpoveď spracovala : Ing. Daša Effenbergerová 
             vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 

 

Projekt dopravného značenia na ulici Odbojárov na pôvodné značenie sa pripravuje, je súčasťou 

viacerých zmien  a bude v teréne fyzicky  označený najneskôr do začatia platnosti parkovacej politiky 

v pilotnej zóne, čo je 1.12.2020.   
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INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Ing. Andrej ÁRVA 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie:  Informácia o plnení uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto č. 17/31.7 zo dňa 30.06.2020 

 

1   Znenie interpelácie: 

V informácii o plnení uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 

17/31.7 zo dňa 30.06.2020 – v tabuľke chýba druh poistenia – prosím doplniť 

 

 

Odpoveď spracovala : Iveta Koczková 
             referent oddelenia správy majetku a vnútornej správy 

 

Príloha č. 2 Prehľad uzatvorených poistných zmlúv na jednotlivé budovy vo vlastníctve mestskej časti 

alebo v správe mestskej časti 

 

Zverejnené: 

link: https://banm.zastupitelstvo.eu/miestne-zastupitelstvo-2018-2022-18-zasadnutie-

06102020/bod-2/ 
 

42.2 Preverenie možnosti aktualizácie VZN o miestnych poplatkoch – zaujatie verejného priestranstva 
Uznesenie 18/33.2 

 

Odpoveď spracovala : Mgr. Zuzana Kozáková 
             referent oddelenia právneho, podnikateľských činností,  

             evidencie súpisných čísel a správy pozemkov 

 

Stanovisko oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy 

pozemkov k uzneseniu MZ č. 18/33.2 – preverenie možnosti aktualizácie VZN o miestnych 

daniach vo veci vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva pre dlhodobo stojace vozidlá 

po vzore a praxi z Banskej Bystrice. 

 

 
Podľa VZN Mesta Banská Bystrica o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (ďalej len „VP“) sa za tzv. 

„dlhodobo stojace vozidlo“ považuje trvalé parkovanie vozidla mimo vyhradeného parkovania dlhodobo stojacim 

vozidlom. 

 

V predmetnom VZN sú upravené 2 možnosti vyrubenia dane za užívanie VP: 

 

1/ dlhodobo stojace vozidlo, ktoré na verejnom priestranstve súvisle na tom istom mieste parkuje, alebo iným 

spôsobom zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní, 

 

2/ dlhodobo stojace vozidlo bez evidenčného čísla alebo vozidlo trvale, ako aj dočasne vyradené z evidencie 

vozidiel, ktoré na verejnom priestranstve parkuje, alebo iným spôsobom zaberá verejné priestranstvo po dobu 

dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní. 

 

https://banm.zastupitelstvo.eu/miestne-zastupitelstvo-2018-2022-18-zasadnutie-06102020/bod-2/
https://banm.zastupitelstvo.eu/miestne-zastupitelstvo-2018-2022-18-zasadnutie-06102020/bod-2/
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Máme za to, že definícia podľa bodu 1/ zahŕňa aj vozidlá, ktoré sú pojazdné a nepoškodené, t.j. len dlhodobo 

parkujú na tom istom mieste. V takomto prípade by zdanenie parkovania bolo možné považovať za 

diskriminačné, keďže v prípade riadneho pojazdného vozidla nevidíme rozdiel v tom, či parkuje dlhodobo na 

jednom mieste alebo každý deň na inom, kým zaberá 1 parkovacie miesto rovnako, ako ostatní obyvatelia, ktorí 

majú parkovanie zdarma. Zdaniť státie takýchto vozidiel vzhľadom na uvedené neodporúčame. Uloženie 

takejto dane by mohlo byť považované za zjavné, resp. svojvoľné, porušenie ústavného princípu rovnosti pri 

rozlišovaní medzi jednotlivými skupinami daňovníkov vykonávajúcimi obdobnú činnosť. Okrem toho máme za 

to, že by MČ, ako správca dane, nedokázala uniesť dôkazné bremeno ohľadom nepretržitého parkovania 

po určitú dobu (napr. kamerový záznam a pod.). 
 

