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           ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 

 

z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 8. decembra 2020 

v zasadacej miestnosti budovy Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava–Ružinov, ul. Mierová č. 21, Bratislava 
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19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

 

                        O B S A H 

 

 

BOD 1:                                              str.  6     

Otvorenie 

 

BOD 2:                                              str.  6 

Schválenie programu rokovania 

 

BOD 3:                                              str. 14 

Voľba členov návrhovej komisie 

 

BOD 4:                                              str. 17 

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

 

BOD 5:                                              str. 18 

Správa z kontroly plnenia uznesení 

 

BOD 6:                                              str. 33 

Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na rok 2020 

 

BOD 7:                                              str. 38 

Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto na rok 2020 

 

BOD 8:                                              str. 51 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 

2021 – 2023 

 (Stiahnutý z programu rokovania.) 
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BOD 9:                                              str. 51 

Predloženie projektu: Kooperácie v oblasti vzdelávania v 

pohraničnom regióne SK-AT 

bilingválne (BIG_ling SK-AT) 

 

BOD 10:                                              str. 52    

Predloženie projektu: Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ 

Odborárska 

 

BOD 45:                                             str. 81  

Vystúpenie občanov: 

Viera Godálová 

Matej Adam 

 

BOD 11:                                              str. 85 

Predloženie projektu: Revitalizácia Račianske mýto 

(vodozádržné opatrenia) 

 

BOD 12:                                             str. 135 

Schválenie projektového zámeru: Inovatívne riešenia pre 

školy - pilotný projekt ZŠ Odborárska 

 (Materiál nebol schválený.) 

 

BOD 13:                                             str. 172  

Predĺženie lehoty platnosti strategických rozvojových 

dokumentov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: PRO 

Bratislava-Nové Mesto 2016-2020 a Komunitného plánu 

sociálnych služieb 

 

BPD 14:                                             str. 180 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
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záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 

3/2016 zo dňa 14.6.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY 

CENTER v Bratislave 

  

BOD 15:                                             str. 190  

Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze umiestnenia 

herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 

BOD 16:                                            str. 192 

Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného 

priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020 

 

BOD 17:                                            str. 193 

Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 

23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort 

Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A, Bratislava 

 (Návrh stiahnutý v priebehu rokovania.) 

 

BOD 18:                                            str. 196 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom 

časti pozemku registra “C“ KN č. 15123/9, v rozsahu 1m2 , v 

k. ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Helpi  

 

BOD 19:                                            str. 199 



5 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu nebytového priestoru č. 902 nachádzajúcom sa na prízemí 

bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 v Bratislave 

a to občianskemu združeniu Lovec – team, o.z. 

 (Návrh stiahnutý v priebehu rokovania.) 

 

BOD 20:                                           str. 210 

Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: 

I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

II. návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel 

 

BOD 21:                                            str. 213 

Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2021 

 

BOD 22:                                            str. 214 

Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, 

Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021 

 

UKONČENIE ZASADNUTIA MZ o 16.20 hod. 

 

ZNELKA MČ   

            

(Zostávajúce body zo schváleného programu (23 – 48), budú 

prerokované na pokračujúcom 19. zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva MČ B-NM dňa 16. decembra 2020.) 
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ZAČIATOK 19. ZASADNUTIA MZ o 9.10 hod. 

 

ZNELKA MČ  

 

BOD 1: OTVORENIE 

Mgr. R. K u s ý, starosta MČ B-NM: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

kolegovia z úradu, vážení hostia, otváram 19. zasadnutie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto.    

 

 Z programu dnešné rokovania sú ospravedlnení: 

pán poslanec Andrej Balga, MBA a  

pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner. 

Pán vicestarosta Ing. Stanislav Winkler bude musieť od nás 

na chvíľočku odísť. A odísť musia skôr aj pán poslanec Ing. 

Jakub Mrva a pán poslanec Ing. Libor Gašpierik.  

 

 Na dnešnom rokovaní sú skrutátorkami pani Eva Tomeček 

Ghata a pani Milada Riegl v prípade, že by zlyhalo hlasovacie 

zariadenie.  

 Dámy a páni, pristúpime k bodu 2. 

 

 

BOD 2: 

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Program bol vyvesený na úradnej tabuli, takže ideme 

o ňom hlasovať.  

 

   1. Otvorenie 
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   2. Schválenie programu rokovania 

   3. Voľba členov návrhovej komisie 

   4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

   5. Správa z kontroly plnenia uznesení 

   6. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti  

      Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 

   7. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti  

      Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 

   8. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na  

      roky 2021 – 2023 

   9. Predloženie projektu: Kooperácie v oblasti vzdelávania  

      v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne (BIG_ling SK- 

      AT) 

   10.Predloženie projektu: Vodozádržné opatrenia v areáli  

      ZŠ s MŠ Odborárska 

   11.Predloženie projektu: Revitalizácia Račianske mýto  

      (vodozádržné opatrenia) 

   12. Schválenie projektového zámeru: Inovatívne riešenia  

       pre školy- pilotný projekt ZŠ Odborárska 

   13. Predĺženie lehoty platnosti strategických rozvojových  

       dokumentov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: PRO  

       Bratislava-Nové Mesto 2016-2020 a Komunitného plánu  

       sociálnych služieb 

   14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

      Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa  

      Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  

      Bratislava-Nové Mesto č. 3/2016 zo dňa 14.6.2016,  

      ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov  

      v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v  

      Bratislave 

   15.Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  

      Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného  
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      nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze  

      umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta SR  

      Bratislavy 

   16.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľ- 

      stva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

      mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 

      a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

      Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za  

      užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne  

      záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej  

      republiky Bratislavy č. 3/2020 

   17.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN  

      parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre  

      Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A,  

      Bratislava 

   18.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa –  

      prenájom časti pozemku registra “C“ KN č. 15123/9, v  

      rozsahu 1m2 , v k.ú. Nové Mesto, pre občianske  

      združenie Helpi 

   19.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa  

      týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 902  

      nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č.  

      1528 na Račianskej ul. 87 v Bratislave a to občianskemu  

      združeniu Lovec – team, o.z. 

   20.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľ- 

      stva k: 

I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

II. návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel 

   21.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok  

       2021 

   22.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady,    

      Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho  

      zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na  

      rok 2021 

   23.A/ Návrh na zrušenie: 

- časti B. uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto č. 

22/07 z 20.04.2010 a 

- uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto č. 02/27 zo dňa 17.02.2015 

   B/ Návrh na schválenie podmienok pre vypracovanie zmlúv 

o dielo, ktoré je potrebné zapracovať do všetkých zmlúv o 

dielo na dodávku stavebných prác 

   24.Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva  

      mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/26 zo dňa  

      30.6.2020 

   25.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia  

      a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové  

      Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným  

      mestom SR Bratislavou 

   26.Návrh na schválenie spoločnej správy nehnuteľného  

      majetku v správe mestskej časti 

– stavba so súpisným č. 2682, katastrálne územie Vinohrady 

- Dom kultúry Kramáre 

   27.Plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra  

     na I. polrok 2021 

   28.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie  

      Základná škola s materskou školou Sibírska č. 39,  
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      Bratislava 

   29.Správa z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu MČ  

      B-NM v zmysle prijatých VZN 

   30.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN  

      parc. č. 11962/1 katastrálne územie Nové Mesto 

   31.Návrh na udelenie súhlasu vlastníka s odstránením  

      stavby - garáže súp. č. 4015 postavenej na pozemku  

      parc. registra „C“ č. 12781/227 a zapísanej na liste  

      vlastníctva č. 2773, k.ú. Nové Mesto 

   32.Návrh poskytnutie zľavy z nájomnej zmluvy č. 215/2019  

      zo dňa 23.08.2019 nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o. 

   33.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN  

      parc. č. 19262/11, zastavané plochy a nádvoria, o  

      výmere 72 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Pauly  

      Sopkovej 

   34.Informácia o stavbách súp. č. 1102 na pozemkoch  

      registra “C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266,  

      12781/267, 12781/268, 12781/270, v k.ú. Nové Mesto –  

      dopravné stredisko EKO-podnik VPS 

   35.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN  

      parc. č. 5348/3 a parc. č. 5348/11, v katastrálnom  

      území Vinohrady, pre Tomáša Bachoríka, Ľ. Fullu 46,  

      Bratislava 

   36.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN  

      parc. č. 18121/3, v katastrálnom území Vinohrady, pre  

      Ing. Vladimíra Zajaca 

   37.Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Nájomnej  

      zmluve na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č.  

      12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269,  

      12781/270, 12781/271 

   38.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III.  

      a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných  
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      priestranstiev na zimné obdobie 2020/2021 

   39.Informácia o spracovaní územných plánov zón 

   40.Žiadosť o príspevok č. 26/2020 – OZ Ziegelfeld – na  

      projekt “ Rozvoj novomestského hokejového tímu Tehelné  

      Pole" 

   41.Žiadosť o príspevok č. 27/2020 – OZ Víťaz – na projekt  

      “ Víťaz OZ" 

   42.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke  

      Helene Slézovej na dobu určitú tri roky 

   43. Návrh na vyhlásenie zámeru stavebnej uzávery Koziarka  

       – časť územia v lokalite Koziarka 

   44.Návrh na vyhlásenie zámeru stavebnej uzávery Horné  

      Židiny a Slanec - časti územia v lokalite Veľký Varan 

      /Slanec 

   45.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod.) 

   46.Rôzne 

   47.Interpelácie 

   48.Záver 

 

Informácia mimo programu rokovania: 

. Informácia o vybavovaní interpelácií z ostatného 

zasadnutia MZ konaného dňa 6. 10. 2020. 

 

 

 Ak by z Vás mal niekto nejaké návrhy na zmenu alebo 

doplnenie programu, viete že musíme najprv program 

neschváliť a potom hlasovať o tejto zmene, o tomto návrhu. 

Takže, nech sa páči, prejdeme k hlasovaniu. Nech sa páči, 

hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 4 poslanci 
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 Proti:              7 

 Zdržal sa:          6 

 Nehlasoval:         2 

 Program sme neschválili.  

 Nech sa páči, ideme hlasovať o zmenách programu.  

 (Šum v sále, že bola prihlásená pani poslankyňa.)      

     (Poznámky poslancov.) 

 Tu sa nič neukázalo, pani poslankyňa, mrzí ma to. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :   

 Tesne pred začiatkom hlasovania sa tam objavila pani 

poslankyňa Šebejová. Takže ja mám návrh, pán starosta, 

procedurálny návrh, aby sme sa vrátili do diskusii 

k programu, v ktorej môžu byť predložené návrhy na zmenu 

programu a potom budeme hlasovať najprv o pôvodnom a potom 

o zmenách, aby sme išli podľa zákona o obecnom zriadení. 

Lebo inak sme dnes skončili.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja som to nevidel, ale predpokladám, že je to tak. Takže 

nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

Ďakujem pekne. Ja by som chcela navrhnúť nový bod do 

bodu programu, a je to: 

„Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Bc. 

Renáte Knausovej na dobu určitú počas trvania pracovného 

pomeru ZŠ s MŠ Odborárska.“ 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec. 

 

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

 Ďakujem. Ja by som navrhol vypustiť bod 8 – návrh 

rozpočtu. Nemali sme dostatok času s kolegami si to prejsť. 

Chceme tam ešte nejaké zmeny zapracovať, takže by sme to 

prehodili na január. Nie je dobré, že sa aj posledný večer 

pred zastupiteľstvom posielajú nejaké zmeny. Čiže chceli by 

sme si to poriadne prejsť a v januári schváliť rozpočet, 

ktorý teda bude reálny; podľa nášho názoru.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, ešte niekto? Nie.  

 Takže teraz ideme hlasovať o návrhu programu rokovania 

tak, ako bol predložený. Keď nebude schválený, potom budeme 

hlasovať o jednotlivých zmenách, ktoré ste teraz navrhli. 

V poriadku? Áno, pani vedúca? V poriadku. 

 Nech sa páči, pripravíme sa a prosím hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 0 poslanec 

 Proti:             15 

 Zdržal sa:          0 

 Nehlasoval:         4. 

 

 Nech sa páči, ideme hlasovať o návrhu pani poslankyne 

Šebejovej.  

     Prosím ešte raz predniesť ten návrh; buďte taká láskavá. 
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Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.:     

 Ďakujem pekne. Je to „Návrh na schválenie nájmu obecného 

bytu Bc. Renáte Knausovej na dobu určitú počas trvania 

pracovného pomeru ZŠ s MŠ Odborárska“.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 Druhý návrh; prosím predniesť pána poslanca Mikulca, 

ešte raz.  

 

 

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

 Navrhujem stiahnuť bod 8 z rokovania zastupiteľstva. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:        2 

 Ďakujem pekne. 

 Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu. 
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BOD 3: 

Voľba členov návrhovej komisie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Navrhnutý je pán poslanec Weiss; ešte tu nie je.  

     Poprosím ešte jedného člena návrhovej komisie. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja by som poprosil kolegov z iných klubov, aby sme sa 

nepočúvali, že len my sme obsadili návrhovú komisiu, aby 

teda niekoho nominovali. Lebo myslím, že jediný kto 

nominovaný tu ani nie je. Takže to ani je úplne dobré.  

  

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

     Ďakujem za slovo. Ja som ochotný prijať túto nomináciu 

alebo navrhnúť sám seba do  návrhovej komisie za podmienky, 

že budem môcť zostať sedieť tu. Takže pokiaľ pán predseda 

bude akceptovať takúto podmienku, tak sám seba navrhujem. 

Ďakujem. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :    

 Nie som si síce vedomý toho že je možné podmieňovať 

členstvo v návrhovej komisii čímkoľvek, ale ak na tom trváte 

a na tom má havarovať návrhová komisia, tak nech sa páči.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Ešte niekto? 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :  

 Ak nikto, tak potom navrhujem pána Martina Vlačikyho; 

musíme byť traja.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: pán poslanec Korček 

a pán poslanec Vlačiky. Má niekto iné návrhy?  

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

Ďakujem veľmi pekne. Aby som to vysvetlil pánovi 

kolegovi Petrovičovi; ja sa kolegu pána Petroviča nebojím, 

ale jedine čo som mal záujem, aby som spriechodnil toto  

zastupiteľstvo, aby bol dostatočný počet členov návrhovej 

komisie, takže keď sa kolega Vlačiky prihlásil, tak tým pádom 

moja účasť nie je potrebná. Takže sa vzdávam, resp. sťahujem 

návrh z vlastnej nominácie do tejto komisie.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Návrhová komisie má mať 3 členov.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, bohužiaľ, pán poslanec Weiss tu nie je.  

 Takže, oceníme ak zostanete, a budeme hlasovať. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Dobre, ja to osobne ocením ak zostanete členom návrhovej 

komisie. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Dobre. Ďakujem veľmi pekne, takže znova sa navrhujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Takže ideme hlasovať o zostane návrhovej 

komisie:  

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD. a  

pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.   

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1. 

 Pristúpime k bodu 4. 

 

 

 

BOD 4:  

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Za overovateľov zápisnice a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec Martin Lovich 

pán poslanec Ing. Pavol Troiak.  

 Má niekto iný návrh? Nie. Takže, nech sa páči, ideme 

hlasovať. 

 Kto je za to, aby overovateľmi záznamu a uznesení bol 

pán poslanec Lovich a pán poslanec Troiak; nech sa páči, 

hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2. 

 Pristúpime k bodu 5. 

 

 

BOD 5:  

Správa z kontroly plnenia uznesení MZ MČ B-NM 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Árva. 

 

 

Poslanec Ing. Andrej  Á r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel len upozorniť, 

že v tom materiáli sa nenachádza informácia alebo nie je 

zakomponované uznesenie 17/31.8, to je uznesenie o poistných 

zmluvách, o revíziách. A myslím si, že tento návrh uznesenia 

som dával dosť dávno dozadu, myslím že to bolo júnové 

zastupiteľstvo a doteraz som nedostal odpoveď.  

     Takže pýtam sa, v čom je problém?  

     Predpokladám, že mestská časť v zmysle zákona robí 

štandardne revízie a poistné zmluvy každý rok na všetky 

budovy ktoré má vo vlastníctve. A teda, pýtam sa, kde je 

problém? Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta. 

 

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k : 
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 Nikde nie je problém. Na ostatnom zastupiteľstve to 

bolo predložené. Bohužiaľ, tie prílohy neboli priložené 

v elektronickej forme. Tí, čo boli, tak mali v papierovej 

forme. A predpokladám, že dva týždne dozadu alebo už si 

nepamätám presne, to bolo všetkým poslané e-mailom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pán prednosta, ak to bolo poslané, môžeme poslať 

pánovi poslancovi zajtra ešte raz ten materiál? (Áno.) Tých 

e-mailov chodí veľa a na parkovaciu politiku ste teraz mali 

veľa e-mailov; to sa mohlo stratiť. 

 Pán poslanec Árva, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Viete, ono sa nič nestratilo, prišla odpoveď ale nie 

úplná. Boli tam uvedené roky 2019, 2020, a mňa by zaujímalo 

ďalej do histórie, napríklad od roku 2016. Riešil som to 

napríklad aj s pánom kontrolórom; Martin (Ing. Böhm) potvrď, 

prosím Ťa, e-mailom. A čakám na adekvátnu odpoveď. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ahá. Takže prišla odpoveď nakoniec.  

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Nie úplná.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To je ale iná situácia. 

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

 Musím potvrdiť to, čo hovoríš pán starosta, že e-mailom 

chodí neuveriteľne veľa veci zaujímavých. A hlavne tých 

ktorých zaujímajú tieto veci, tým chodia zaujímavé e-maily. 

Tých, čo sa starajú o chod mestskej časti.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som sa chcela spýtať na uznesenie ešte z roku 

2015; teda dátum prijatia 14. 7. 2015 08/16: Miestne 

zastupiteľstvo žiada starostu, aby informoval písomne 

všetkých poslancov o každom väčšom investičnom zámere ktorý 

má 10 a viac bytových jednotiek, alebo porovnateľný rozsah 

občianskej vybavenosti. Myslím, že žiadnu takúto informáciu 

sme už veľmi dlho nedostali.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Myslím, že to bolo vyriešené tým, že pán poslanec 

Korček, ak sa nemýlim, vtedy navrhol, aby všetky stanoviská 

mestskej časti; mýlim sa pán poslanec? Boli zverejnené, a tým 

pádom ste mali všetky informácie v týchto veciach.  

     Pán poslanec Korček, môžete ma doplniť, opraviť? 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja, aby som to uviedol 

na pravú mieru, to uznesenie ktoré ja som dával a ktoré sa 
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týkalo stanovísk k investičnej činnosti, ktoré dávala 

mestská časť; to bolo ešte z minulého volebného obdobia. A 

potom to uznesenie Katky Šebejovej, až nasledovalo potom.  

     Čiže to sú dve rôzne uznesenia, ktoré by mali mať aj 

dve rôzne plnenia. Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Jasné. Pani poslankyňa, nemám také informácie ako 

mestská časť. Má ich iba stavebný úrad.    

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

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

na uznesenie, ktoré sme podávali ešte minulé zastupiteľstvo 

myslím s kolegom Filipovičom, myslím Liborom Gašpierikom 

a ďalšími, ohľadom zaradenia do zoznamu pamätihodnosti 

mestskej časti, prvej benzínovej pumpy na Slovensku, ktorá 

sa nachádzala – alebo bohužiaľ už je demontovaná, na 

Račianskej ulici v areáli tzv. Palkovho Kovošrotu. A nevidel 

som, možno sa mýlim, plnenie tohto uznesenia, pretože 

v termíne sme mali nasledujúce riadne zastupiteľstvo, čiže 

som očakával dnes nejaký materiál.  

 

     A keďže dnes nevidím ten materiál tu, tak sa chcem 

opýtať na stav plnenia tohto uznesenia. A či teda môžeme 

v budúcnosti očakávať, že táto prvá benzínová pumpa bude 

zaradená do zoznamu pamätihodnosti mestskej časti, tak ako 

sme to žiadali. Zachytil som v médiách, že developer sa 

vyjadril, že ju len nejako dočasne demontoval ale v projekte 

s ňou ráta, či už vo forme nejakej kaviarne, alebo vo forme 
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nejakej nabíjacej stanice pre elektrobicykle, čo mne by sa 

viacej páčilo. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Podľa pána prednostu bol materiál riadne pripravený aj 

v spolupráci s Mestským pamiatkovým úradom. Ale medzitým 

došlo k rozobratiu predmetnej pumpy. My sme telefonovali aj 

s pánom vicestarostom Winklerom vlastníkovi, ten nás 

ubezpečil, že tá dohoda z pred niekoľkých rokov trvá 

a v žiadnom prípade ju neplánuje dražiť a nejako tú pumpu 

zlikvidovať.  

 Faktická poznámka, pán poslanec. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem veľmi pekne pán starosta, to sú ale dve veci. 

Jedno je faktický výkon, teda tej stavebnej činnosti 

saturujúci aj teda tú pumpu bývajú. Druhá vec je zoznam 

pamätihodnosti, pretože do zoznamu pamätihodnosti môžu byť 

zaradené aj neexistujúce celky, alebo neexistujúce stavebné 

súbory. Máme také pamätihodnosti, čiže ja si nemyslím, že by 

niečo bránilo zaradeniu do zoznamu pamätihodnosti tú pumpu, 

aj keď je momentálne demontovaná. Ja dúfam, že ten developer 

je trošku príčetný a teda to čo sľúbil, aj splní. Čiže ten 

materiál podľa mňa tu by mal byť tak či tak predložený. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Oslovíme v tejto veci Mestský pamiatkový 

úrad. Ak budú súhlasiť s vašim názorom, samozrejme materiál 

predložíme.   

 Pani poslankyňa Šebejová. 
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Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.: 

 Ja by som nechcela len to jedno uznesenie pán starosta. 

Teraz poviem jedno, ale chcela by som sa spýtať na viac. 

Takže aj to prvé uznesenie, o ktorom sme hovorili, tak má 

tam „v konaní“. Ak sa nemôže vykonať, tak asi by malo mať 

nejakú inú informáciu. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To máte pravdu. 

 

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

 Teraz máme ďalšie uznesenie, na ktoré by som sa chcela 

spýtať. A to je dátum prijatia 25. 6. 2019: Miestne 

zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti a prednostu 

Miestneho úradu, aby zabezpečil pravidelnú informovanosť 

o príprave (o zadaní, o projektovej inžinierskej príprave), 

ako aj o priebehu realizácie investičných akcií mestskej 

časti na zasadnutia príslušných komisií miestneho 

zastupiteľstva. Dostávali sme takúto informáciu v tabuľke, 

ale už sme ju dlho nedostali.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca investičného oddelenia je tu, videl som ju. 

Pani vedúca, môžem poprosiť pokračovať raz za kvartál 

v takýchto informáciách písomných?  

     (Áno.) Ďakujem pekne. 

 

Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.: 
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 Ešte som sa chcela spýtať na 3 uznesenia, ktoré bolo 

prijaté 19. 6. – v konaní: Miestne zastupiteľstvo žiada 

starostu mestskej časti, aby zabezpečil transformáciu 

participatívneho projektu Prevencia sociálnej izolácie 

osamelých starších ľudí prostredníctvom telefonickej linky 

na vhodnú sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách 

a zabezpečil jej poskytovanie v rámci oddelenia sociálnych 

služieb.  

 

 Prečítam ešte ďalšie: Miestne zastupiteľstvo žiada 

starostu mestskej časti, aby zabezpečil registráciu 

a poskytovanie terénnej sociálnej služby krízovej 

intervencie podľa zákona o sociálnych službách v rámci 

oddelenia sociálnych služieb minimálne jedným sociálnym 

pracovníkom s požadovaným vzdelaním 2. stupeň vysokej školy, 

odbor sociálna práca.  

 

 A tretie uznesenie: Miestne zastupiteľstvo žiada 

starostu mestskej časti, aby na základe záverečnej správy 

z procesného auditu Miestneho úradu mestskej časti vymenoval 

do 15. 6. 2020 zamestnanca úradu, ktorý bude vykonávať dohľad 

nad EKO podnikom VPS a presne zadefinoval jeho úlohy 

i zodpovednosť vo vzťahu k príspevkovej organizácii EKO 

podnik VPS.  

 Všetky uznesenia boli prijaté 19. 6. 2020. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím pre pani poslankyňu pripraviť písomný 

materiál; dobré? Ešte jedno? 

 

Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.: 
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 Všetky tri majú „v konaní“.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím pripraviť písomný materiál, prípadne minimálne 

ten s EKO podnikom. Viem, že máme vyjadrenie pána 

prokurátora, takže treba tam napísať, že nebude sa 

realizovať, napríklad.  

 

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

 Určite ku všetkým trom by som chcela, tak ako som to 

predniesla. Dobre? Pekne poprosím, nielen k EKO podniku ale 

aj k tým sociálnym službám. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, dostanete odpoveď ku všetkým trom. Ale v prípade, 

že bude treba nejakú odpoveď upraviť v rámci plnenia 

uznesení, tak treba to upraviť. Napríklad o tom EKO podniku 

kde viem, že prokurátor to zamietol toto uznesenie. Všetko? 

Môžeme ísť ďalej? (Áno.) Ďakujem.  

 Pán poslanec Vlačiky. 

 

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.: 

 Ďakujem. Ja len sa vrátim k tej čerpacej stanici. Ja 

teda na margo tých medializovaných informácií, že bolo to 

rozrezané a odvezené do šrotu, tak som tiež volal pánovi 

Obložinskému z firmy, ktorá to tam vlastní, a taktiež ma 

ubezpečil, že majú to bezpečne uložené na tom stavebnom dvore 

a plánujú to opätovne použiť buď ako nový vchod do budovy, 

alebo niekde inde v rámci toho areálu, a aj ako na tú 

elektrostanicu pre tie elektrobicykle. Tak som ho teda 
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požiadal pre upokojenie verejnosti, nech  teda tú rozobratú 

benzínku nafotia a nech k tomu priložia aj ten projekt že 

ako to bude použité pri stavbe. A nech to zverejnia. Tak mi 

to prisľúbil do Vianoc, aby sme mali ten dôkaz že nie je to 

v šrote, ale že teda bude to tam znova použité. Takže som aj 

sám zvedavý, ale dúfam, že to tak bude. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, toto je správa o kontrole plnenia uznesení; 

nech sa páči máte slovo. Či sa chcete vyjadriť k tej pumpe? 

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.: 

 Áno, to len k tej benzínovej pumpe bola informácia. To 

je všetko. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.  

 

 

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

 Ja len tiež pre upokojenie verejnosti a k tomu čo tu 

hovoril či pán kolega Vlačiky, či pán kolega Korček, my sme 

tu mali tiež nejaký problém s developerom, pán starosta, už 

sa nepamätám kedy som toto otvoril na ktorom zastupiteľstve,  

ale bavili sme sa o prenesení parkovacích miest v lokalite 

Nobelova spoločnosťou Sitno Holding. Boli sme na tom 

stretnutí aj s pánom Winklerom, vicestarostom, pre 

parkovanie, momentálne má na starosti stavebný úrad, akým 

spôsobom sa toto doriešilo, keď už tie miesta prakticky 

neexistujú, už sú rozpredané tie miesta. Mám to brať, že ten 
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developer nás oklamal? Obyvateľov oklamal? Prístupová cesta 

tam nie je, ktorá mala byť takisto. Skolaudované sú tam byty 

v objeme, atď. Kedy to bude? Alebo bude to vôbec, Stanko 

(Ing. Winkler)? Kto sa o toto zaujíma z úradu? Bude to dva 

roky. Nič.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Už ste skončili, či môžem odpovedať? 

 

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

 Kľudne. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dostanete písomnú odpoveď pán poslanec.  

 

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

 To ste nemuseli odpovedať, dostávam tie písomné 

odpovede hocijaké.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pán vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo pán starosta. Ja si dovolím faktickou 

pripomienkou reagovať na kolegu M. Vlačikyho. Ja sa priznám, 

že veľmi dobre poznám ten projekt Fenix park. Poznám 

dokumentáciu, ktorá bola predložená na územné konanie, 

výslednú dokumentáciu ktorá bola posudzovaná v procese EIA. 

V žiadnej z týchto dokumentácií investor so zapojením 

čerpacej stanice alebo zvyškov tej čerpacej stanice 

neuvažoval, tak ja sa teším na to, že teda snáď v ďalších 
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stupňoch projektovej dokumentácie to zapracuje. Ale  naozaj, 

pozorne sledujem celý ten proces. Ako účastník konania nie 

som tu sám v tom auditóriu. Účastníkom konania je aj pán 

kolega Korček, takže iste to budeme sledovať pozorne, aj čo 

sa týka vývoja toho projektu. 

 

 A teraz k tomu čo možno by som rád povedal. K tej 

prístupovej komunikácií sa občania obracajú a mňa, v akom 

štádiu je tá prístupová komunikácia? (Signál.) Ak dovolíte 

dokončím myšlienku. Na vydanie stavebného povolenia na tú 

prístupovú komunikáciu bolo vydané stavebným úradom mestskej 

časti stavebné povolenie. Jeden z vlastníkov nehnuteľností, 

developer sa odvolal. Bolo to postúpené na okresný úrad 

zhruba mesiac dozadu. Okresný úrad zrušil to rozhodnutie a 

vrátil to opäť na rozhodovanie prvostupňovému stavebnému 

úradu. Takýto je stav, čo sa týka tej komunikácie. Ďakujem.  

 (Poznámka z pléna.) 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :        

 Pán poslanec, ak niečo potrebujete, prihláste sa. 

Ďakujem pekne. 

  Pán poslanec Filipovič. 

 

 

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja sa chcem opýtať 

na uznesenie, ktoré som dával na poslednom miestnom 

zastupiteľstve ohľadom tých šuflikových projektov, počte 

projektov a sumách šuflikových projektov, nemám na to 

odpoveď. A takisto nemám ani informácie, ktoré som žiadal 

predtým na zastupiteľstve, ohľadom projektov v našich 

mestských častiach alebo volebných obvodoch, aby gesční 
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poslanci dostávali informácie o tom, čo sa tam chystá a čo 

sa tam deje. Čiže vôbec nevieme čo sa deje v našich gesciách. 

Nemáme absolútne informácie o developerských alebo 

hocijakých iných projektoch; to som tiež dával návrh na 

uznesenie. A absolútne sa po tom zľahla zem, len tak sa 

„zaprášilo“. 

 

 Čiže chcem vedieť že či ma význam sem chodiť, a žiadať, 

a robiť tie uznesenia alebo nie? Lebo momentálne sa neplnia. 

Takže sa pýtam, že kedy sa k tomu dopracujeme, lebo nie je 

to o tom, aby sme tu robili čiarky a kontrolovali to čo 

navrhneme, a to čo schválime. Pre pána boha, veď toto má mať 

agendu úrad. Takže bol by som rád, aby si tú agendu niekto 

plnil. Lebo nie som tu od toho, ja tu nebudem suplovať 

niekoho prácu. Ďakujem veľmi pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, ten prvý bod sa spracováva. 

 A ten druhý bod, je to prenesený výkon štátnej správy. 

Takže v tejto oblasti nemôžete dávať miestnemu úradu žiadne  

požiadavky. 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ja v prvom rade za seba poviem, že nepodporím tento 

bod. Ale ešte k tomuto čo sme sa tu bavili doteraz, to sú 

veci ktoré trvajú pol roka, rok. Tu trvá rok odovzdanie bytu 

na Bojnickej ulici nejakému pánovi, ktorý  má problémy 

s cukrovkou.  Tu trvajú veci, na ktorých sa dohodneme, či už 

Vy pán starosta, alebo pán prednosta priamo s developerom 
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pol roka, rok, rok a pol – nič, nikto za tým nejde. Poslanci 

majú suplovať prácu úradu? Potom, keď ju suplujú, potom  

samozrejme tu chodia všelijaké e-maily, potom tu chodia 

všelijakí ľudia, dožadujú sa tu všelijakých stretnutí. 

A potom Vy pán starosta niekedy to ukľudníte, niekedy niečo 

poviete, ukľudní sa to, ale to je na inú debatu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Filipovič, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ešte raz, ďakujem veľmi pekne pán starosta. Takisto  

jedno z uznesení, ktoré som žiadal urobiť alebo vybaviť byt 

v núdzi, v prípade toho že sa nejakému Novomešťanovi niečo 

stane, aby sme ho vedeli umiestniť. Napríklad na Bojnickej 

ulici máme pridelených zo 192 bytov 184 bytov. Osem bytov je 

absolútne neobyvateľských, lebo nie sú dokončené, alebo sú 

v neobývateľnom stave.  

 

     Bolo by dobré dať tieto byty do takého stavu, že 

v prípade, že niekde sa stane požiar, ako sa to teraz stalo 

v Ružinove, aby sme my vedeli tým našim ľuďom fakt seriózne 

podať nejakú pomocnú ruku na nejaké preklenovacie obdobie, 

lebo toto nie je normálne, tak ako tu hovoril kolega Rišo 

(JUDr. Mikulec), je tam taký pán, ktorý, nemám s tým problém, 

ale on má problém s prácou, to je pán Melíšek, a fakt že si 

neplní tie svoje veci. Ja už neviem čo spraviť, mali sme to 

aj na sociálnej komisii, možno to potvrdia. On má taký 

výklad, že to je katastrofa. Prosím, spravme s tým niečo. 

Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, v rozpočte na budúci rok 

sú peniaze v rámci kapitoly na rekonštrukciu všetkých bytov, 

ktoré sú mimo Bojnickej ulice. Pokiaľ ide o pána Melíška, 

problém je v tom, že v podstate je jediný investičný 

pracovník na vnútornej správe, ktorý je dlhodobo chorý. Čiže 

aktuálne toto oddelenie ideme preorganizovať. 

   Pán poslanec Troiak. 

 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Ďakujem. Ja len chcem doplniť kolegu B. Filipoviča. 

Taktiež na poslednom stretnutí nášho poslaneckého klubu som 

vyjadril sa spoločne nad týmto pánom a budem rád ak v 

budúcnosti to patrične vyriešite. Máme rôzne spôsoby ako 

vieme tento problém vyriešiť, treba vypísať ponuku na 

výberové konanie. A naozaj počúvam, odkedy som sa stal 

poslancom od rôznych ľudí, rôznych poslaneckých klubov, že 

majú s týmto pánom problémy. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová, faktická 

poznámka. 

 

 

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

 Pán starosta, ja som chcela len poznamenať, že ten pán 

na oddelení vnútornej správy je krátko. Chýbal tam asi pol 

roka vedúci. A ak chýba nejaký zamestnanec, tak to sa nedá 
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takto povedať, že jeden chýba a nedá sa urobiť. Okrem toho 

vlastne chýbajú aj peniaze. Ale tie chýbajú aj preto, že nie 

je schopné toto oddelenie; nebudem to zosobňovať. Proste 

urobiť analýzu, aké finančné objemy vôbec na tú opravu 

potrebujeme. A aby takéto oddelenie potom napísalo, že žiada 

vyradiť byty z prideľovania lebo nie sú peniaze na opravu, 

tak to nie je možné. 

 

      A možno by sa to aj dalo akceptovať, ale určite nie 6 

rokov. Proste niektoré byty nie sú opravené 6 rokov.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Už som sa vyjadril. Chce ešte niekto v rámci bodu 5 

vystúpiť?  

     Keď nie, prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto konštatuje, že: 

1. Trvá plnenie uznesení: podľa predtlače 

08/03D, 06/04/01, 08/09, 08/10, 08/16, 11/15, 16/31, 

16/32.3, 17/17, 22/23, 24/38,27/05, 27/17, 27/18, 27/28.1, 

27/28.3, 03/14, 03/18, 03/19, 04/22, 05/25.1, 05/25.3, 

08/31.2, 08/31.3,08/31.4, 09/15, 09/16.2, 09/16.3, 09/16.6, 

09/16.8, 09/17.1, 09/17.2, 10/18.1, 10/18.5, 10/18.6, 13/14, 

14/06.1, 14/06.2, 15/04, 15/08, 15/09, 14/06.3, 16/12, 

16/29.5, 16/29.7, 16/29.9, 17/10, 17/31.2, 18/07, 18/28, 

18/32 D, 18/32 E, 18/33.1, 18/33.3, 18/33.4, 18/33.5, 

18/33.6, 18/33.7 
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2. Splnené boli uznesenia: podľa predtlače 

16/20, 16/29.1b, 16/29.10, 17/31.1, 18/04, 18/05, 18/06, 

18/08, 18/09, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 

18/16, 18/17, 18/18, 18/19, 18/20, 18/21, 18/22, 18/23, 

18/24, 18/25, 18/26, 18/27, 18/29, 18/30, 18/31, 18/32, 

18/33.2 

3. Zrušené boli uznesenia: 16/21.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 3 poslanci  

 Proti:              4 

 Zdržal sa:         11 

 Nehlasoval:         1. 