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je starým vozidlom vozidlo, ktoré sa stalo odpadom a držiteľ vozidla je 

povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo 

spracovateľovi starých vozidiel. 

 

Okrem starých vozidiel je aj držiteľ akéhokoľvek iného vozidla povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie 

vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či 

osobitne chránenej časti prírody a krajiny. 

 

Pri nedodržaní uvedených povinností držiteľov vozidiel je postup odstránenia takéhoto vozidla daný zákonom 

o odpadoch, rovnako aj možnosť sankcií (pokút) za nesplnenie si povinnosti držiteľa vozidla takéto auto odstrániť. 

Vzhľadom na to, že existujú zákonné prostriedky na riešenie situácie, ktoré podľa vyjadrenia Ing. Svetlovského 

štandardne priebežne prebiehajú a fungujú, treba zvážiť, či má zmysel mať takúto právnu normu, ktorej efekt 

na výber daní je minimálny. 

 

Máloktorý potenciálny daňovník sa k dani dobrovoľne prihlási, čiže bude nutné zo strany správcu dane dokazovať 

zaujatie verejného priestranstva, čo môže byť (ako sme už uviedli vyššie) problematické. 

Pri nepojazdných vozidlách (vozidlá bez EČV, vozidlá trvalo alebo dočasne vyradené z evidencie vozidiel alebo 

aj vozidlá, ktoré sú zjavne nepojazdné a poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie alebo narušujú estetický 

vzhľad obce) by bolo možné zvážiť zaviesť daň za užívanie verejného priestranstva od okamihu zabratia 

verejného priestranstva (resp. od okamihu zistenia preukázateľného zabratia verejného priestranstva) do 

doby odstránenia vozidla, pri zachovaní paralelného riešenia jeho odstránenia v súlade so zákonom o odpadoch. 

V okamihu ako je auto nepojazdné, tak už neparkuje, je to len vec, ktorá zaberá verejné priestranstvo a mohol by 

existovať dôvod vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva. Toto je však reálne možné využiť a získať 

daň len v prípade známych vlastníkov, t.j. tých čo majú EČV, keďže podľa vyjadrenia Ing. Svetlovského je 

zistenie vlastníka/držiteľa vozidla pri vozidlách bez EČV vysoko nepravdepodobné. Dokonca ani pri 

vozidlách s EČV nevie vždy polícia zistiť držiteľa vozidla (napr. pri dlhodobom pobyte v zahraničí). 

Pri zjavne nepojazdných vozidlách súčasne ale nie je dôvod dávať 60 dňovú lehotu, počas ktorej môžu zaberať 

verejné priestranstvo bez úhrady dane (ako to má upravené Banská Bystrica), keďže v súlade so zákonom 

o odpadoch je možné po 60 dňoch od doručenia výzvy pre držiteľa vozidla na odstránenie vozidla, vozidlo 

odstrániť na náklady jeho držiteľa aj zo strany obce.  

 

 

Aktuálny postup pri dlhodobo stojacich vozidlách  - informácia od Ing. Svetlovského: 

 

Ak je to vozidlo s EČV, s neplatnou STK, ale nespĺňa parametre na odstránenie – oznamujeme na Okresný úrad – 

je to odstrániteľná vada. 

 

Ak je to vozidlo s EČV, vieme zistiť držiteľa vozidla, ale vozidlo je v zlom technickom stave (ohrozuje, 

poškodzuje ŽP alebo estetický vzhľad obce) – zasielame výzvu na odstránenie, ak neodstráni v stanovenej lehote, 

tak sa odstráni na náklady vlastníka na určené parkovisko. 

 

Ak je to vozidlo bez EČV – dá sa mu výzva priamo na vozidlo s lehotou na odstránenie, potom sa vozidlo odstráni 

na určené parkovisko (vlastníka nevieme zistiť bez EČV). 

 

Informácia o aktuálnej praxi z Banskej Bystrice – zo dňa 27.10.2020:  

 

Doteraz ešte takúto daň nevyrubovali, nikto sa samozrejme k takejto dani nepriznal, ani to neočakávajú, ani 

nedostali od mestskej polície podklady na vyrubenie dane (zamestnankyňa, ktorá vyrubuje daň nevedela poskytnúť 

informáciu ako by sa dokazovalo 60 dňové nepretržité státie, to je vraj u nich úloha mestskej polície, ale zatiaľ 

takýto podklad na vyrubenie dane ešte nedostala).  