 Pristúpime k bodu 6. 

 

 

BOD 6:  

Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na rok 2020 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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



34 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

 Ja by som uvítala krátke vysvetlenie k tejto zmene 

rozpočtu predsa len; ak môžem poprosiť? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca, ak Vás môžem pekne poprosiť.  

 

 

Ing. Iveta  P a r a c k o v á, vedúca hospodárskeho 

a finančného oddelenia:  

 Dobrý deň prajem. Takže čo sa týka piatej zmeny rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020, tak táto 

zmena sa týka viacerých častí. Prvá časť je presun 

rozpočtovaných prostriedkov v časti bežných výdavkov vo 

výške 191 780,00 EUR. V tejto časti sú vlastne urobené 

presuny, ktoré sú potrebné vlastne ku koncu roka. Tým, že 

starosta nemá kompetenciu v istých programoch, a v istých 

častiach a blíži sa koniec roka, aby sme dokázali uzavrieť 

rozpočtovníctvo, všetko, aj následne na tú účtovnú  závierku, 

tak vlastne tu sú položky, ktoré je potrebné vlastne 

popresúvať, aby neboli v mínuse.  

 

 Potom je tam ďalšia časť, v tabuľke sme to tak 

rozdelili, kde vlastne máme všeobecné služby a komunikačnú 

infraštruktúru.  

 

     Potom je ešte ďalšia časť, kde nám chýbajú finančné 

prostriedky; napríklad pokazilo sa auto, tak je to vlastne 

na motorové vozidlo. A vlastne ešte nejaké príjmy sa 

zapájajú. 
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 Čo sa týka dôvodovej správy, tam vlastne pri tejto 

úprave ste mali veľa doplňujúcich požiadaviek, takže 

v dôvodovej správe sme to vlastne rozpísali. 

 Je potrebné ešte niečo viacej, alebo postačí takto? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Volf. 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýtať, je tam  

jedna z takých najväčších položiek 90 tisíc EUR, je to 

navýšenie osobného príplatku. V dôvodovej správe je uvedené, 

že „Pri príprave rozpočtu na rok 2020 sa počítalo s výraznou 

zmenou organizačnej štruktúry a následne so znížením stavu 

zamestnancov väčšieho rozsahu. Tieto veľké organizačné zmeny 

boli posunuté na neskôr z dôvodu pandémie COVID-19“.  

Keď sú tam ľudia, ktorí už mali byť asi prepustení, prečo 

tam stále sú a musíme za nich doháňať tieto financie? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Včera som dostal zoznam z personálneho a v priebehu 

roka odišlo 30 ľudí asi. Čiže tie organizačné zmeny, ktoré 

sú pripravené, už sú v podstate iba na zlepšenie fungovania 

úradu.  

 

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia: 

 Ja by som ešte povedala, že vlastne ta časť kde je  

najväčšia suma, to sa týka najväčšieho počtu zamestnancov. 

My sme tam vlastne vypisovali všetky jednotlivé oddelenia na 
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základe vašej požiadavky, takže vlastne tým že to bolo 

poddimenzované v tomto rozpočte; takže aj kvôli tomu je to 

v tejto časti. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Volf, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Takže keď odišli ľudia, my máme reálne úsporu a osobné 

doplatky 90 tisíc EUR navyše? 

 

 

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia: 

 Pri tých mzdách musíte sa pozerať, že mzdy a ľudí máme 

rozdelené na strašne veľa stredísk. Každé to jedno stredisko, 

tak ako  máte rozpísané, takže dalo by sa povedať čo sa toho 

strediska týka. Táto suma sa týka najväčšieho strediska, kde 

je najväčší počet pracovníkov; takže môže sa stať, že z tejto 

časti ľudia neodišli, hej, a pri nápočte rozpočtu to bolo 

poddimenzované.  

 

     Ďalej tam píšeme, že v priebehu roka sa zvýšila 

minimálna mzda, v podstate od nej sa odvíjajú tie veci, takže 

vlastne toto je narátané všetko dokopy do konca roka. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Timková. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 
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 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som sa len chcela 

spýtať, nie je mi jasné, tie denné centrá, tam je tarifný 

plat mínus, a potom odmeny? Odmeny kedy, akože od marca sú 

denné centrá zatvorené, takže neviem. Chcela by som možno 

bližšie informácie, že o čo ide? 

 

 

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia: 

 Rozumiem. Jedná sa vlastne o rozpočítanie trinásteho 

platu. Nedalo sa to presne napočítať, je to v zmysle 

kolektívnej zmluvy, tam nie je vlastne podmienka trinásteho 

platu, takže toto je rozpočítané na tie denné centrá. Lebo 

toto je vlastne, na začiatku roka sa to nedalo prepočítať, 

pretože od 1. 1. boli tarifné platy zvyšované o 10 %.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Chce ešte niekto do diskusie vstúpiť? Nehlási sa nikto. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  s c h v a ľ u j e  

piatu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:  

 Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške 191 780,00 EUR  - podľa predtlače. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Nehlasoval:         1 

 Ďalším bodom je bod 7. 

 

 

 

BOD 7: 

Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto na rok 2020 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne pán starosta. No, musím povedať, že sám 

som bol prekvapený, keď som si tento materiál v príprave na 

zastupiteľstvo otvoril, pretože ešte na Miestnej rade ten 

materiál pozostával z bodu A, B, kde teda na Miestnej rade 

na moje nemilé prekvapenie zrazu zmizla ZŠ Cádrova a objavilo 

sa tam vozidlo pre EKO-podnik. Ale dobré, Miestna rada to 

nejakým spôsobom prerokovala a schválila.    

 

 Ináč pri tejto príležitosti by som chcel požiadať, aby 

sa v budúcnosti aspoň pri návrhoch materiálov objavili 

stanoviská Miestnej rady, lebo ináč ju naozaj môžeme zrušiť. 
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Ako pri jedinom návrhu materiálu nie je stanovisko Miestnej 

rady. V programe rokovania sú materiály, ktoré Miestna rada 

neschválila a ak poslanci skutočne nevyvinú tú námahu že si 

prejdú uznesenia všetkých miestnych rád, v tomto prípade 

dvoch, pretože pred zastupiteľstvom boli dve miestne rady, 

tak nemajú šancu zistiť aké bolo stanovisko. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Súhlasím. Pani vedúca, smiem poprosiť, aby súčasťou 

materiálov do budúcnosti bolo aj stanovisko Miestnej rady. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

     A komisií, takisto všetkých. Lebo nie pri všetkých 

materiáloch sú stanoviská komisií. Poprosím. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem aj ja. Takže mám teraz trošku problém, že zrazu 

sa nám tu objavili presuny rozpočtových prostriedkov 

v celkovej výške v celkovej sume okolo 250 tisíc. Rozhodne 

niektoré veci je potrebné asi urobiť ale uvítal by som 

v budúcnosti, pretože napríklad ja som bol pripravený za 

tento materiál tak ako bol na miestnej rade nehlasovať. Teraz 

ale v dôvodovej správe sa domnievam, že sú tam aj prostriedky 

ktoré je nevyhnutné popresúvať aby bolo možné vyplatiť 

opatrovateľky, atď. A vnímam to tak trošku, bohužiaľ 

vzhľadom na správanie mestskej časti už aj v minulosti ako 

taký laxný nátlak, že toto treba odhlasovať. A keď sú tam aj 

veci, ktoré sa nám nepáčia, tak jednoducho ich musíme 
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prehltnúť, aby sme neohrozili príjmy nejakých ľudí, ktorí od 

toho závisia.  

 

 Takže v budúcnosti by som uvítal, ak sa robia takto 

veľké zmeny navrhovaného materiálu, tak to potom skôr 

navrhnúť ako samostatný materiál, aby bolo možné o ňom 

rokovať, a aby bolo možné ho schvaľovať.  

 

 Ešte v rámci môjho diskusného príspevku si dovolím 

v podstate navrhnúť vypustenie v bode b, posledného riadku: 

EKO-podnik – komunálne vozidlo, to znamená 139 568,00 EUR; 

ako pozmeňujúci návrh k tomuto materiálu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Iba drobnosť. Nebol to úmysel pán poslanec. 

Jednoducho ekonomické oddelenie pripravilo všetky zmeny, 

keďže už nemám nárok na opatrenia. Ale pani vedúca, poprosím 

na budúce spravme radšej materiál č. 7, čiže zhruba 5, 6, 7, 

nech môžu poslanci rozhodnúť a vidia, že jednoducho je 

december, iná šanca ako upratať peniaze nie je, pretože tie 

kompetencie v tejto oblasti nemám.   

 Pán poslanec Vaškovič. 

 

 

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

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

vysvetliť práve ten posledný riadok v časti b)  – EKO podnik 

komunálne vozidlo, lebo to bol, ak sa dobre pamätám, môj 

pozmeňujúci návrh na ostatnom zasadnutí Miestnej rady.  
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     Ten pozmeňujúci návrh vychádzal z toho, že už na 

ostatnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sme hovorili, že 

tá návratná pôžička by mala predovšetkým smerovať k údržbe 

komunikácií a k zabezpečeniu dobrého fungovania parkovacej 

politiky a regulovaného parkovania. A všetky tieto 

prostriedky by mali byť prioritne venované na úpravu 

komunikácií, na dopravné značenie a ďalšie služby súvisiace 

so zavedením a prevádzkovaním regulovaného parkovania. Veľmi 

dlho sme diskutovali aj o požiadavkách na toto komunálne 

vozidlo a ak vzišla z diskusie možnosť aj z tejto komunálnej 

pôžičky takéto vozidlo zakúpiť, resp. realizovať jeho kúpu, 

tak som navrhol takýto pozmeňujúci návrh. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne za vysvetlenie. Pani poslankyňa Timková. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som veľmi rozčarovaná 

z tohto návrhu, pretože ja som to mala v dvoch komisiách. 

Bolo to v komisii školstva, aj územného plánovania 

a výstavby. Ten návrh bol úplne iný, boli tam 4 riadky. Zrazu 

tu máme, ja neviem 30 riadkov. Takže tento návrh je úplne 

iný ako sme mali. Takže ja si myslím, že komisie, to je 

fraška. Akože ja som tam mala nejaké pripomienky, malo sa to 

doplniť. A vidím, že niekto príde na Miestnu radu a projekt, 

ktorý má byť akože Základná škola Cádrova nadstavba, ako 

tomu dobre rozumiem, mala to byť nadstavba triedy, je 

vyhodený, a je tam nastavené auto. Prepáčte, akože nie je to 

v poriadku. A ak to malo byť, tak mal pán riaditeľ EKO-

podniku prísť na každú komisiu a povedať, že toto je 
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dôležité. Ja niečo schvaľujem, mám to na komisiách, obidvoch, 

a zrazu príde na zastupiteľstvo úplne iný návrh.  

 

 Nesúhlasím s týmto. A potom si myslím, že tie komisie 

sú úplne zbytočné a je to strata môjho času.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Pani poslankyňa, veď teraz to bolo vysvetľované. Po 

prvé, vôbec sa to netýka nadstavby na Cádrovej.  

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Je vyhodená z toho. Ja hovorím aj o tom, že sme mali 4 

riadky, teraz mám 30 riadkov, a to je akože úplne iný 

materiál. Ja by som chcela, aby na komisiách bol ten istý 

materiál, ktorý sa posúva na miestne zastupiteľstvo. 

A dopracuje sa možno niečo, a nie takto že máme úplne iný 

materiál. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani Paracková, prosím vysvetlíte pani poslankyni, že 

jednoducho je koniec roka, vy potrebujete na ekonomickom 

oddelení si upratať veci, a vzhľadom na to že tú kompetenciu 

mi poslanci zobrali, tak iná možnosť nie je, iba to 

zastupiteľstvo ešte ďalšie koncom roka.  

 

 

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia: 

 Áno, potvrdzujem slová na pána starostu, ono vlastne  

sa nám to mení od tých komisií aj časovo, hej, každým dňom.  
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Teraz napríklad sú tam aj veci, ktoré sú potrebné kvôli 

sčítaniu obyvateľov a proste veľa iných vecí. Ale ja by som 

chcela akože objasniť jednu vec. Áno, na začiatku boli tam 

tie dve veci, bola tam škola, a prostriedky jedna vec, ale 

toto sa týkalo, že sa tá pôžička používala na refundáciu. To 

znamená, že tie veci ktoré tam boli, sú uhradené. Nemusíte 

mať strach, že sa odtiaľ vyhodili a neuhradili sa. Tie veci 

čo tam boli, tak sú tento rok uhradené. Jednalo sa len 

o refundáciu v rámci tej pôžičky.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Švecová. 

 

 

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Ja chcem  podporiť kolegyňu Timkovú, 

tiež ja tomu úplne nerozumiem. Síce máme nejaké materiály, 

rokujeme, pripomienkujeme, potom to vypadne. Teraz počujem, 

že Cádrova uhradená bola. Takže mala byť súčasťou, alebo 

nemala byť súčasťou materiálu? Ja skutočne akože neviem na 

čo strácame čas komisiami? Nech sa to teda v priebehu až do 

toho  zastupiteľstva pripravuje, nech sme o tom informovaní 

nejakým spôsobom, ale keď raz vidím riadok Cádrova, lebo 

musí byť v rozpočtovej zmene, potom ho nevidím. Chcela som 

sa na neho opýtať, ale už bolo odpovedané, že uhradený bol, 

tak ja tomu skutočne nerozumiem. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja Vám to vysvetlím:  
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     Tento materiál v bode b) sa týka úveru, návratnej 

pôžičky, ktorú si berieme od štátu. Pôvodne tie peniažky 

boli zložené z dvoch častí. Prvá časť, peniaze na komunikácie 

v súvislosti s parkovacou politikou; komunikácie, chodníky, 

úpravy, atď.  

 

     Druhá časť boli všetko veci, ktoré sa už zrealizovali, 

teda ide o refundácie. Čiže mestská časť peniaze už použila 

a mali sa jej vrátiť späť. Bolo to preto, aby ste Vy ako 

poslanci mohli rozhodnúť, čo s tým zvyškom. Zvyšok, nakoniec 

na Miestnej rade sa odhlasovalo, že to bude komunálne 

vozidlo. Ak si to želáte inak, zastupiteľstvo, bude to inak.  

 

 Pokiaľ ide o tých ďalších 30 položiek, ktoré tam sú, 

teraz som to vysvetľoval, jednoducho ekonomické oddelenie  

musí spolupracovať, veď vidíte tie sumy plus 600, mínus 

3 500, mínus 6 tisíc, mínus 500, mínus 400. To nie sú pokyny 

vedenia organizácie. To si rieši ekonomické oddelenie, aby 

tie čísla sedeli. Je to preto, že jednoducho nemám tieto 

kompetencie. Čiže toto je všetko.  

 

 Áno, ako povedal pán poslanec Petrovič, mal tu byť, 

bolo by to korektnejšie samostatný materiál, kde by boli iba 

tieto najrôznejšie presuny, a bolo by jasné, že toto je 

vyslovene vecou ekonomického oddelenia, ktoré si potrebuje 

upratať ku koncu roka úrad, nakoľko starosta na to 

kompetenciu nemá. 

 Pán poslanec Mrva, faktická poznámka.  

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 
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 Ďakujem pekne. Ja by som chcel sa opýtať, odišla odtiaľ 

aj Bardošova, to je ten ďalší riadok čo tam nie je. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Refundácia. 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Dobre. Rad by som poprosil tú informáciu o tom 

komunálnom vozidle. Vidím, že tam je presne vyčlenená suma 

139 568,00 EUR; už sa jedná o konkrétne vyhliadnuté vozidlo 

alebo vozidlo ktoré je kúpené,  obstarané, alebo o aké 

vozidlo ide? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je to vozidlo, o ktorom EKO-podnik hovoril už 

v minulosti. Čiže oni zrealizovali obstarávanie s tým, že ho 

môžu kvázi kedykoľvek kúpiť. Ak si spomínate bolo to aj 

v rozpočte s tým, že v rozpočte boli na to peniaze 

z predajov. Ale nakoľko tá suma z predajov nedosiahla 

patričnú sumu, tak EKO-podnik v tomto roku nemohol 

realizovať kúpu vozidla. V prípade, že chceme, aby EKO-

podnik toto vozidlo kúpil, toto je riešenie. Samozrejme, 

rozhodnutie je to na vás. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo pán starosta. Vážené kolegyne, vážení 

kolegovia, myslím si, že všetky veci ktoré bolo potrebné 

vysvetliť, boli vysvetlené. A naozaj, ide o veľmi zbytočné 

kritizovať Vás, nakoľko my sme Vám túto kompetenciu odobrali 
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pri schvaľovaní rozpočtu. Čiže Vy postupujete naozaj takým 

spôsobom, ako jedine postupovať môžete a nemôžete robiť 

zmeny rozpočtu bez rozhodnutia zastupiteľstva. Čiže potom sa 

naozaj ale z našej iniciatívy, z iniciatívy zastupiteľstva 

dejú aj takéto situácie.  

     Taktiež, čo sa týka komunálneho vozidla, bolo to tu 

vysvetlené, či už pánom vicestarostom alebo aj vami. A my, 

samozrejme, aj vzhľadom na blížiacu sa zimnú sezónu, takéto 

obstaranie, ale kúpu takéhoto vozidla podporujeme. 

 

 Dovoľte, aby som predložil poslanecký návrh  na šiestu 

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 

2020 za predkladateľov pána Mgr. Weissa, mňa a JUDr. Mikulca 

s tým, že návrh uznesenia teraz prečítam: 

 

 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje šiestu z menu rozpočtu 

mestskej časti na rok 2020 nasledovne: 

Po a) Navýšenie príjmových finančných operácií vo výške  

      394 306,00 EUR. 

Po b) Navýšenie bežných a kapitálových výdavkov vo výške  

      394 306,00 EUR. 

Po c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných  

      výdavkov vo výške 103 400,00 EUR. 

Po d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných  

      výdavkov vo výške 59 389,80 EUR. 

Po e) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových  

      výdavkov vo výške 144 855,85 EUR. 

 To je všetko.  

     Ďalej podľa predtlače.  

 Odovzdávam pánovi predsedovi návrhovej komisie tento 

návrh.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani vedúca, prosím, pozrite sa či je to 

v poriadku, aby sme neschválili niečo čo musíme potom o dva 

týždne na zastupiteľstve meniť. 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ja by som chcel pani vedúcej sa opýtať ešte na jednu 

položku; to je navýšenie finančných prostriedkov vo výške 42 

tisíc, všeobecné služby, trošku to tak viac rozvinúť, lebo 

je to tam tak všeobecne napísané. 

 

 

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia: 

 Čo sa týka položky 42 tisíc EUR všeobecné služby, tam 

sme to aj rozpisovali v dôvodovej správe. Týka sa to položky 

6.3 Správa bytov a nebytových priestorov je potrebné 

z dôvodu nedostačujúcich finančných prostriedkov na položke 

všeobecné služby. Jedná sa tu o platby Novobytu a iným 

správcovským spoločnostiam. Čiže sú to príspevky do Fondu 

opráv za byty a nebytové priestory, ďalej čistenie koša 

nachádzajúceho sa pri prečerpávacej stanici areálu 

spoločnosti Istrochem. Takže to sú hlavne tieto veci 

zahrnuté. Bohužiaľ, ten kôš treba stále čistiť, stále je 

upchatý. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto v rámci tohto bodu 

vystúpiť? Pani poslankyňa Šebejová. 
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Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.: 

 Prepáčte, ja som asi nezachytila dobre tú zmenu. 

Poprosila by som ešte raz pani Parackovú, aby nám ju ešte  

raz vysvetlila. Zachytila som, že tam pribudlo jedno 

písmenko, ale neviem či tam boli peniaze vlastne len 

prerozdelené, alebo či tam nejaké pribudli? Prepáčte, 

nezachytila som to. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca, bola by ste ochotná? 

 

 

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia: 

 Čo sa týka tejto  zmeny, vlastne je to zmena ktorá bola 

posielaná e-mailom. 

      Je to úplne identická zmena. Čo sa týka toho 

poslaneckého návrhu k zmene rozpočtu č. 6. Takže v bode a) 

máme príjmové finančné operácie, vlastne to je tá pôžička čo 

sa týka príjmovej časti.  

 

     V bode b) máme čo sa týka návratnej finančnej výpomoci, 

výdavková časť, rozdelená na 3 častí tie výdavky. Tá čiastka 

tvorí 394 306,00 EUR.  

 

 Potom máme v bode c) presun rozpočtových prostriedkov 

v časti bežných výdavkov vo výške 103 400,00 EUR. Takže to 

sú jednotlivé položky, ktoré sú potrebné.   

 

 Potom máme v bode d) presun rozpočtových prostriedkov 

v časti bežných výdavkov vo výške 59 389,80 EUR. Tu sú tiež 
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rozdelené jednotlivé časti, ktoré sú tiež potrebné kvôli  

kompetencií ktoré už nemá. 

 

 Potom máme bod e) presun rozpočtových prostriedkov 

v časti kapitálových výdavkov vo výške 144 855,85 EUR. 

A toto sa vlastne týka projektu. Toto je rozdelené kvôli 

projektu.   

 Takže takto v krátkosti.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto v rámci bodu 7 vystúpiť, 

či môžeme prejsť k hlasovaniam o pozmeňujúcom návrhu pána 

poslanca Petroviča, a potom k návrhu pána poslanca Korčeka? 

 Keďže už nie je nikto prihlásený, ďakujem. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 Budeme najprv hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána 

poslanca Petroviča. Nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Takže  môj pozmeňujúci návrh je, vypustiť 

v bode b) posledný riadok rozpočtových prostriedkov. Je to 

komunálne vozidlo vo výške 139 568,00 EUR. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                3 poslanci. 

 Proti:             2 

 Zdržal sa:        15. 

 Nech sa páči, pán poslanec Korček. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J.  P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne.  

     Návrh uznesenia:        

 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje šiestu zmenu rozpočtu 

mestskej časti na rok 2020 nasledovne: 

a) Navýšenie príjmových finančných operácií vo výške 

394 306,00 EUR – podľa predtlače 

b) Navýšenie bežných a kapitálových výdavkov vo výške 

394 306,00 EUR – podľa predtlače 

c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške 103 400,00 EUR – podľa predtlače 

d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške 59 389,80 EUR – podľa predtlače 

e) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov vo výške 144 855,85 EUR – podľa predtlače. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                15 poslancov 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          5. 

  

 Teraz ideme hlasovať o celom materiáli aj so zmenou 

pána poslanca Korčeka, ktorú ste odhlasovali.   

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  s c h v a ľ u j e   šiestu zmenu rozpočtu mestskej 

časti na rok 2020 v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               14 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         6. 

 

 

BOD 8: 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 

2021 - 2023  

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

 

 

BOD 9:  

Predloženie projektu Kooperácie v oblasti vzdelávania 

v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne (BIG-ling SK-AT)  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Chce niekto v rámci tohto bodu vystúpiť? 

 V prípade, že nie, prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh uznesenia: 



52 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

s c h v a ľ u j e  

1. Zapojenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do 

projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania 

v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne (BIG_ling SK-

AT) ako projektový partner a predloženie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na 

predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci programu spolupráce INTERREG V.A Slovenská 

republika – Rakúsko, prioritnej osi 4, Špecifický cieľ 

4.2 Posilnenie prepojení medzi inštitúciami 

zabezpečujúcimi predškolské a školské vzdelanie (škôlky 

a základné školy) s cieľom spoločného rozvoja 

a implementácie vzdelávacích programov. 

 

2. Zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov pre 

realizáciu svojej časti projektu v maximálnej výške 

346 447,91 EUR, na ktorý žiadame nenávratný finančný 

príspevok ako aj na zaistenie spolufinancovania 

projektu v objeme minimálne 5 % z oprávnených nákladov, 

čo činí čiastku 17 322,40 EUR a všetkých neoprávnených 

výdavkov vzťahujúcich sa k svojej časti projektu 

v zmysle žiadosti o NFP tak, aby nebola ohrozená 

implementácia projektu.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                17 poslancov. 

 Proti:              0 
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 Zdržal sa:          0 

 Nehlasoval:         2. 

 Nasleduje bod 10. 

 

 

BOD 10:  

Predloženie projektu: Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ 

Odborárska  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, ak chce niekto vystúpiť, otváram diskusiu. 

 Pán vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo pán starosta. Ja poviem dve takéto 

poznámky, ale neviem, či na Komisii životného prostredia bol 

tento materiál prediskutovaný a predebatovaný, na Komisii 

územného  plánovania, urbanizmu a výstavby určite nebol 

prediskutovaný, takže to je taká prvá moja pripomienka 

k tomuto materiálu. 

 

 Ďalšia taká pripomienka je, že v návrhu uznesenia je 

uvedené, že mestská časť schválením tohto návrhu sa zaväzuje 

zabezpečiť financovanie neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. To znamená, je tam 

položka, ktorú my schválením tohto bodu ako by sme schválili 

bianco šek na to, že ak vzniknú realizáciou tohto projektu 

nejaké neoprávnené výdavky, tak z rozpočtu mestskej časti 

ich budeme financovať. To znamená, že tento materiál ako ja 

chápem. Neznamená, že účasť mestskej časti bude nie celých 

20 tisíc EUR na celý ten projekt, ale môžu v priebehu 
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realizácie vzniknúť ďalšie neoprávnené výdavky. A my sa 

schválením tohto projektu zaväzujeme ich v plnej výške 

financovať. 

  

 Moja predstava je, ak podporiť takýto návrh, tak naozaj 

potom stanoviť aj strop pre tieto neoprávnené výdavky 

a nestanovovať takýto, ako som už povedal, bianco šek. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pani vedúca, prosím, mohli by ste prísť? Ja viem, že je 

to starý projekt, ktorý máme spracovaný už niekoľko rokov, 

a že aktuálne štát vyhlási výzvu OPKZP. 

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca útvaru oddelenia 

investícií a verejného obstarávania: 

 Dobrý deň prajem. Táto projektová dokumentácia bola 

spracovaná v roku 2014. Trošku sme ju oprášili, doplnili sme 

o vodozádržné opatrenia, ktoré Operačný program Kvalita 

životného prostredia vyžaduje.  Uznesenie, ktoré je 

predložené na schválenie zastupiteľstva je jednou 

z povinných príloh, ktorú  zadefinoval riadiaci orgán.  Takže 

môžeme si akurát do uznesenia doplniť niečo, ale prvé tri 

body sú presne zadefinované v riadiacej dokumentácii. Ja tam 

nesmieme zmeniť ani jedno slovo. Čokoľvek by sme tam dodali, 

tak by sme v rámci administratívnej kontroly vypadli 

z procesu hodnotenia.  

 

     Môžeme sa dohodnúť na niečom inom akonáhle budeme 

vedieť, aký je neoprávnený výdavok, akýkoľvek vznikne, 
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budeme informovať všetkých poslancov, že takýto vznikol 

a môžeme ho následne odsúhlasiť. To kľudne môžeme urobiť. 

Ale do uznesenia takto zasahovať nemôžeme, pretože je to 

predtlačené uznesenie riadiaceho orgánu. 

 

 Čo sa týka Odborárskej, kvôli čomu to bolo celé 

spracované, spevnené plochy, ktoré sú v areáli základnej 

školy sú vyššie ako je hydroizolácia okolitých stavieb. 

Naviac, dažďové vody zo striech stekajú na túto plochu a sami 

sebe si podmývame základy všetkých stavieb, ktoré sú na tomto 

priestore osadené. Takže toto je riešenie, ktoré zabezpečí  

že tie dažďové vody pôjdu preč, budú brané do zbernej nádoby 

a bude sa nimi zavlažovať; čím pomôžeme vlastným stavbám, 

okrem toho že skrášlime celé prostredie, čo tiež nie je 

zanedbateľné, lebo je v dezolátnom stave. Vyzerá hrozne ten 

areál.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.: 

 Ďakujem. Ja som chcel povedať, že nebolo to ani v našej 

komisii, ani ďalší bod o Račianskom mýte. A myslím si, že by 

mali byť takéto veci prerokované v komisiách predtým ako sa 

to dostane na zastupiteľstvo, keď sa to teda týka zamerania 

tej komisie. Ja nevravím, že za to nebudem hlasovať, len 

nemalo by sa to stávať, aj keď je to nejaký starý projekt. 

Možno ho v roku 2014 niekto videl, ja sa priznám že si 

nepamätám, že by sme ho niekedy videli, ale môže ma pamäť aj 

klamať, je to 6 rokov a noví poslanci, ktorí tu neboli v roku 
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2014, tak tí tiež by mali mať právo ho vidieť a prípadne 

vyjadriť sa k tomu. Takže v budúcnosti by sa to nemalo 

stávať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca Effenbergerová, chcem pekne poprosiť pre 

Vás, pre mňa všetky tie projekty sú viac-menej známe, robíme 

s nimi roky, ale ak vyťahujeme nejaký projekt, ktorý máme 

schváliť, nech pre istotu prejde komisiami, nech ho poslanci 

vidia a nech sa im to umožní, niektorí ho videli, niektorí 

nevideli, pamätajú si, nepamätajú. Je to korektné, treba sa 

opýtať. Dobre? Ďakujem pekne. 

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Áno, ďakujem. Len chcem sa povedať jednu vec, že každému 

jednému poslancovi bol poslaný link na projektové 

dokumentácie čo sa týka  týchto projektov, takže každý si 

mohol stiahnuť a mohol si ich pozrieť. Takže sme informovali. 

Je pravda, že neboli prerokované v komisiách, ale každý 

dostal link, kde si tieto projektové dokumentácie obidvoch 

týchto projektov, či už Račka (Račianskeho mýta), alebo 

Odborárskej mohol stiahnuť a pozrieť si ich.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. Ale prosím, dajme to na rokovanie komisií, nech 

tieto môžu podiskutovať, prípadne môžu mať príležitosť ak si 

to vyžiadajú, porozprávať s projektantom, prípadne s vami. 

Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Ja v prvom rade by som chcel kolegov poprosiť 

o podporenie tohto bodu, lebo tá situácia v tej škole s tým 

námestičkom pred, či už so školou alebo škôlkou, je 

katastrofálna. Rekonštruovali sme tam tú menšiu budovu 

a teraz, tak ako povedala pani Ing. Effenbergerová máme 

problém, a to je nie jeden rok, ale to už dlhé roky sa 

podmýva. Tie vody zatiaľ sú odvedené takýmito výsekmi v tom 

betóne, čo je čistá katastrofa. Takže by som poprosil 

podporiť. A potom by som požiadal o krátku 5 minútovú 

prestávku kolegov, a potom by sme pristúpili k ďalším bodom.  

Ďakujem.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo pán starosta. Ja sa chcem spýtať, pani 

Effenbergerová, je možné tie neoprávnené výdavky z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, tak ako je to 

v uznesení naformulované, limitovať nejakou sumou? To 

znamená, ja si viem predstaviť sumu 50 tisíc, ja si viem 

predstaviť aj väčšiu. Ide mi len o to, aby naozaj to bolo 

limitované, aby sme potom vedeli skutočne, ak sa do toho 

projektu pustíme, čo to bude znamenať, akú to bude mať záťaž 

na rozpočet mestskej časti v budúcnosti, či v budúcom roku 

alebo v ďalšom roku. Lebo máme skúsenosti z minulostí, kde 
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takéto veci, tieto neoprávnené výdavky neboli limitované 

a dostávali sme sa potom do neskutočne veľkých čísiel.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán vicestarosta, iba drobnosť. Úrad a ja už nemáme 

túto kompetenciu meniť takto zásadne rozpočet. To znamená, 

že každé zvýšenie výdavku máte v zásade pod kontrolou.  

Pani vedúca, nech sa páči, reagujte. 

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Ja mám, toto sú predpísané uznesenia v rámci riadiacej 

dokumentácie k Operačnému programu Kvalita životného 

prostredia. Presne takéto znenie sa kontroluje na 

administratívnej kontrole žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. Museli by sme urobiť osobitne ešte jedno 

uznesenie, kde by ste teraz dopredu schválili, ja neviem 10 

% rozpočtových nákladov projektu môže byť neoprávnený 

výdavok. Následne, ak to bude viac, lebo môže sa stať, je to 

rekonštrukcia. Na tej Odborárskej čokoľvek tam môžeme nájsť, 

od tej káblov, a ja neviem čoho všetkého. Že sa špeciálne 

stretneme k tým neoprávneným výdavkom, alebo nejakú komisiu 

ktorá to bude kontrolovať a ktorá bude odsúhlasovať tie práce 

naviac, ktoré pri rekonštrukciách vždycky vzniknú.  

 

 Do toho uznesenia zasiahnuť neviem. Musíme dať 

špeciálne nové uznesenie, v ktorom dokážeme povedať, že 10 

% nákladov môže byť aj neoprávnených. (Poznámka v pléne.) 

Toto je uznesenie, ktoré predkladáme na základe žiadosti. 

A následne ďalšie uznesenie, kde zaväzujete investičné 

oddelenie, že nesmie presiahnuť 10 % rozpočtových nákladov 
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stavby následne, ak by náhodou také niečo vzniklo, nanovo 

prerokovať v zastupiteľstve. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Vlačiky, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.: 

 Ďakujem. Ja chcem len požiadať o poslanie znova tej 

dokumentácie, lebo priznám sa, že Odborársku som v e-maily 

nenašiel, keď som to vyhľadával pod týmto názvom. A Račianske 

mýto sme dostali ešte 21. 10. Neviem prečo som to nestiahol, 

ale už ten link nefunguje.   

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Prepošlem ešte raz. 

 

Poslanec Mgr. M.  V l a č i k y, Ph.D.: 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.  

 

 

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

 Ja len k tomu čo ste povedali, že máme to plne pod 

kontrolou. No, plne pod kontrolou keď potom vyjdú tie 

neoprávnené náklady, v podstate niekoľko desiatok tisíc 

navyše, ako by sme chceli, tak aj tak nebudeme mať nejakým 

spôsobom inú možnosť ako dokončiť potom. Viď už máme takýto 
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projekt za sebou, ktorý dopadol podľa mňa katastrofálne. 

A teda, čo sa stane, ak poviem príklad, že tie neoprávnené 

náklady sa vyšplhajú nad 30 tisíc alebo 35 tisíc, alebo bude 

to 60 alebo 80 tisíc, tak potom čo tam bude rozkopané 

námestičko v škole, alebo čo? Takto to máme asi v rukách, 

pán starosta. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, a čo odo mňa chcete? Čo odo mňa  

očakávate? Je to plne vo vašej kompetencii. 

 Pán poslanec Mrva. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať pánovi Vaškovičovi, 

že na to upozornil, ja som si to vôbec nevšimol, ale tiež 

považujem to za pomerne zásadnú vec, že po príklade 

niektorých investícií, kde sa tá suma navýšila takmer 

o polovicu,  by sme  mali naozaj v nejakej forme hľadať 

riešenie, aby sa tieto neoprávnené výdavky nevyšplhali na 

sumu ktorú nebudeme schopní napríklad zaplatiť keď budeme 

mať krízu v rozpočte, alebo budeme musieť presúvať peniaze 

z iných projektov, ktoré tu schválime v zastupiteľstve, 

a tešíme sa že sa konečne opravia iné veci. A potom vzniknú 

nejaké neoprávnené výdavky, ktoré budeme musieť rýchlo 

hasiť.  

 

 Preto ja momentálne nemám riešenie, ale ak pani 

Effenbergerová povedala, že by to malo byť súčasťou nejakého 

iného uznesenia, tak navrhujem tento bod stiahnuť a na 
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nasledujúcom zastupiteľstve prísť aj s nejakým uznesením, 

ktoré to v nejakej forme to zazichruje. Ďakujem. 