 8 

INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Ing. Pavol TROIAK 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie: zoznamy softvérov, licencií a k nim priradené počty 

 

Znenie interpelácie: 
Rád by som interpeloval starostu Mgr. Rudolfa Kusého, ktorého žiadam, aby predložil  

1. zoznamy softvérov, licencií a k nim priradené počty, mesačné fee, ročné fee, dodávateľov ktoré sa 

používajú na miestnom úrade BA Nové Mesto. 

2. Zoznam administrátorov FB stránky BA Nové Mesto.  

Odpoveď spracovala :     Mgr. Jana Biharyová,  

právnik oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy pozemkov 

 

Vo veci interpelácie o predloženie zoznamov softvérov, licencií a k nim priradené počty, mesačné fee, 

ročné fee, dodávateľov, ktoré sa používajú na miestnom úrade BA Nové Mesto a predloženia zoznamu 

administrátorov FB stránky BA Nové Mesto, Vám oznamujeme nasledovne:  

 

v súlade s ustanovením § 25 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich 

práce. 

Vami požadované zoznamy nesúvisia s výkonom práce starostu. Postavenie a rozsah funkcie starostu 

sú upravené v § 13 zákona o obecnom zriadení v spojení s § 17 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov. Vami požadované zoznamy sa týkajú 

činnosti miestneho úradu. 

 

Odpoveď spracoval:       Mgr. Richard Klein,  

 referent oddelenia IT  

 

Zoznam používaného softwerov 

 

Názov počet ks 
nadobúdajúca  

cena 
poplatok  
(ročný) 

Windows 10 pro (sieťová lic.) 140 15 607,20 €   

Windows 10 pro 10 3 244,80 €   

office 2019 (možnosť downgrade na 2016) (sieťová 
lic.) 150 33 840,00 €   

6Q2SQL Server 8.1 1 789,94 €   

SW KOKEŠ Štandard verzia 13 1 2 190,00 €   

SW IS MagikHELPDESK 15.5 User (100-190) 1 1 192,00 €   

SW MagikINFO-modul MagikAUDIT 1 1 184,16 €   

Software:Autodesk AutoCAD Limited 2015 1 1 332,00 €   



 9 

Softw. Base of VAT  1 990,00 €   

Software elektronický podpis 2 1 097,76 €   

SW Cadkon+Architecture 1 838,80 €   

Microsoft office 2003 + windows 7 pro 120 33 367,89 €   

Windows standard Server 2008+100call 2 11 654,45 €   

Biometric - doch. Systém. 1 3 799,00 €   

ABBY PDF Transformer +  20 1 000,00 €   

Zoner 2   79,10 € 

ESET Endpoint sec.  +  ESMC 180   1 762,56 € 

XCP-ng Xen server 1 0,00 €   

rôzne distribúcie linuxu 5 0,00 €   

PFSense 1 0,00 €   

Dochádzkový systém Biometric 1 3 799,00 €   

    

ArcGIS Desktop Basic Single Use Maintenance 1 1 762,20 €   

ArcGIS Desktop Standard Single Use (upgrade) 1 7 776,00 €   

ArcGIS Desktop Standard Single Use Maintenance 1   2 208,00 € 

ArcGIS Online User Type – Viewer 1   144,00 € 

ArcGIS Online User Type – Editor 1   288,00 € 

ArcGIS Online User Type – Field Worker 1   504,00 € 

ArcGIS Online User Type – Creator 1   708,00 € 

ArcGIS Online User Type – GIS Profesional Basic 1   996,00 € 

    

    

ISAMO - softvér od spol. TRIMEL       

Elektronický obeh dokladov (modul TRIMEL) 1 17 280,00 €   

Modul nájomné zmluvy 1 790,00 €   

ModulOpatr.služba+jasle 1 987,52 €   

SW IS SAMO modul Rozvoj 1 840,00 €   

Modul Eviden.príjm.dokladov Matr.úr. 1 1 190,00 €   

Nadstavbové funkcie EIS IS SAMO 1 1 382,78 €   

Progr. Pokladňa 1 816,57 €   

Programové rozpočtovanie 1 4 740,09 €   

IS SAMO ek. Inf. System 1 5 530,10 €   

Elektronizácia služieb  software EU 1 47 610,48 €   

Support ISAMO 1   8 736,00 € 
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INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Ing. Pavol TROIAK 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie: Správca parku JAMA 

 

 

Znenie interpelácie: 
Prosím správcu Parku JAMA o preverenie opatrenia v súvislosti s pandémiou korona vírusu, či je 

v súlade s nimi to, že v Parku funguje pitná fontána (stav k 05.10.2020). Ak nie je, aby zabezpečil jej 

vypnutie – znefunkčnenie 

 

 
Odpoveď spracoval :     Ing. Pavel Malo, odd.SM a VS 

 vedúci oddelenia  

 

Fontánka bola odstavená  vrátane vypustenia a zazimovania rozvodu  neodkladne po  zasadnutí 

MZ, nepoužíva sa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Mgr. Marianna Mašátová Haliaková 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie: Park JAMA 

 

 

Znenie interpelácie: 

 

Ja mám v podstate len asi takú drobnosť. Priznám sa,  neviem na koho, nakoľko menovite a 

adresne, takže to adresujem na správcu JAMA, neviem či je to EKO-podnik alebo kto. 

Poprosím správcu JAMA o preverenie; 

 

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Interpelovať môžete starostu alebo členov Miestnej rady. 

 

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á : 

 Tak dobre, tak potom starostu. Prosím správcu JAMA o preverenie opatrenia 

v súvislosti s pandémiou Corona-vírusu, či je v súlade s nimi to, že v parku funguje pitná 

fontánka? Ak nie, aby zabezpečili jej vypnutie, znefunkčnenie. Je to stav zo včerajška a mňa to 

teda veľmi prekvapilo. 

 

 

 

 

 
Odpoveď spracoval :            Ing. Pavel Malo, odd.SM a VS 

         vedúci oddelenia  

 

Fontánka bola odstavená  vrátane vypustenia a zazimovania rozvodu  neodkladne po  zasadnutí 

MZ, nepoužíva sa. 
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INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      JUDr. Tomáš KORČEK, PhD. 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie: Zmena stavby pred dokončením 

 

 

Znenie interpelácie: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som taktiež chcel interpelovať pána starostu. Ja by som sa chcel 

opýtať, či mestská časť vydala už rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pre investičný 

zámer GUTHAUS, ktorý je na Račianskej ulici a kde predmetom tejto zmeny pred dokončenie 

malo byť navýšenie počtu bytov. Ak áno, tak poprosil by som kópiu tohto rozhodnutia. 

Ďakujem. 
 

 

Odpoveď spracovala : Ing. arch. Kamila Marušáková      
                                             vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku 
 

Dňa 25.09.2020 vydala mestská časť Bratislava–Nové Mesto rozhodnutie č. 

221/2020/8756/2019/UKSP/BOLD-8, ktorého predmetom bola zmena stavby pred dokončením 

„Polyfunkčný bytový dom Račianska“.  

Rozhodnutie bolo riadne v súlade s ust. § 24, § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov. Výkon činnosti stavebného úradu je v zmysle ust. § 117 ods.1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov preneseným výkonom štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku. 

Nejedná sa teda o výkon samosprávy podľa § 4 ods.3, ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Konania, ktoré vedie tunajší stavebný úrad sú neverejné, právo nazerať 

do spisu a žiadať napr. vyhotovovanie fotokópii listín patrí účastníkom konania v zmysle ust. § 23 

správneho poriadku. Poslanec miestneho zastupiteľstva nie je ex lege osobou, ktorej by bol oprávnený 

tunajší stavebný úrad vyhotovovať fotokópie z administratívneho spisu. V prípade, ak by tunajší 

stavebný úrad vyhotovoval bez zákonného právneho dôvodu kópie listín zo svojho administratívneho 

spisu, postupoval by nepochybne v rozpore so zásadou legality podľa čl. 2 ods.2 Ústavy SR v spojení s 

ust. § 3 ods.1 správneho poriadku. 