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Projekt sa podáva k 31. 12. 2020; bez uznesenia ho podať 

neviem. Tá stavba a ten dvor je naozaj v dezolátnom stave. 

Či by sme ho robili z cudzích zdrojov alebo z vlastných 

zdrojov vždy je tam riziko, je to rekonštrukcia. Ako postaviť 

to na tom, že keď tam niečo nájdeme, neviem čo tam všetko 

môže byť, naozaj. Napríklad pri Makovického sme vedeli že 

tam je len jedna časť stavby podpivničená, urobili sme sondy, 

a zrazu je podpivničená aj druhá časť. Môžeme tam nájsť 

nejakú stavbu, ktorú naozaj bude potrebné odstrániť. Múr, 

základy niečoho, rozvodové káble ktoré nebudeme vedieť čie 

sú; rozhodne sa takéto niečo môže stať. 

 

 Ale teraz postaviť to na tom, že nepodáme  projekt, 

prídeme o 300 tisíc EUR, ktoré môžeme dostať z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia len kvôli tomu, že sa 

bojíme ísť do nejakého rizika. Tak potom naozaj tie projekty 

môžeme zrušiť, referát štrukturálnych fondov, a nemusíme 

podávať žiadne žiadosti. Lebo pri rekonštrukciách je to vždy. 

Viete sami dobré, keď doma rekonštruujete kúpeľňu alebo 

čokoľvek, vždy si rozpočet urobíte neviem na 10 tisíc a vyjde 

12. To je realita. Častokrát nevieme na začiatku všetky 

údaje, ktoré by sme potrebovali.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Petrovič. 
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Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :       

 Ďakujem pekne. No, ja si dovolím trošku nesúhlasiť, 

lebo ja si myslím, že pri príprave projektovej dokumentácie 

mal byť aj prieskum územia. Ak sa urobí poriadny prieskum 

územia, tak sa nemôžeme baviť o tom, že nájdeme nejaké káble 

a iné podobné veci. Áno, sú to možno staršie stavebné 

objekty, ale nie sú z čias starých Rimanov, netvárme sa že 

to je proste desať storočí. To znamená, že existujú nejaké 

údaje o tom, čo sa v tom území nachádzalo predtým než sa tá 

samotná škola začala stavať.  

 

     A je to otázka, podľa mňa aj otázka nejakej patričnej 

prípravy projektov; možno ma pán vicestarosta opraví. 

Beriem, že sú vždy nejaké nepredvídané výdavky, samozrejme. 

Málokedy sa podarí stavbu postaviť presne podľa rozpočtu, 

ale rozumiem aj tomu, že je tu nejaká limitácia, keď to 

nepodáme ako je to predpísané, tak to v podstate bude 

vylúčené. Samozrejme, to sa mi nepáči. To je jeden z dôvodov, 

prečo zásadne mám problém s eurofondami zásadne, ale to je 

druhá vec. Ja hovorím, že tam by som tiež uvítal nejaké 

uznesenie, ktorým to budeme limitovať. Bianco šek nie je 

rozhodne niečo čo som ochotný podporiť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Páni vicestarostovia, čo tak urobiť jedno uznesenie 

centrálne pre všetky projekty? 

 To bude možno také bezpečnejšie a nemusí sa to viazať 

na tento jeden projekt. Dobre?  

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka; nech sa páči. 

 

 



63 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

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

 Ja neviem či som ochotný potvrdiť nejaké centrálne 

uznesenie pre všetky projekty, lebo ja k tým ostatným 

projektom mám iný názor ako na toto konkrétne.  

 

     A čo sa týka tejto veci, pýtate sa čo odo mňa chcete? 

Čo od Vás chcem, pán starosta, aby sa tu nestavali takéto 

anomálie, že projekty ktoré nás majú vyjsť pár tisíc, 100 

tisíc nás vychádzajú 500 tisíc, 800 tisíc, alebo projekty 

ktoré vyjdú za 1 300 000  a zrazu sa dajú urobiť za 850 

tisíc, to nechcem aby sa stavalo. To nechcem aby sa stavalo. 

To je všetko. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pá vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja tiež nie som za nejaké takéto paušálne 

stanovenie, buďme konkrétni od projektu k projektu. Môžeme 

dať to v rámci rôzneho. Ja navrhujem, aby sme tento materiál 

schválili, je to potrebná vec, poznáme tú situáciu s tým, že 

môžeme dať do rôzneho návrh uznesenia keď sa dohodneme, ja 

navrhujem 10 % z celkového objemu, čiže je to nejakých 39 

tisíc. Pán vicestarosta hovoril 50 tisíc; to už je vec 

nejakej dohody. Takže ak súhlasíte s takýmto postupom? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mrva faktická poznámka. 
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Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem. Len chcem sa pýtať, ak toto uznesenie bude len 

v nejakej forme schválené a náklady budú väčšie ako tá suma 

ktorú si schválime v tom uznesení; v podstate toto uznesenie 

je nám zbytočné, pretože naozaj to nemôžme nechať rozkopané 

v nejakej forme. Čiže možno žiadne uznesenie nemá  ani nejaký  

hlbší zmysel. A naozaj sa prikláňam k tomu, aby sme pri 

týchto projektoch sa sústredili na odhadovanie tých rizík, 

ako pani Effenbergerová spomenula. Áno, riziká sa vedia 

v nejakej forme dobre odhadnúť a treba ich v nejakej forme 

odhadnúť na začiatku. To je prvá vec. To je v poriadku. 

 

 Druhá vec, nenechávať si takýto projekt schvaľovaný na 

zastupiteľstve na poslednú možno fázu. Ja to neznášam 

a v tomto zastupiteľstve sa to stáva často, že na poslednú 

chvíľu sme tlačení, vydieraní, že ak niečo neschválime, tak 

nestihneme nejaké limity, atď. To sa tu deje opakovane. Je 

to od roku 2014. A prečo sme to nemohli diskutovať pred pol 

rokom takúto vec, a mohli sme tieto veci nejako vyriešiť? 

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Bohužiaľ, výzvy pre európske fondy sú vždy postavené na 

tom, že podmienky, ktoré sa zadefinujú sú priamo vo výzvach. 

Výzva je 3 mesiace, a za 3 mesiace musíte predložiť žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok. Pol roka dozadu neviem 

urobiť projektovú dokumentáciu tak, aby som spĺňala všetky 

podmienky oprávnenosti výdavkov, ktoré definuje výzva. 

Jednoducho to nejde. 

 



65 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

 Potom sa divíte, že robíme opravu tej nejakej 

projektovej dokumentácie, že sme to nezvládli na začiatku, 

ale práve kvôli podmienkam ktoré sú zadefinované vo výzvach, 

musíme to dopracovať podľa týchto podmienok, ktoré sú tam; 

nedá sa to inakšie. Zastupiteľstvo bolo v septembri, alebo 

v októbri, a je teraz. Dopracovávali sme projektovú 

dokumentácie, dopracovávali sme stavebné povolenia, 

dopracovávali sme hydrogeologický prieskum kvôli spracovaniu 

lebo je to Žabí majer aby tá voda mala kde odtekať, aby sa 

nezhromažďovala, aby  sme neurobili horšie ako je to teraz.  

 

 Princíp európskych fondov je rýchlo, už aj, presne 

zadefinované podmienky, nesmieme sa uhnúť od toho. Ak 

nechceme cudzie zdroje, dobrý príklad ktorý máme,  robili 

sme v predchádzajúcom období programovom Integrovanú 

stratégiu rozvoja mestskej časti, kde sme dostali 3 mil. 

EUR, ktoré sme zvládli. Máme zateplené školy, vymenené okná, 

zrekonštruované parky. Aj tam boli neoprávnené výdavky, ale 

v rámci normy.  

 

     Takže európske fondy sú také, že tam je presne 

odpoložkované, každá jedna položka sa nesmie zmeniť. Ak sa 

zmení, je to neoprávnený náklad, ak sa doplní, je to takisto 

neoprávnený náklad. Ako sú veľmi dôležité tie európske fondy, 

a práve preto dobrou prácou s ISRMO sme získali 3 mil. EUR. 

Odkiaľ by ich táto mestská časť zobrala, keby sme nemali 

financie z Európskej únie? Aj tam sme išli do rizika, 

a zvládli sme ho.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán vicestarosta Winkler. 
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 (Prvý vicestarosta Ing. S. Winkler: Už som hovoril.) 

 Pán poslanec Petrovič.  

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Ja si myslím, že tu sme presne narazili 

na ten problém. Ja som chcel o tom hovoriť pri tom Račianskom 

mýte, ale dostávam sa k tomu aj teraz. My v podstate máme 

nejaký projekt, potom sa objaví nejaká výzva a my tento 

projekt naťahuje ako pančuchu na dané konkrétne podmienky 

len preto, aby sme mohli možno získať nejaké finančné 

prostriedky, pričom ideme do rizík ktoré v podstate nevieme 

dopredu odhadnúť. Očakávame náklady, o ktorých nevieme aké 

naozaj budú a vždy je to len o tom. My nerobíme situáciu 

tak, že pozrieme si čo by sa k tomu hodilo, ale nejaká výzva 

vyjde a my rýchlo, rýchlo k tomu vypracovávame nejaký 

projekt. A stáva sa to taká posledná vec z tých eurofondov, 

že za každú cenu žiadať o všetko, 25 žiadostí pomaly za rok, 

z toho možno niečo vyjde. Mne to pripadá ako také strieľanie 

z brokovnice na jeleňa, že možno trafíme cez oko mozog 

a jeleň padne mŕtvy.  

 

     Ale je to skutočne namiesto toho, aby sme si zostavili 

nejaký zoznam priorít, povedali že toto naozaj chceme urobiť. 

Možno skutočne nešli cestou úveru, a za dva roky tie projekty 

zrealizovali. Takto proste už dva roky tu počúvame o tom, 

ako sa stále podávajú žiadosti o nejaké eurofondy, 

a v zásade stále len schvaľujeme nejaké žiadosti.  

 

 Musím povedať, chcel som hovoriť pri Račianskom mýte, 

hovorím to teraz, dobré toto je špecifická situácia s tou 

školou. Ale inak som v zásade proti.   
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Presne súhlasím s J. Petrovičom,  to čo povedal. Chcem 

povedať, že pokiaľ ide o tú školu, táto škola potrebuje to 

námestičko doriešiť, preto chcem poprosiť ešte raz kolegov, 

aby toto podporili.  

 

 Ale čo sa týka toho, tej úspešnosti, o čom sme sa tu 

bavili, to znamená že nejaké  školy a nejaké parky. Sú 

urobené aj tie školy, aj som videl kuchyňu nejakú v škole, 

ktorá nemá ani hygienu schválenú neviem po koľkých rokoch, 

alebo rok a 5 mesiacov po ukončení tej stavby.  

 

 A potom tiež o tom, čo sa bavíme o tých parkoch, tak 

tiež tie niektoré parky EKO-podnik nechce prebrať. Neviem 

prečo ich nechce prebrať, treba sa spýtať, či tam je všetko 

v poriadku? 

 

 Potom tu máme projekty, kde nie je ani dva roky a tečie 

do objektu. Ja nebudem hovoriť o ďalších chybách, ktoré keď 

by sme sa prešli po tom objekte budú nás stáť ďalšie peniaze. 

Nehovoriac o údržbe a ďalších, ďalších veciach. Ono je to 

bežné čo si tu hovoríme, že teda získali sme nejaké peniaze, 

ale potom aj verdikt toho celého čo tu hovoríme, bude tiež 

stáť nejaké peniaze, a budeme to platiť z daní obyvateľov.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, projekty ISRMO teraz sa kontrolovali po 

piatich rokoch, nenašla sa žiadna závada. Všetky projekty, 

a to išlo predovšetkým o projekty zateplovačky, na to 

reagujte, rekonštrukcie škôl, výmena okien, výmena striech, 

na verejné priestory, park Rešetková, Osadná, park na 

Hálkovej, komunitné centrum všetky dopadli viac-menej dobre. 

Čiže po 5 rokoch komisia kontrolovala veľmi striktne jeden 

po druhom, a jeden po druhom vychádza bez výhrad. A keby že 

to robíme z vlastných prostriedkov, tak jednoducho musíme 

zobrať úver viac než 3 mil. EUR. Celková investícia bola na 

úrovni, tuším, 3,8 milióna EUR.  

 

 A tu je vec, ktorá je plánovaná niekoľko rokov a je 

potrebné ju spraviť tak či onak. Lebo inak si poškodzujeme 

budovu. Konečne ide teraz výzva na ktorú investičné oddelenie 

čaká niekoľko rokov. Áno, pravdou je, že raz už schválená 

nebola. Je to tak? 

 (Ing. Effenbergerová: Nebola podaná.) 

 Dokonca ani nebola podaná, lebo sme čakali a nevyšlo 

to. Ja myslím, že toto je normálna vec, potrebujeme to, 

potrebujeme odstrániť problémy ktoré tam sú. A práve že 

urobiť to, čo  hovoríte vy; zabezpečiť udržateľnosť, pretože 

tam sme zrekonštruovali základnú školu a  nadstavili materskú 

školu, a telocvičňu. Toto je normálna vec,  že prosím,   

odsúhlasme to a poďme ďalej. Ak tam chcete mať nejakú 

zábezpeku, urobme ďalšie uznesenie na tomto zastupiteľstve, 

a hotovo. 

 Pán poslanec Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 
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 Ďakujem pekne za túto diskusiu. No, my sa tu bavíme 

naozaj o zásadných veciach, získať prostriedky z európskych 

fondov alebo sa naozaj na to vykašleme. Myslím si, že ak 

v dnešnej dobe ak máme takúto možnosť, a projekt sa pripraví 

kvalitne, keď ako mestská časť nemá šancu, bez týchto 

prostriedkov sa nepohneme maľovaním nejakého úveru. Tak bol 

by som rád, keby pokiaľ ide o prestavbu, že vedia predstaviť 

napríklad financovanie. Tak pokiaľ viem, bolo urobené 

množstvo projektov a neboli tam nejaké veľké neoprávnené 

výdavky, čiže ja som za to, o. k. nastavme systém kontroly, 

ja neviem obstarávania, môžeme tam pravidelne robiť nejaké 

stavebné prehliadky, ale nezabime si túto možnosť ako využiť 

prostriedky z Európskej únie.  

     Takže z mojej strany asi je to všetko. Ja som tiež za 

to, tento návrh podporiť, a poďme ďalej. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.    

 

 

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

 Ja len v krátkosti. Kľudne si môžeme prejsť nejaké veci 

čo sa týka kontrol, atď. Môžeme si prejsť nejaké iné veci. 

A keď sa už bavíme o príprave týchto projektov, ako sa to 

robí, napríklad  na Odborárskej sa pripravuje dva alebo tri 

roky nejaká kontajnerová trieda, ktorá sa dáva ku koľajniciam 

a nikoho netrkne ísť najprv na tú hygienu a opýtať sa, či 

tam tá trieda vôbec môže stáť? Tri roky zabijeme tým že sa 

tu stretávame a chodíme na tie stretnutia, chodíme do tej 

školy aj ako poslanci a nikoho nenapadne. 
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 A čo je ešte ďalšia perlička v tejto krajine, že tu 

nikoho nenapadne, že tá škola ktorá tam stojí pri tých 

koľajach, tak tie triedy už dávno nevyhovujú tomu, aby sa 

tam nejaká normálna výučba realizovala. A nikoho nenapadne, 

aby ten plot, ktorý by tam bol, ten protihlukový, už 

postavili? Či už v súčinnosti so Železnicami, alebo 

akýmkoľvek spôsobom. To nikomu nevadí, že tam chodí 200 – 

300 žiakov a učia sa v hluku? Nikomu? A ideme prestavať ten 

projekt na druhú stranu telocvične? Tri roky sme zabili tým, 

že sme to mali pri tých koľajniciach a tam sme to všetci 

chceli. Nikoho nenapadlo ísť na hygienu a spýtať sa, či to 

tam vôbec môže byť? Teraz to ideme dávať k telocvični 

a nikoho v tejto krajine a v tejto republike netrkne.  

 

     A ja neviem, pán starosta Vy už hovoríte, že to 

stretnutie so Železnicami vybavujete; je to už dva alebo tri 

roky, a nakoniec to vybavujú rodičia potom. Nikoho netrkne, 

aby sme tej škole pomohli a aby sa tam tí žiaci mohli 

normálne učiť.  

 

 A ja nebudem končiť, budem hovoriť o týchto veciach, 

lebo ja zastupujeme tých ľudí. A mne to vadí, že nikomu 

neprekáža, že tí žiaci tam  chodia 100 rokov do tej školy 

a učia sa v tom hluku. Ale keď sa má niečo postaviť; 

samozrejme keď sa má tam postaviť 8-poschodová budova 10 - 

20 metrov od koľají, to nikomu nevadí. Tam idú všetky 

povolenia bez problémov. Tam nikomu hluk nevadí, že?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To je, pán poslanec, správna otázka, ale na Železnice. 

 Pán poslanec Mrva. 
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Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem. Ja sa vyjadrím naposledy k tejto téme, 

nadviažem na pani Effenbergerovú. Ja nespochybňujem 

získavanie cudzích zdrojov, ja som rád využiť každú možnosť 

ktorú máme, či už Nórske fondy, fondy z Európskej únie, alebo 

z Ministerstva dopravy alebo iné možnosti, ktoré vieme  

čerpať. A naozaj si myslím, že tieto projekty nevieme 

realizovať bez toho. 

 

 Skôr možno taká nejaká pripomienka na pána Vaškoviča, 

skúsme sa systémovo zamyslieť keď vieme že ten proces má 3 

mesiace od začiatku po koniec, aby bol čas sa na tieto 

projekty pozrieť aspoň v komisiách a nastaviť tam nejaký 

kontrolný mechanizmus a skontrolovať či tie riziká sú 

podchytené a či nám tie peniaze nevyletia do nejakých 

závratných výšin. Podľa mňa keď si k tomu sadneme, tak niečo 

nájdeme. 

 

 Ja tento projekt určite podporím, lebo je to pre deti. 

A pri tom Račianskom mýte nie som si taký istý. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič. 