Zákonnou alternatívou pre získanie fotokópie rozhodnutia zostáva podanie žiadosti o sprístupnenie 

informácií v režime zákona č. 211/2000 Z.z.   o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. 
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INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Ing. Libor GAŠPIERIK 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie: Správca parku JAMA 

 

 

Znenie interpelácie: 

Ja by som interpeloval pána starostu ohľadom JAMY. Myslím si, že JAMA je už otvorená 

niekoľko rokov alebo dlhšie mesiacov s tým, že sme schvaľovali zámer reštauračného, 

pohostinského zariadenia v tomto parku a dodnes nie je to sfunkčnené tak, ako sme hovorili na 

zastupiteľstve; teda aký je stav s týmto zámerom investora, alebo s otvorením tohto zariadenia 

v parku JAMA? Ďakujem.  
 

Odpoveď spracovala :   Ing. Daša Effenbergerová  
vedúci oddelenia investícií a výberového konania 

 

Pre otvorenie prevádzok bolo potrebné  vykonať zmenu v užívaní stavby podľa stavebného zákona č. 

50/1976 Zb. Zmena v užívaní bola rozdelená do 2 samostatných podaní na stavebný úrad Vajnory.   

1. časť  - kaviareň-  bola rozhodnutím stavebného úradu povolená zmena v užívaní , kde rozhodnutie 

č. OS-322/2020-SUC  nadobudlo právoplatnosť dňa 12.5.2020. Následne bol spoločnosťou 

požiadaný Regionálny úrad verejného zdravotníctva o povolenie prevádzky a prevádzka je 

otvorená.  

 2. časť – Jama Bistro- bola rozhodnutím stavebného úradu povolená zmena v užívaní , kde 

rozhodnutie č. OS- 533/2020-SUC  nadobudlo právoplatnosť dňa  22.7.2020.  Po tomto 

termíne mohol nájomca požiadať  Regionálny úrad verejného zdravotníctva o povolenie 

prevádzky. V súčasnosti sa odstraňuje, na náklady pôvodného dodávateľa, reklamácia 

nekvalitne vykonaného prestrešenia tejto časti prevádzky.   

 

Odpoveď spracovala:    Bc. Terézia Straková  
referent oddelenie správy majetku a vnútornej správy 

  
Nájomná zmluva ÚEZ č. 2015/2019 (Z 2019 – 204) bola podpísaná dňa 23.08.2019. 

Na základe uznesenia č. 08/14 prijatého dňa 25.06.2019 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti BA-

NM sa zmluvné strany dohodli ročné nájomné za užívanie predmetu nájmu vo výške 30.000,00 € t.j. vo výške 

2.500,00 € mesačne. Zmluvné strany sa dohodli, že mesačné nájomné bude nájomca uhrádzať mesačne vopred, 

najneskôr vždy v lehote do 5. dňa kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiaca. 

                     V prípade ak sa nájomca omešká s platením alikvotnej časti, prenajímateľovi vznikne nárok na 

zákonný úrok z omeškania a v prípade omeškania o viac ako tri mesiace s úhradou aj právo odstúpiť od tejto 

zmluvy v zmysle čl. 9 tejto zmluvy. 

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 15 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

                      Kaucia + prvé nájomné bolo zaplatená podľa zmluvy dňa 26.09. 2019 – 15.997,23 € (z toho kaucia 

je 12.100,00 €) 

                     Nájomné pri podpise zmluvy bolo 2.500,00 € za mesiac. Od 01.01.2020 (na základe inflácie čl. 5 bod 

8 nájomnej zmluvy) bolo zvýšené na 2.567,50 €   

                     Zostatok na účte (po odčítaní platby za 12/2019 a 01/2020 na základe súhlasu pána starostu Kusého) 

je 18.040,00 € nedoplatok 
K samotnej nájomnej zmluve a jej plneniu nemáme na investičnom podklady, túto časť doplní správa majetku.  
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INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Mgr. Darina TIMKOVÁ 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie: ihrisko Guerera v areáli ZŠsMŠ Cádrova 

 

 

Znenie interpelácie: 

Interpelujem ohľadne hokejbalového ihriska Guerera v areáli ZŠsMŠ Cádrova. 
- kto je vlastník pozemku, celkového ihriska 

- kedy bude ihrisko otvorené 

- z akých financií bude oprava hradená 

- bude možné využívať ihrisko škola, deti z okolia alebo bude súkromné 

 

Vzhľadom na to, že máme informácie, že hokejbalové ihrisko bude využívať OZ Guerera. 