 

 

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ďakujem, už som sa dostal na radu. Chcel som povedať 

k tomuto projektu. Podpora tohto projektu je vynikajúca, ale 

nezabúdajme na to že tu máme ešte investičný dlh na park 
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v stovkách, x-tisíc EUR, oproti iným školám. A sú to školy, 

ktoré sa tu nerobia, ako Sibírska, Kalinčiakova. Ale viem, 

že je niečo na budúci rok, ale to je naplánované stále. Už 

tretí rok sa plánuje.  

 

 Takže viete čo? Ja už pochybujem o tom, že či má význam 

sem chodiť, lebo fakt, akože my tu sedíme stále nad tými 

istými vecami, schvaľujeme tu tie isté projekty. Veď toto je 

neuveriteľné. Viete čo, ja idem asi radšej zberať smetie na 

ulicu, lebo urobím viac pre tých ľudí ako tu. Toto je 

absurdita, absurdita! Mne sa to normálne zdá. Prosím vás, 

buď ma niekto popáľte alebo štipnite, lebo toto je sen. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, nikto nespochybňuje že sme intenzívne 

investovali do 6 škôl z 8; preto sme v minulom roku; 

 (Poslanec Bc. Filipovič: Máme ich l3, pán starosta.) 

 Zatiaľ máme škôl 8. 

 (Poslanec Bc. Filipovič: Pardon, ja som sa pomýlil, 13 

materských škôl. Stále je to 6 škôl.)  

 

 Čiže máme zrekonštruovaných 6 škôl z 8. Samozrejme, nie 

na 100 %, treba tam ešte nejaké veci doriešiť. Napríklad, 

vieme že máme haváriu na Základnej škole Jeséniova, vieme, 

že v tomto roku bola havária Za kasárňou, čo sme vyriešili. 

My si to uvedomujeme, preto ešte za bývalej vlády požiadavka 

mestských častí a hlavného mesta bola, aby štát určite 

investoval do Základnej školy Kalinčiakova. Ako viete, 

získali sme peniaze. Ako viete, v tomto roku, i keď to nie 

je vidieť. Ale prebehli investície, sú to dôležité 

investície, lebo sú do rozvodov.   
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 Možno ste zachytili, v rozpočte prvý raz ideme vlastne 

do úveru 200 tisíc EUR účelovo viazaného práve na Základnú 

školu Kalinčiakova. Možno ste si všimli, že už prebehlo 

obstarávanie. Čiže, pokiaľ ide o Základnú školu 

Kalinčiakova, na jar, alebo okamžite ako to škola umožní, 

môžeme pokračovať v rekonštrukcii rozvodov tepla, čo je teda 

základ. Zároveň v rozpočte máme peniaze na zateplenie 

základnej školy. To znamená, že máme projektovú 

dokumentáciu, vieme čo to bude stáť. A vieme to zvládnuť. 

 

 Čiže Kalinčiakova v tomto roku, ktorý nás čaká, určite 

pôjde a budú tam asi dve investície. 

 

 Pokiaľ ide o Sibírsku, vidíme to rovnako. Je to téma, 

o ktorej sa rozprávame veľmi často s našim odborníkom na  

teplo, ktorého sme si zavolali práve predovšetkým kvôli 

Kalinčiakovej a kvôli Sibírskej.  

 

 Možno viete,  že sme sa dohodli s mestom. Mesto má 

peniaze, na tento rok čo príde, v rozpočte práve na odpojenie 

sa centra voľného času alebo tej telocvične od našej 

Základnej školy Sibírska. Zároveň my dávame peniaze na 

projektovú dokumentáciu. Akonáhle bude hotová, pôjdeme do 

zastupiteľstva s návrhom buď na úver alebo z vlastných 

prostriedkov realizovať príslušné opatrenia na zníženie 

energií. Naozaj kompletné zrekonštruovanie v oblasti energií 

Sibírska. 

 

 Ale zároveň musím povedať, že aj tu sa niečo urobilo.  

Veď v prípade Sibírskej vymenili sme kompletne všetky okná; 

to sme urobili my. Investovali sme aj do telocvične a do 
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sociálnych zariadení, ktoré sú pri tej telocvični. Kompletne 

sme zrekonštruovali strechu. Čiže nedá sa povedať, že by sa 

nič nespravilo.  

   

 V prípade Kalinčiakovej, okrem toho čo sa urobilo 

v tomto roku,  tak predsa tam išla obrovská investícia, 

externá investícia do najlepšieho, najkvalitnejšieho 

športoviská v rámci republiky, ktoré má umelú trávu, ktorá 

je chladená v lete. A vieme, že tam išla investícia, 

kompletne sa vymenili okná na celej základnej škole. Čiže 

nie ani pravda, že by sa nič nerobilo. Tie veci sa robia, 

každý rok sa niečo investuje. A ja som presvedčený, že 

v budúcom roku aj uvidíte, že s tou Kalinčiakovou sme 

výrazným spôsobom pohli, že to bude aj navonok vidieť, nielen 

tie veci, ktoré sú síce dôležité, ale sú vo vnútri.  

 Pán poslanec Troiak, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Ďakujem. Ja by som ohľadom tej Sibírskej bol trochu 

opatrný. A dali ste mi sľub na stretnutí nášho klubu, tak ja 

ho budem pozorne sledovať či sa dodržiava. Lebo z môjho 

pohľadu Sibírska, je asi najhoršia škola u nás v mestskej 

časti čo sa týka investovania.  

 

 Nie je asi celkom pravda, áno, vymenila sa tam strecha, 

ale aj to už normálne tieklo do tried. Čiže, keby táto 

strecha nebola v havarijnom stave, tak sa doteraz tam nič 

nespraví. Deti tam sedia v bundách v najnižšom poschodí a na 

vyšších v tričkách, čo má určite vplyv na ich zdravie. Čiže 

budem rád ak sa vypracuje tento rok projektová dokumentácia 

a následne jej realizácia.   
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, sme v tom v zhode. Áno, faktom je, že tá 

strecha trvala dlhšie. Dôvod je jednoduchý: Mal som osobný 

sľub od ministra školstva, ktorý bol žiakom tejto školy. 

Sľúbil mi to trikrát do očí, že dá peniaze 200 tisíc EUR na 

túto základnú školu. Keď odišiel, tak som ho našiel cez 

facebook a písal som mu, že či ten jeho sľub platí? A či 

dodrží ho, neviem či minister alebo ministerka po ňom? 

Povedal, že áno. Nestalo sa tak. Stále to bolo sľubované a 

odsúvané. Čiže sme stratili trpezlivosť, povedzme nie, ideme 

to spraviť z vlastných peňazí. 

 

 Čiže dôvod tam nebol iný, než využiť tento kontakt 

a druhý raz získať za tých 8 rokov peniaze od štátu, 

z Ministerstva školstva. To je všetko. 

 Pán poslanec Gašpierik, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, nechcem rozoberať 

vaše kontakty s ministrami školstva z predchádzajúcich vlád, 

ale máme bod č. 10 Predloženie projektu Vodozadržné opatrenia 

v areáli ZŠ s MČ Odborárka. Ja Vás chcem poprosiť, pokiaľ by 

ste vedeli ako predsedajúci viesť túto diskusiu k tomu bodu 

ktorý prerokovávame, nie ako 10 minút čo sa nám všetko 

podarilo o Sibírskej, ale pokiaľ by sme vecne diskutovali 

o tom bode ktorý máme, lebo naozaj potom tieto zastupiteľstvá 

sú veľmi jalové. Už to bolo avizované, že tu budeme rokovať 

5 dní alebo koľko. Potom je to naozaj výsledkom týchto 

diskusií.  
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     Máme tu bod číslo 10 – Základná škola Odborárska, tak 

potom neviem na čo kto sa stretol s pánom ministrom, čo sa 

tu všetko urobilo, ale rokujme teda vecne.  Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja s tým súhlasím, len reagujeme na slová pánov 

poslancov, pán poslanec. 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.  

 

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

 Ja by som chcel poprosiť, v intenciách toho čo hovoril 

Libor (Ing. Gašpierik) a kolegov, aby stiahli svoje 

príspevky aby sme to odsúhlasili a dali si prestávku. Čo sa 

týka tých sľubov, pán starosta, do očí, tých sľubov do očí 

ktoré ja som už zažil aj s tými developermi, aj s hocikým  

čo sľubovali, keď sa vrátim aj k tej Dimitrovke, aj tie 

parkovacie miesta, radšej už tieto sľuby do očí nechajme tak 

a radšej robme niečo pre tých ľudí. Lebo skončí to tak, že 

nič z toho čo sa im sľúbi, kvôli týmto sľubom do očí, 

nezrealizuje.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, o mňa sa báť nemusíte, robím 12 hodín 

denne pre mestskú časť. 

    Pani poslankyňa Švecová. 

 

 

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.:  
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 Ďakujem za slovo. Sľubujem, že sa vrátim k meritu veci 

a budem vecná. Pozorne som si vypočula kolegov a zhrnula by 

som nasledovné veci:  

 

     Myslím že tento bod alebo tá diskusia sa zaoberala 

z viacerých aspektov. Jedným z nich je, že určite nikto 

nespochybňuje, že tá Odborárska potrebuje investíciu a že to 

treba podporiť. Takisto vieme všetci, že v rozpočte to nie 

je dosť, tak treba využiť ak sú výzvy a čerpať prostriedky 

z eurofondov. Áno, tie výhrady alebo obavy ktoré formuloval 

pán vicestarosta sú oprávnené a vyplývajú z tých skúsenosti 

ktoré máme. A najmä zrejme z projektu JAMA, kde namiesto 

plánovaného spolufinancovania vyšiel ten pomer úplne naopak 

ako bol pôvodne plánovaný, hej, z nejakých dôvodov. 

 

 Čiže, čo sa týka schválenia tohto bodu naozaj riadiaci 

orgán stanovuje tie podmienky tak, že v takomto znení ako to 

je musíme schváliť. My si nemôžeme schváliť ďalšie uznesenie, 

ktorým poprieme to prvé, lebo v podstate by sme klamali.  

 

 Jednoducho výzvy a čerpanie prostriedkov z eurofondov 

sú preto takto stanovované, aby tie obce, mestá, žiadatelia 

o nenávratný finančný príspevok skutočne deklarovali to, že 

keď vzniknú neoprávnené výdavky a môžu vzniknúť 

z objektívnych príčin, to znamená nečakáme úpravy, ale aj zo 

subjektívnych, že nie sme schopní včas predložiť niečo, 

vydokladovať dokonale niečo.  

 

 Čiže, spomeňme si potom z čoho máme tie obavy, lebo tie 

oprávnené výdavky s ktorými sme nerátali, lebo o nich 

nevieme, je jedna vec. Budeme ich musieť realizovať či už 

z našich zdrojov, alebo neviem z akého iného spôsobu, ale 
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tie ktoré vieme odstrániť s tým dokonalým ako keby napĺňaním 

projektu, napĺňaním zmluvy, tie vieme odsledovať. Je to 

manažment, ktorý kolegovia spomínali.  

 

     Čiže nastavme si tie procesy tak aby nedochádzalo k tým 

subjektívnym chybám, hej, že teda niečo nedodáme včas, alebo 

si nereálne stanovíme nejaké lehoty, ktoré potom v zmysle 

zmluvy nevieme napĺňať, hej. Čiže to je taký druhý aspekt. 

A tie obavy naozaj pramenia z toho, že aj takéto chyby sa 

stávajú. Tak ich pomenujme a skúsme sa im vyhýbať.  

 

 Čiže, nebojme sa až tak neoprávnených výdavkov, že je 

to také zlé, ale nepodpílme si konár tým, že schválime jedno 

uznesenie ako to od nás chce riadiaci orgán a v zapätí 

schválime druhé, ktorým poprieme, klameme tým. Netvárme sa 

že je to v poriadku.  

 

 A takisto stanovenie 10, či 20 %, to už je potom na tej 

príprave toho projektu, že nakoľko vieme reálne odhadnúť, že 

koľko to bude stáť. Čiže skúsme do toho procesu vstúpiť tak, 

aby sa nestavalo také prekvapenie, že z 30 na 70 % budeme 

financovať opačne.  

 

 Druhá vec, alebo ktorú som si uvedomila,  je práve 

problém v komunikácii, lebo táto naša vzájomná komunikácia, 

osočovanie, sem-tam aj srandičky niekedy sú vtipné, niekedy 

menej, pramenia z toho, že niekedy naozaj dostávame 

informácie veľmi neskoro. Možno nejasné, možno neúplné. Nie 

každý pracuje v problematike eurofondov, nie každý je 

rozpočtár, sme každý z inej oblasti. Čiže naozaj formulujme, 

diskutujme, stretávajme sa. Teraz to naozaj online ide úplne 

bez problémov.  
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 Ale keď dostávame materiály naozaj rozsiahleho 

charakteru naozaj deň pred, večer pred, cez víkend,  pred 

sviatkami, je to naozaj problém. Nie každý sa vie zorientovať 

a uvoľniť  natoľko, že to všetko stihne. Mňa by zaujímalo 

a rada by som do budúcna, keď budeme schvaľovať takéto 

projekty, lebo napriek tomu že som mala obavy, nechcela som 

tento projekt podporiť, ale podporím ho, skúsme pri príprave 

neviem či mám dať uznesenie, či stačí iba prísľub zo strany 

predstaviteľom úradu, urobiť štatistiku toho, aké projekty 

sme čerpali, koľko percent neoprávnených výdavkov prijatých 

projektov. Či to nie sú nejaké opakované veci, ktoré vieme 

odstrániť. Že to bolo buď prehliadnutím, neočakávaním, aby 

sme mali akýsi zásobník toho čo sa môže stať a vedeli to 

akoby zakomponovať do prípravy projektu. 

 

 Čiže mňa by zaujímala vlastne taká nejaká štatistika, 

keď hovoríte že prešli teraz tie kontroly bez problémov. 

Budeme vidieť aj to, že áno, z 10 projektov 9 skutočne prešlo 

bez chybičky, možno nejaké drobné neoprávnené výdavky, ale 

percentuálne naozaj zanedbateľné. A možno niečo také, čo už 

do budúcna budeme vedieť predvídať, predchádzať tomu. 

 

 No, síce som si toho napísala oveľa viac, ale toto je 

asi to podstatné. Takže vráťme sa k tomu hlasovaniu; ak môžem 

poprosiť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Prosím, pani vedúca Effenbergerová a pani 

Paracková pripravte materiál na najbližšie zastupiteľstvo 

v januári, v februári, alebo niekedy pre pánov poslancov, 
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kde bude prehľad projektov, kde sme získali dotáciu z Únie, 

kde budú neoprávnené výdavky s tým, že pani poslankyňa keďže 

sa vyznáte v projektoch, viete, že pri časti projektov sú 

tieto neoprávnené výdavky už na začiatku definované. Čiže, 

aby ste nebola prekvapená v prípade Základnej školy 

Riazanská, že tie neoprávnené= výdavky budú vysoké, čo sme 

vopred vedeli, nakoľko polovicu školy sme mali prenajatú, 

preto sme ju investovali z vlastných prostriedkov. Bol by 

nezmysel nechať polovicu školy nezrekonštruovanú. Čiže, aby 

to bolo vysvetlené, že  teda toto bola predpokladaná, 

pôvodná, schválená výška tých výdavkov ktoré boli 

neoprávnené, a toto bola finálna.  

 Pán poslanec Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ďakujem. Ja len veľmi rýchlo. Silvia (Ing. Švecová) to 

veľmi perfektne zhrnula, takže áno, som za to. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto v rámci tohto bodu 

vystúpiť?  

     V prípade že nie, poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  s c h v a ľ u j e  
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- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za 

účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia 

v areáli ZŠ s MŠ Odborárska“ realizovaného v rámci 62. 

výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej 

krajine  Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 

a platným programom rozvoja mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto, 

 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 

 

- zabezpečenie maximálnych finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP, t. j. 19 544,47 EUR v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci,    

 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               22 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0. 
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 Dámy a páni, chceli ste prestávku, ale ak sa neurazíte 

máme 11,01 hod. a podľa programu máme čas a priestor pre  

občanov, ktorí chcú vystúpiť. Takže ak dovolíte, najprv dáme 

priestor ľuďom ktorí prišli a chcú vystúpiť, a prestávku 

vyhlásime potom. 

 

 

BOD 45: 

Vystúpenie občanov 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže máme tu dvoch občanov: Pani Vieru Godálovú 

z Hagarovej 5 vo veci: Vyjadrenie k stavebnému povoleniu 

Koziarka. Pani Godálová, nech sa páči, prosím pristúpte k 

mikrofónu, ktorý je tu predo mnou, a prosím rešpektujte 

priestor v rozsahu 3 minút.  

 

 

OBČIANKA: Viera  G o d á l o v á  

 Dobrý deň, dámy a páni. Všetka česť vám všetkým čo 

robíte pre občanov. Ja som tu sama za seba, ja som vám 

posielala e-mail s prosbou o pomoc. Ja 9 mesiacov žijem 

v jednej izbe, nemám momentálne, mentálne ani fyzicky na 

vás, aby som sa tu nejako profesne vyjadrovala. Ale chcem 

len poprosiť toto vedenie, aby prehodnotilo moju žiadosť 

a schválilo stavebné povolenie, nakoľko sa mi jedná 

o jednoduchú stavbu, ktorá mi bola po 4-5 mesiacoch zastavená 

s tým, že musím doložiť stanovisko z Magistrátu 

k investičnej výstavbe, čo po konzultácii s právnikom na 

stavebnú činnosť mi bolo povedané, že je to v zákone 

neopodstatnené. Už som sa ukľudnila, ale ubehlo aj 3  minúty. 
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     Vzhľadom na fakt, že na tej istej parcele, stavebník 

pán Vaškovič nepotreboval žiadne takéto vyjadrenie od 

Magistrátu, a začal stavať nedávno, vlastne v lete keď on 

dokončoval stavbu a ja som podávala všetky potrebné doklady 

k môjmu stavebnému povoleniu, tak on toto vyjadrenie 

nepotreboval a mne toto je výzvou doplnené.  

 

 Chcem vás poprosiť, aby ste zvážili opäť moje stavebné 

povolenie, nakoľko 9 mesiacov žijem v jednej izbe, starám sa 

o 87 ročnú svokru, žijem, spím, bývam, robím, študujeme 9 

mesiacov v jednej izbe. Ďalší rok je pre mňa zlý, že niekoľko 

mesiacov teraz sa oddiali celý stavebný proces.  

 A ja už nemám čo k tomu dodať, už som na konci so 

svojimi fyzickými silami. Ďakujem za pozornosť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja síce, ako viete, nemám v kompetencii 

stavebný úrad aktuálne, ale verím, že pán vicestarosta 

Vaškovič sa rád stretne s pani Godálovou. 

 

 Druhý prihlásený je Matej Adam z Bajkalskej 9/B 

Bratislava, ktorý chce vystúpiť k bodu 17 – predaj pozemku. 

Pán Adam, nech sa páči, pristúpte k mikrofónu, máte slovo. 

 

 

OBČAN: Matej  A d a m : 

  Ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým. A vážený pán starosta, 

vážené poslankyne, vážení poslanci, moje meno je Matej Adam 

a som obyvateľom Nového Mesta, konkrétne objektu Tri veže, 

a zároveň som aj zástupcom vlastníkov v tomto objekte. Čiže 
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dnes tu prezentujem všetkých obyvateľov Troch veží, dokopy 

je to 633 bytových jednotiek.  

 

 Dnes tu vystúpim k bodu č. 17 – predaj pozemku, ktorý 

susedí s našim objektom. V podstate ja by som vás chcel týmto 

požiadať, aby ste neschválili predaj tohto pozemku, ktorý 

momentálne je vo vlastníctve mesta, a je v užívaní Nového 

Mesta. Uvediem dôvody prečo; v podstate sú to také tri 

hlavné.  

 Začal by som tým, že tá dopravná situácia v okolí Troch 

veží je už teraz komplikovaná. Je to križovatka, kde máme aj 

rampu na vstupné zadné parkovisko, všetci obyvatelia sa točia 

popri Tri veže, denne tam  chodí Mestská polícia dávať papuče 

napriek tomu, že je tam zákaz státia, zákaz zastavenia, atď.   

 

 Tým, že by sa tento pozemok odpredal a vytvoril by sa 

tam ďalší vstup k vedľajšej budove, by sme túto situáciu len 

skomplikovali. Máme tam chodcov, sú tam prechody pre chodcov, 

dochádza tam ku kolíznym situáciám, sú tam zástavky MHD. To 

je ten hlavný dôvod, prečo by som chcel vás poprosiť a 

požiadať, aby ste to neschválili a otvorili diskusiu s nami, 

obyvateľmi, ako tento pozemok nejako zmysluplne do budúcna 

využiť iným spôsobom. 

 

 Za druhé, Mountain resort Donovaly, teda ten 

potenciálny  kupujúci argumentuje tým, že má sťažený alebo 

znemožnený prístup na svoj pozemok, čo z môjho pohľadu nie 

je úplne pravda, keďže pri zriaďovaní tohto zadného 

parkoviska, kde sme zastabilizovali dopravu, v podstate mu 

je vydaných 34 parkovacích kariet a on nonstop môže cez tieto 

rampy prechádzať, má zriadené vecné bremeno na pozemku Tower 

a taktiež aj na pozemku nás obyvateľov Troch veží. Čiže on 
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má bezproblémový prístup na svoje miesto, ktorý je dokonca 

ešte vyhradený touto parkovacou rampou. 

 

 A za tretie je tam popísané, že je to nepredstaviteľný 

problém pre nich hlavne spôsobom sťažený prístup k svojmu 

pozemku; viete tieto rampy sú tam už niekoľko rokov. Pochopil 

by som, keď je to nová situácia že sa proti tomu ohradia, 

ale fungujeme takto bez akýchkoľvek problémov už niekoľko 

rokov. Čiže, hneď ako sme sa to dozvedeli že v podstate je 

tu záujem o odkúpenie tohto pozemku, sme oficiálne spísali 

stanovisko a cez podateľňu vám to dali na vedomie. Ja som 

sem prišiel za všetkých obyvateľov Troch veží a chcem vás 

požiadať, skôr otvorme diskusiu, nájdime iné riešenie. My už 

máme nejaké návrhy. Ja si viem predstaviť využiť nejako 

zmysluplnejšie tento pozemok ako vytvárať tam 

komplikovanejšiu križovatku a naozaj vytvárať kolízne 

situácie s chodcami a nejakým spôsobom naštrbiť tú dopravnú 

situáciu, ktorá je tam ako tak fungujúca. 

 

 Taktiež keď už by naozaj Mountaim Donovaly trval a malo 

by dôjsť k nejakej zmene, sú tam iné možností, pozemky, a nie 

komplikácia tej dopravnej situácie. Ďakujem za vašu 

pozornosť.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Budeme sa zaoberať vašou pripomienkou 

v bode č. 17. Ďakujem za vystúpenie. 

 

 Dámy a páni, nemám už prihlásených žiadnych občanov, 

ktorí by chceli vystúpiť v rámci diskusie, v rámci bodu  

vystúpenie občanov. A dohodli sme sa, alebo požiadavka bola 
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na pauzu. Máme 11,09 hod., čiže stačí vám 10 minút, či viac? 

Dobre, tak stretneme sa 11,25 hod., čiže máte 15 minút pauzu.   

 

 (PRESTÁVKA) 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

začíname. 

 Pristúpime k bodu č. 11. 

 

 

BOD 11: 

Predloženie projektu: Revitalizácia Račianske mýto 

(vodozádržné opatrenia) 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Je to ďalší projekt, na ktorý chceme získať peniaze 

z Operačného programu Životné prostredie.  

 Otváram diskusiu. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Petrovič, nech 

sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne pán starosta. Ja nadviažem na svoj 

príspevok k minulému bodu. Tu na rozdiel od tej školy, kde 

som aj ja hlasoval za to uznesenie, lebo to uznesenie bolo 

dôležité, aby nezatekalo do nejakej budovy. Mám naozaj pocit, 

že sa cez vodozádržné opatrenia, čo je veľmi podobná taktika 

ako pri parku JAMA chystá projekt, ktorý je podľa mňa 

zbytočne nadhodnotený, obrovský. V konečnom dôsledku, keď si 

pozrieme rozpočet, tak celková suma sa môže vyšplhať až na 
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takmer 1,7 mil. EUR, toto je nejaký prvý krok, ja tomu 

rozumiem.  

 

 Napriek tomu, nebudem to dlho naťahovať, myslím si, že 

budovať vodozádržné opatrenia v parkoch skutočne nie je 

zmyslom aj tejto výzvy. Zmyslom tejto výzvy je zabrániť 

odtoku dažďových vôd do spevnených plôch a nie z nejakých 

parkových oblastí. Takže si myslím, že skutočne tu naťahujeme 

tú pančuchu na kopyto toho projektu veľmi, veľmi natenko.  

     A ja teda určite tento materiál nepodporím. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pani vedúca, prosím, poďte sem k nám.  

 Ja len drobnosť, aby ste vedeli, že park na Račianskom 

mýte v podstate nezmenený vyzerá v tejto podobe desiatky 

rokov s tým, že sú tam stovky a stovky m2 starého asfaltu po 

celom tom parku. Čiže, už len to, že sa ten asfalt dá preč, 

odvezie a ekologicky zlikviduje, tak má veľký zmysel pre 

tento park aj pre Račianske mýto. Zároveň tí ktorí bývajú na 

okolí, ako aj ja, vieme, že Račianske mýto je pravidelne 

zaplavované aj tým, že z vrchu práve pri dažďoch, 

intenzívnych dažďoch idú potoky vody, a aj z Račianskeho 

mýta, z parku a jeho okolia. Cieľom je zachytiť tieto vody 

a využiť ich v parku na zelených plochách. 

 

 Nehovoriac o tom, že stav zelene za tie desiatky rokov 

je už stav naozaj zlý. Aj to bolo dôvodom, prečo v priebehu 

niekoľko posledných rokov dochádzalo k výrubom, a ďalšie sú 

ešte v parku naplánované. 
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 My, keby sme nešli do toho projektu, museli by sme buď 

zavrieť alebo urobiť detské ihrisko z vlastných 

prostriedkov, buď v nejakom čase zavrieť alebo 

zrekonštruovať športovisko, a samozrejme, odstrániť 

nebezpečné stromy, vysadiť nové stromy, a zároveň zbaviť sa 

starých, desiatky rokov starých, asfaltov.  

 Nech sa páči, pán poslanec Petrovič, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pán starosta. No, ak ste si  možno všimli, tak 

ja vo svojom príspevku som nehovoril o tom, že nemáme na 

Račianskom mýte nerobiť nič. Ja sa len domnievam, že takto 

nafúknutý projekt presahuje z viacerých dôvodov, či 

finančných, alebo personálnych možností mestskej časti. 

A myslím si, že v tej dobe, kedy hovoríme o školách, keď 

hovoríme že nemáme jediné zariadenie pre seniorov, keď 

hovoríme o tom, že tu na mnohých miestach chýbajú mzdové 

prostriedky púšťať sa do ďalšieho takéhoto, z môjho pohľadu 

viac imidžového projektu, rozhodne nie je rozumné. 

 

 Takže by som skôr uvítal keby sme hľadali možnosť, ako 

tie veci, ktoré treba na Račianskom mýte urobiť a realizovať 

bez toho aby sme sa zase pustili do ďalšieho megalomanského 

projektu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ale lternatíva je robiť to z vlastných 

prostriedkov alebo z úveru. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 
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 Áno, nepochybujem, samozrejme. Ale musíte dať menšie 

financie ako v tom rozsahu, a potom aj následný servis 

a všetko to čo s tým súvisí; prevádzka všetkých zariadení. 

Vidíme to na JAME. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, viackrát sa k tomu vraciame, ja by som rád 

povedal pár viet. V prípade JAMY sme nevedeli do čoho ideme. 

Nemali sme výkaz, výmer, mali sme len nejakú štúdiu. Tu, a 

v prípade všetkých ostatných projektov vieme do čoho ideme, 

máme projektovú dokumentáciu, máme výkaz, výmer. To znamená, 

ak nehovoriac o tom, že uznesením, ktorým ste znemožnili 

robiť rozpočtové opatrenie starostovi nad istý limit, tak 

máte kontrolu nad výdavkami mestskej časti, čo sa ukázalo aj 

na takom zastupiteľstve kedy bolo potrebné riešiť desiatky, 

desiatky drobných zmien v rozsahu niekoľko 100 EUR.  

 

Čiže, teraz je situácia úplne iná, a to čo bolo v parku 

JAMA už nemôže viac nastať. 

Pán poslanec Filipovič. 

 

 

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Chcel by som povedať 

k tomuto: Momentálne sa máme pustiť do veľkého projektu. 

Ideme si kupovať nové gate a pritom máme deravé topánky. 

Vidíme na okolí čo sa deje, sme v kríze, máme si brať úver 

na ďalší park. V podstate vám to poviem úplne jednoducho. Zo 

všetkých mestských častí máme najviac parkov na obyvateľa 

v Bratislave, to si pozrite. Máme ich tuším 39, asi 39. 
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A Petržalka má 43; len aby ste videli pomer počtu obyvateľov 

k parkom. 

 

 Ja budem veľmi rád, keď park sa dá do poriadku, ale 

máme úplne iné problémy a úplne iné veci, ktoré treba riešiť 

v prvom rade ako tento park. Navyše, keď si pozriete, mám 

veľmi veľa známych, ktorí bývajú v okolí parku a do parku 

chodia ľudia z VAGUSu. Na lavičkách spia bezdomovci, sú tam 

výkaly, čiže ideme to zrevitalizovať pre týchto ľudí, lebo 

tí sú najčastejšie.  

 (Poznámka pani poslankyne Ing. Augustinič.) 

 Ja neviem, budeš ma tu okrikať, Katka (Ing. Augustinič)? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, dokončíte to, prosím. 

 

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ja som nadobudol ten dojem. Čiže, chcel by som povedať, 

že na toto nemáme, nehovoriac o tom stanovisku park JAMA, 

tento  apendix alebo skleróza chrbtice, ktorú tu máme, 

a vieme ako to dopadlo. Nehnevajte sa, toto ja nepodporím. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, po prvé, nemáme 38 parkov, nemáme 38 

parkov. To si tuším mýlite s ihriskami. Po druhé, park na 

Račianskom mýte neslúži primárne bezdomovcom a ľuďom ktorí 

žijú nielen v okolí, ale v rámci širšieho okolia Bratislavy. 

Po tretie, my si na to neberieme úver. Pán poslanec, my si 

neberieme úver, my chceme zobrať peniaze z Európskej únie. 

Po 10 rokoch konečne, konečne máme možnosť pohnúť s parkom 
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bez toho, aby sme museli robiť naozaj čiastkové veci a museli 

to robiť z vlastných peňazí.  

 

     Ja Vás žiadam, pán poslanec pozerám sa na Vás, 

jednoznačne tento materiál podporiť, nielen ako starosta ale 

predovšetkým ako miestny obyvateľ, ktorý robil tam brigády, 

pretože v minulosti mestská časť o toto miesto sa jednoducho 

starala veľmi málo. Áno, urobil sa park JAMA, áno urobili sa 

tam chyby ale situácia je úplne odlišná. 

 Pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja momentálne nevystupujem vo svojom 

diskusnom príspevku, teraz mám faktickú. Poprosím kolegov, 

aby si prečítali ten materiál. Tak ako povedal teraz pán 

starosta, je to nenávratný finančný príspevok. Ak by ste sa 

trošku tejto téme venovali, určite by ste si všimli a išli 

sa pozrieť na ten projekt celého toho parku ako je spravený 

a vlastne potom videli akú žiadosť dávame. Možno by ste si 

ho pozreli, možno by sa vám zapáčil a pochopili ste, že to 

je jedna z tých možností ako získať na ten park peniaze bez 

toho, aby sme do toho museli momentálne investovať. 

 

 Ja potom v riadnom diskusnom príspevku uvediem aj 

ďalšie veci, ktoré sa týkajú toho parku. My poslanci, ktorí 

sa tomuto parku venujeme dlhšie, jednoducho poznáme celú tú 

genézu, zaráža má že tu reagujú poslanci, ktorí si ani 

neprečítajú materiál a rozprávajú tu piate cez deviate. 

A ešte nedodržujú stanovený čas, tak žiadam ich, aby skončili 

tak ako treba. Ďakujem.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Park na Račianskom 

mýte je park celomestského, možno ešte väčšieho významu, 

lebo chodia tam rodičia s deťmi z celej Bratislavy. Keď si 

pozriete tento projekt, jedná sa tu vo väčšine o zemné práce, 

teda nejaké vyhodenie starého asfaltu, nový ekologický 

asfalt, sú tu nejaké dreviny, ktoré nám tam pri zmene klímy 

stále vymierajú a potreba nových drevín. Myslím, že tu je 

miesto aj na spoluprácu s mestom.  Je tam mobiliár parku, na 

ktorom som sa ja húpal. Sanovali sme tam jednu stenu ktorá 

padala, tie húpačky podľa mňa absolútne nezodpovedajú, sú 

tam veľké medzery na prsty, atď., atď. 

 

 V tomto parku sme bojovali aj proti novej budove, ktorá 

bola klasifikovaná ako apartmánové bývanie, kde nám 

developer sľúbil dole knižnicu, sľúbil nám tam iné, 

z reálneho pohľadu nezmyselné veci. 

 

 Bol by som rád, keby už s týmto parkom sa začalo niečo 

robiť, aby sa z toho stalo jedno pekné miesto na relax a na 

oddych rodín z celej Bratislavy. Toto je len prvá fáza 

a ďalšia fáza zrejme ešte len príde. Bol by som rád, keby 

táto prvá fáza prešla týmto zastupiteľstvom a začali sme 

robiť tieto práce tak ako sú navrhnuté v tomto materiáli. 

Ďakujem. 
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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 chcem v prvom rade ešte raz poďakovať 

Vám, pán starosta, že ste konečne takýto projekt predložili. 

A myslím si, že už ste to mali predložiť dávno, keď ako 

povedal tu pán kolega Filipovič nie je to úver, ale tu je 

naozaj možnosť získať cudzie zdroje. Tento park je naozaj 

veľmi, veľmi zanedbaný. Venovali sme tomu; viacerí poslanci 

budú k tomu vystupovať tým že sú prihlásení, investovali sa 

tam obrovské zdroje či už hlavného mesta. Myslím, že v tomto 

roku tam mali kolegovia z klubu pána Petroviča akcie, ako 

máme v Trenčíne, tak dúfam, že sa bude v tom pokračovať. 

 

 A tento park naozaj, keď bude vynovený, obnovený, a tak 

ako povedal kolega Galamboš, myslím že celoslovenského 

významu, tak budeme tam vedieť takéto krásne podujatia  

robiť. Chodia tam naozaj rodičia ako som videl z iných miest, 

lebo tento park je v centrálnej časti hlavného mesta. 

A myslím si, že naozaj všetci postrážime, aby sa neudialo 

to, čo nás varoval pán kontrolór, že za to môžu poslanci. To 

znamená, že zabezpečíme to, že tam nepríde k nejakému 

nekontrolovateľnému čerpaniu nepredvídaných nejakých 

finančných zdrojov. Naozaj, ako povedala pani Effenbergerová 

výkaz, výmer a prísna kontrola. 

 

 A ešte raz poprosím kolegov, aj keď možno mali iný názor 

na začiatku, a teda najmä pána Petroviča. S kolegyňou 

Mašátovou sme tam hodinu boli a diskutovali s pánom Pavlom 

Troiakom. Takže keby vedeli podporiť tento projekt. Sú to 
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gesční poslanci. A myslím si, že obyvatelia tejto zóny si to 

zaslúžia, určite tak ako keby pán Petrovič chcel urobiť niečo 

pekné pre obyvateľov Kramárov, určite to podporím.  

 

     Tak poprosím aj pána Petroviča, pokiaľ by sa nebránil 

rozvoju a zveľadeniu majetku mestskej časti na Račianskom 

mýte, aby prehodnotil svoje negatívne stanovisko a podporil 

a urobil niečo pre ľudí. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, 

kolegovia keďže už tu nejakú dobu sedím ako poslanec tejto 

mestskej časti, tak pamätám si, že ešte v roku 2010 sa 

diskutovalo, ešte za predchádzajúceho starostu pána 

Frimmela, čo s touto plochou. Aj súčasný pán starosta sa tam 

ešte v rámci predvolebnej kampane angažoval. Boli tam 

viaceré stretnutia s miestnymi obyvateľmi ktorí navrhovali 

čo chcú s týmto parkom. To bolo, prosím pekne, v roku 2010. 