Bude platiť prenájom škole? 

 

 

 

 

 

TÁTO  INTERPELÁCIA  JE  V  RIEŠENÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Mgr., Ing. Katarína Šebejová, PhD. 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie: Písomné stanovisko k užívaniu bytov – Pluhová 12 

 

 

Znenie interpelácie: 

 Takže žiadam starostu mestskej časti o písomné stanovisko o užívaní bytov bez 

kolaudácie na Pluhovej 12. 

 

Odpoveď spracovala : Ing. arch. Kamila Marušáková      
                                             vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v súlade s ust. § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva činnosť 

prvostupňového stavebného úradu ako prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania 

a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Tunajší stavebný úrad touto 

cestou uvádza, že stavebný zákon ani súvisiace právne predpisy neupravujú oprávnenie stavebného 

úradu vypracovávať stanoviská a sumarizačnú činnosť na podklade interpelácie člena kolektívneho 

orgánu podľa § 7 ods.1 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších 

predpisov, ktorý vykonáva samosprávu. Vo vzťahu k uvedenej stavbe je potrebné touto cestou poukázať 

na právoplatné dodatočné stavebné povolenie č.ÚKaSP-2013/2749/KON/SPdod.-56 zo dňa 07.06.2013 

s právoplatnosťou dňa 12.07.2013. Vo vzťahu k uvedenej stavbe (v rozsahu uskutočnenej zmeny stavby, 

z ktorej vyplýva navýšenie počtu bytov) nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Činnosť stavebného 

úradu v kolaudačnom konaní zabezpečuje zamestnanec stavebného úradu s odborným kvalifikačným 

predpokladom podľa § 117 ods.3 stavebného zákona. Rovnako je potrebné uviesť, že v prípade 

existencie zákonného dôvodu pristúpi orgán štátneho stavebného dohľadu podľa § 99 písm. b) 

stavebného zákona k nariadeniu štátneho stavebného dohľadu, v súčasnosti obmedzujú výkon tejto 

činnosti protipandemické opatrenia. 
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INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Mgr., Ing. Katarína Šebejová, PhD. 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie: objekt Guthaus – písomné stanovisko ku zmene stavby pred 

dokončením 

 

 

Znenie interpelácie: 

ale žiadam pána starostu o písomné stanovisko k výstavbe objektu GUTHAUS. Konkrétne ma 

zaujíma stanovisko o zmene stavby pred dokončením, či bolo vydané alebo či bola ďalšia 

dostavba. Tam sa malo na jednom poschodí postaviť 100 bytov. Akože stavba krásne rastie, 

takže tam by ma zaujímalo, že podľa čoho sa stavia? 

 

Odpoveď spracovala : Ing. arch. Kamila Marušáková      
                                             vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku 
 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov vydala dňa 25.09.2020 rozhodnutie č. 221/2020/8756/2019/UKSP/BOLD-8, ktorého 

predmetom bola zmena stavby pred dokončením „Polyfunkčný bytový dom Račianska“. v súlade s ust. 

§ 68 stavebného zákona, po predchádzajúcom vykonanom konaní. Z uvedeného je zrejmé, že stavebník 

pred samotným uskutočnením stavebných prác v rozsahu zmien pristúpil k podaniu žiadosti o zmenu 

stavby pred dokončením. Vzhľadom na uvedené v súčasnosti absentuje zákonný dôvod na konanie 

podľa § 88a stavebného zákona. 
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INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Mgr., Ing. Katarína Šebejová, PhD. 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie: Projekt Pod Vinicou – písomné stanovisko 

 

 

Znenie interpelácie: 

A žiadam starostu mestskej časti o písomné stanovisko k stavu projektu Pod vinicou 

ako komunikácie k nemu v  súvislosti s tým, že investor ARCA INVESTMENT alebo teda ak 

tam je jej dcéra, neviem nejaká, je pod ochranou súdov do konca roku 2020, lebo určite tam 

nejakí ľudia zainvestovali. Takže zaujímajú ma informácie, ktoré má mestská časť o tomto 

projekte v súčasnosti. Viem, že tam údajne nie je ani stavebné povolenie na cestu s čím tiež asi 

bude, je alebo už aj bol problém.  

 

 
Odpoveď spracovala : Ing. arch. Kamila Marušáková      
                                             vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku 
 
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov neeviduje stavbu pod názvom „ Pod Vinicou“ v súvislosti so stavebníkom Arca Investments. 
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INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Mgr., Ing. Katarína Šebejová, PhD. 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 
Predmet interpelácie: predaj pozemku na ul. Lopenícka - nový návrh na predaj 

 

 

Znenie interpelácie: 

Žiadam starostu MČ aby poveril úrad spracovaním nového návrhu na predaj pozemkov na ulici 

Lopenícka. 

 

Odpoveď spracovala:  Mgr. Jana Biharyová 
právnik na oddelení právnom, podnikateľských činností, 
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov 

 

 
 
Materiál je pripravený a je v riešení 
 
. 
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INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Mgr., Ing. Katarína Šebejová, PhD. 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 
Predmet interpelácie: Vypratanie bytov na uliciach Kutuzovova, Mestská, Plzenská, Čsl. parašutistov 

 

 

Znenie interpelácie: 

A ďalšia interpelácia sa týka včerajšieho zasadnutia Komisie sociálnych vecí a bývania, kde na 

začiatku volebného obdobia na jeseň v roku 2018 som videla všetky nájomné byty, ktoré máme 

mimo Bojnickej a odvtedy vlastne žiadame úrad, aby tieto byty vypratal. Blíži sa koniec roku 

2020 a 3 byty nie sú vypratané, nie sú užívaniaschopné; a pribudol štvrtý. 

Takže moja interpelácia je, že žiadam starostu mestskej časti, aby zabezpečil vypratanie bytov 

na uliciach: Kutuzovova, Mestská, Plzenská, Čsl. Parašutistov do 31. 12. 2020 a aby zabezpečil 

aj ako užívania schopnosť týchto bytov. 

 

 
Odpoveď spracoval   : Ing. Pavel Malo      
                                             vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy 

SM a VS naplánovala podľa možnosti rozpočtu vypratanie (a potrebnú dezinfekciu niektorých 

bytov)  predmetných bytov najneskôr do 31122020 nasledovne: 

1. byt.č.39 - Čsl. parašutistov – objednávka  na vypratanie ( cez EKO-podnik VPS)je 

v schvaľovacom procese 

2. byt č.3 - Kutuzovova 25  - bude vykonaná obhliadka  s predložením CP : vypratanie 

a dezinfekcia , po vybavení a schválení objednávky sa vykonajú práce vypratania a dezinfekcie 

3. byt. č. 1 - Plzenská 3 - bude vykonaná obhliadka s predložením CP : vypratanie a dezinfekcia, 

po vybavení a schválení objednávky sa vykonajú prace vypratania a dezinfekcie 

4. byty c.5 a 8 – Mestská 9 – obidva byty sú vypratané 
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INTERPELÁCIA  

z pokračovania 18. zasadnutia MZ – zo dňa 06.10.2020 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :      Mgr., Ing. Katarína Šebejová, PhD. 

Interpelovaný:     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ............................................................. 
        vedúci oddelenia  

 

Predmet interpelácie: Zabezpečenie stretnutia s občanmi – prepracovaný projekt na 

rekonštrukciu budovy Makovického 

 

 

Znenie interpelácie: 

Žiadam starostu MČ, aby zabezpečil stretnutie s občanmi k prepracovanému projektu na 

rekonštrukcie budovy na Makovického ulici za účelom vybudovania Centra včasnej intervencie 

Bratislava. 

 

 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Rudolf Kusý  
           starosta 

 
Projekt Centra včasnej intervencie na Makovického ulici – s občanmi komunikuje a rieši pani poslankyňa 

Šebejová.  
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