Odvtedy sa nám ako samospráve veľmi málo podarilo s týmto 

parkom niečo spraviť.  

 

 My ešte v predchádzajúcich volebných obdobiach aj 

s kolegyňou Augustinič, aj s Liborom Gašpierikom docielili 

v spolupráci s hlavným mestom, aby tam bolo vybudované 

osvetlenie, ale to je naozaj málo. 
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 Ja si myslím, že my musíme niečo robiť s týmto parkom, 

lebo tak ako tu povedal P. Galamboš, tá situácia je tam 

naozaj veľmi zlá. A teda, buď si povedzme, že poďme touto 

cestou a zoberme peniaze, ktoré môžeme zobrať ako nenávratné 

zdroje z Európskej únie, ale potom poďme financovať z našich 

vlastných zdrojov nejakú rekonštrukciu; ale potom si 

povedzme, odkiaľ na to zoberieme, lebo rozpočet je taký aký 

je a zdroje sú také aké sú. A tá predikcia vzhľadom na 

súčasnú situáciu asi nie je pozitívna.  

 

 Ja tento materiál podporím. Podporím ho s určitou 

podmienkou, že verím tomu čo povedal pán starosta, že naozaj 

tie organizačné opatrenia budú také aby sme nedopadli ako 

pri parku JAMA. Myslím si, že ten jeden predpoklad sme 

spravili, keďže sme tu schválili ako poslanci, že rozpočtové 

zmeny, myslím nad 20 tisíc schvaľujeme my. Preto tu máme 

prvú, piatu, šiestu zmenu rozpočtu. To kedysi nebolo, a ten 

stav bol taký ako bol. Ja teda za seba podporím tento 

materiál. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Veľa toho už bolo povedané, ja sa 

pripájam k T. Korčekovi čo povedal. A keby sme chceli 

investovať do toho parku, tak tá investícia by bola obrovská. 

A akokoľvek ju vyskladáme z externých  zdrojov, tak nám to 

len pomôže. Ja som ohľadom tohto parku mala rozhovor 

s primátorom minulý týždeň, kedy sme sa bavili o tom ako by 
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mesto mohlo pomôcť. Ja som mu vysvetľovala aj to, že MIX, 

ktorý je zriadený na tento účel a robí veľmi zaujímavé 

a pekné projekty, akurát tie robí väčšinou v Starom Meste, 

takže na Nové Mesto sa trošku zabúda. Pán primátor povedal 

že súhlasí, a teda poďme do Račianskeho parku, veľmi rád sa 

k iniciatíve pripojí a nasmeruje svoje možno možností alebo 

pomôže mesto tomuto parku. 

 

 Akurát že budeme sa musieť vysporiadať čo sa týka  

pozemkov, lebo mesto nemôže investovať do pozemkov ktoré mu 

nepatria, a to je už potom na ďalšiu diskusiu ako by sa to 

dalo spraviť. Musíme ale povedať, že máme tam detské ihrisko 

v havarijnom stave, ktoré podľa mňa je tesne pred zatvorením 

a budeme ho musieť robiť, nie v tomto projekte, pretože by 

sme ho tam nevedeli vopchať. Keby sme tam vedeli vopchať to 

detské ihrisko, ten projekt je určite pekný, a až ho chcete 

vidieť, tak určite je k nahliadnutiu. A myslím si, že treba 

ísť postupne, tak ako je to navrhnuté, ísť presne s tou 

nenávratnou finančnou pomocou. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne. Opravte ma, pani Effenbergerová ak sa 

mýlim, ideme predložiť tento projekt tak ako ste nám ho 

zaslali, od a) po b) v tom rozsahu cituje, aký strom bude 

zasadený, kde bude aký povrch, atď. To znamená, Katka (Ing. 

Augustinič) ja súhlasím s tým, aby sme sa tomu venovali, ale 

to nestíhame urobiť. My máme nejaký deadline, do ktorého to 
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ideme predložiť, tento konkrétny projekt tak ako je. Čiže 

žiadne zásahy do neho nebudú už možné. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja som pochopil slová pani poslankyne tak, že mesto je 

ochotné pomôcť pri ďalších aktivitách v parku na Račianskom 

mýte. 

     Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja som myslím možno tuším toto zažil, stále sa to 

opakuje. Ale už raz bolo také s mestom, alebo primátor sa 

zaviazal že nejaké peniaze budú, rádovo státisíce, ale potom 

sa mu niekto ozval, že sľúbil, a on povedal že nevie. Ale 

dúfam, že teraz je to v pohode.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 My nepočítame s investíciou hlavného mesta. Ak nejakým 

spôsobom mesto pomôže, bude to vítané. V tomto projekte 

počítame s investíciou z mestskej časti v rozsahu 61 798,78 

EUR s tým, že zvyšok bude hradený z európskych zdrojov. 

Samozrejme, ak tento projekt bude schválený vami, ako 

zastupiteľstvom, následne pôjde do príslušných orgánov, kde 

sa bude schvaľovať, resp. neschvaľovať. Je tiež možné, že 

príslušné orgány, ak ho aj schvália, tak ho neschvália 

v plnej sume. V takom prípade sa opätovne vráti do 

zastupiteľstva a bude otázka čo s ním?  
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     Rovnako tak ako hovorí pán poslanec Korček a viacerí 

tým, že sú moje kompetencie v oblasti rozpočtu obmedzené, ak 

by tu boli zásadné zmeny nad nejakých 20 tisíc EUR, bude to 

musieť ísť do zastupiteľstva a bude to podliehať vášmu 

schváleniu. 

 Pán poslanec Volf. 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

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

povedať, nie som tu ešte nejako dlho, takže hlasovanie za 

JAMU ja som ešte nijako neuskutočnil, ale plne si uvedomujem 

tie následky ktoré vznikli po čase. Dnes ste povedali takú 

vec, že nebol tam ani výkaz, výmer. V tomto projekte si to 

uvedomujem, ako povedala pani Effenbergerová, že to je úplne 

hotový projekt, takže vieme všetko odhadnúť. 

 

 Z môjho pohľadu park Račianske mýto je taktiež; chcem 

povedať, že pri každej jednej jazde okolo alebo keď idem 

pešo vidím, že je to veľmi schátraný priestor, ktorý má plný 

potenciál nejako vyzerať. Ale pozerám sa na to aj z iného 

hľadiska. Ide o 1 milión 300 tisíc a naša čiastka ktorou my 

máme prispieť je 60 tisíc EUR. Nie som síce finančník, ani 

nič podobné, ale myslím si, že takáto čiastka by ani 

nepokryla úver, ktorý by sme si museli zobrať. Je to teda 

niečo, čo len zaplatíme, a ešte nemusíme niekomu vracať tú 

zbytkovú sumu.  

 

     Takže pre mňa je pri tomto projekte asi najdôležitejším 

faktom kontrola, aby sme sa vyhli tomu čo nastalo pri parku 

JAMA. Preto ak by bolo možné nejako sa zamyslieť nad tým, 

aby vznikla možno nejaká špeciálna komisia, ktorá by jednala 



99 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

o parku JAMA, o nejakým financiách ktoré sa tam pohybujú, 

aby sme to mali plne pod kontrolou a môže vzniknúť pekný 

priestor za strašne málo peňazí z našej peňaženky. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja nechcem úkolovať, ale pán 

vicestarosta, podľa mňa, ak tu bude požiadavka poslancov 

nejakým spôsobom zostaviť komisiu, ktorá bude mať dohľad nad 

realizáciou tohto parku, bol by som vďačný, keby ako jediný 

architekt medzi našimi poslancami boli ste tak láskavý a sa 

toho ujali napriek množstva úloh, ktoré máte. 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Je to zaujímavý návrh od pána kolegu Volfa. A ešte 

predtým ako by sme pristúpili k hlasovaniu, tak by som 

poprosil o prestávku, aby sme sa v klube poradili. Možno za 

takých okolností by som bol ochotný to podporiť.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva, faktická poznámka.  

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

Pani Effenbergerová aká je tá spoluúčasť v percentách? 

Je to 5 %? 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Je tam 5 %.  

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 
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 Minimálne 5 %. Myslím, že úverové prostriedky sa teraz 

dajú získať aj za menej, podľa výpočtu pána Volfa. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Troiak. 

 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Ďakujem. Ja som tiež za revitalizáciu parku na 

Račianskom mýte, len sa naozaj trošku obávam, že či sa pri 

všetkých projektoch ktoré mestská časť plánuje, alebo ktoré 

chce riešiť, aj skutočne realizovala v požadovanom čase a 

kvalite. A tiež aby financie boli tomu reálne zodpovedné. 

Čiže, dúfam, že sa nenavýšia pri tejto rekonštrukcii rapídne 

tieto finančné prostriedky tak, aby to našu mestskú časť 

nezruinovalo. A som skutočne rád, že mohli tento rok priniesť 

trošku alternatívnej kultúry na Račianske mýto. A som aj 

veľmi rád, že sa pán poslanec Gašpierik bol pozrieť na tomto 

podujatí obyvateľov. A verím, že aj naďalej budeme môcť túto 

kultúru prinášať na to Račko (Račianske mýto) a na tom 

zrekonštruovanom Račianskom mýte. Celý projekt som 

konzultoval s pani Effenbergerovou, a naozaj dôverujem jej 

práci.  

 

     A tým, že aj bývam na sídlisku Februárka, kde musím 

konštatovať že čo si pamätám, ešte sa tam nič nezrealizovalo. 

Boli tu rôzne sľuby, ako detské ihrisko pri Menhetene, 

Pionierska, ale naozaj nič z toho sa nezrealizovalo. Čiže, 

ja tento projekt podporím.     

      

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Pán poslanec Galamboš, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Keď kolega hovoril o tej 

kontrole, vnukol mi myšlienku, prečo nemá mestská časť 

vysúťažený stavebný dozor? Má to župa, má to myslím aj mesto, 

majú to organizácie. Taký stavebný dozor ktorý preberie stres  

napríklad, ktorý na tieto stavby chodí. Je to lacnejšie ako 

interný pracovník a je veľmi, veľmi tento pán fundovaný; 

môžem ho doporučiť. Na župe sú spokojní, my sme spokojní. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca, ako to vidíte? 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Pri veľkých stavbách aj pri ISRMO sme mali externý 

stavebný dozor, ktorý preberal stavby zároveň s nami. 

Nemôžeme chcieť, aby pri veľkej investícií to robil jeden 

investičák, potrebuje ešte k sebe stavebný dozor. Je to fajn 

myšlienka, ktorú sme aj realizovali. Toto sme nemienili 

realizovať bez stavebného dozoru. Určite áno, určite áno. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže, každé návrhy ako zabezpečiť dozor nad každou 

väčšou stavbou my vítame, lebo takmer pri každej stavbe treba 

toho zhotoviteľa nie že kontrolovať, ale treba byť niekedy 

až v pozícii vyšetrovateľa, či robí naozaj všetko tak, ako 

bolo dohodnuté, ako je v projekte a podobne.   



102 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

 Pán poslanec, nech sa páči. Je to vítané, ak máte nejaké 

konkrétne návrhy, typy. Pokiaľ to nebude interný 

zamestnanec.  

 Pán poslanec Volf. 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem za slovo. Ja som chcel len zareagovať na kolegu 

Jakuba Mrvu.  Jakub, myslím si, že je vždy lepšie zaplatiť 

60 tisíc EUR a mať park za 1,2 milióna, pretože pri úvere 1, 

milióna musíme zaplatiť aj 1,2 milióna aj úroky k tomu. Takže 

myslím si, že je to lepšie mať takéto spolufinancovanie, 

minimálne 5 %. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik, faktická poznámka.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne kolegovi Troiakovi za podporu tohto 

materiálu. A čo sa týka kultúrneho podujatia, bolo to 

perfektné, a dúfam, že to bude už naveky.  

 A pána starostu, resp. pána prednostu by som chcel 

požiadať, pokiaľ by vedel autoremedúrou zakomponovať do 

tohto materiálu vytvorenie tejto poslaneckej komisie. Za náš 

klub navrhujem pána kolegu Galamboša priamo, a ostatné kluby 

predpokladám, že pokiaľ by ste si autoremedúrou zobrali za 

svoje, nominovali svojich zástupcov. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Pani vedúca, nebude vadiť ak bude súčasťou tento bod? 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Nie, lebo sú tam rozdelené na a), b), c) a toto bude 

d).  

 

Poslanec V. V o l f : 

 Môžem? Vedel som, že chcem niečo povedať. Ešte prípadne 

môže byť aj kolega Mrva, lebo myslím si, že on je nezaradený 

poslanec; tak samozrejme, nech je aj priestor pre 

nezaradených poslancov. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Verím, že na konci debaty bude nejaký 

poslanecký návrh, s ktorým sa myslím že všetci stotožníme. 

 Pán poslanec Filipovič, nech sa páči, máte priestor. 

 

 

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ďakujem veľmi pekne. Nakoľko som predtým nestihol 

všetko povedať, lebo som bol tu okriknutý, tak neviem či mám 

poďakovať pani poslankyni, ale niektorí ľudia si myslia že 

sme na špagátiku, ale to tak nie je. A chcem povedať len 

jedno, ja nemám problém s tým projektom, ale mám problém 

s tým navýšením.  

 

     A preto som hovoril o úvere, lebo nemáme peniaze, máme 

skrátené rozpočty, máme tu veci ako povedal Palino (Ing. 

Troiak). Niekde nám deti sedia v bundách, niekde v tričkách, 

a ideme do toho. Ja chcem len garanciu. Ja v ničom inom nemám 
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problém. Ja budem rád, keď ten park bude spravený. Toto by 

som povedal aj predtým, keby mi niekto neskákal do reči. 

 

     Viete, ono ja nechcem nič iné, a myslím si, že toto mal 

na mysli aj pán kolega Petrovič. Ja chcem len fakt tú 

garanciu, aby sa nestalo to, že my pôjdeme do úveru kvôli 

parku a nebudeme vedieť dať deťom nejaké veci, urobiť im 

strechu, vymeniť okná, alebo nám niekde budú sedieť 

v bundách. Toto je celé čo som chcel povedať. Ja  chcem len 

tú garanciu. 

 

 Lebo my, ktorí sme tu, sme zdedili ten park JAMA; 

bohužiaľ, museli sme za to hlasovať, lebo už nič iné sa 

nedalo robiť. Bolo nám to povedané, a čo s tým spravíme? 

Čiže, ja neviem, či tu budem za dva roky alebo niekto z nás 

tu bude za 2 roky?   

 

 Ale prosím vás, nenechajme tu nikomu dedičný hriech. Na 

to je jediný výrok Winstona Churchila: „Dobré svedomie je 

väčšinou len následkom zlej pamäti“. To je všetko čo som 

chcel povedať. 

 

 

Starosta  Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Aj preto je tu návrh tej poslaneckej 

komisie, aby mali ste kontrolu priebežne počas celého procesu 

obstarávania, revitalizácie a kolaudácie tohto parku. 

V žiadnom prípade si nechceme zobrať úver, aj preto do 

revitalizácie ideme, ak to poslanci schvália, až teraz keď 

máme možnosť získať externé zdroje.  

 Pani poslankyňa Augustinič s faktickou poznámkou. 
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Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č : 

 Áno, chcem len povedať, že sa snažíme získať bez úverov 

ten nenávratný finančný príspevok. 

 A chcem rovnako požiadať, aby som bola účastníčkou 

tejto komisie. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Timková, s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja si myslím, že celá 

diskusia vyplýva z toho, že asi neveríme nejako konaniu alebo 

fungovaniu úradu, keďže sme boli svedkom tej JAMY. Takže, ja 

si nemyslím a nemáte ani vy niektorí pocit, že sme proti, tí 

ktorí tam bývate. Ide presne o to, čo hovoril možno Braňo 

(Bc. Filipovič), že tá garancia. A keď my tam máme 60 tisíc, 

všetci sme za. Ale, či to bude fakt 60, lebo tam je napísané 

„minimálne 60 tisíc“. A čo keď to zase naskočí, a budeme pri 

tej istej situácii ako pri JAME?  

 

 Nikto nie je proti. Ale veď vidíme, že v rozpočte ďalej 

máme park na Pionierskej, Urban že by mal tam robiť, takže 

ide mi len o to, mne veľmi chýbajú v našej mestskej časti 

priority. My chceme mať toto, toto, toto, to nám nič nie je. 

To čo sa nám hodí, tak teraz ideme rýchlo robiť. Takže, to 

taký môj názor, čo si myslím, že by sme mali robiť trošku 

ináč. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Takže, na rozdiel od JAMY, po prvé máme 

tu výkaz, výmer, čiže nejdeme na slepo, v čom si myslím, 

páni poslankyňa, že je to rozdiel. Vieme teraz do čoho  

ideme.  

 

     Po druhé, na rozdiel od JAMY môže tu byť poslanecká 

komisia, ktorá bude sledovať tento projekt od začiatku do 

konca. A na rozdiel od JAMY nie je možnosť zmeniť 

financovanie tohto projektu nad 20 tisíc EUR bez súhlasu 

zastupiteľstva. Čiže viac kontroly. 

 

 A ešte štvrtá vec, keď tam bude stavebný dozor, ktorý 

bude súčasťou úradu, ktorý si môžete ešte vy sami zvoliť 

a odporučiť človeka, ktorý má skúsenosti v tejto oblasti.  

 Nech sa páči, pani poslankyňa Švecová. 

 

 

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 

  Ja by som tiež podporila to čo hovoril Braňo (Bc. 

Filipovič) a kolegyňa Timková, a síce naše obavy alebo nie 

také nadšenie podpory tohto projektu pramenia jednak z tej 

istej obavy že to nezvládneme, že to nebude len tých 60 

tisíc; bude to viac. A takisto, čo ja mám obavy alebo otázku: 

Čo sú priority našej mestskej časti? Pokiaľ je to „Račko“, 

budíš, ale je tu aj ihrisko Pionierska, máme tu povedzme 

Kuchajdu, je tu Trnavské mýto, je tu celé okolie Konskej 

železnice, máme tu Vernosť, atď. My nemáme, podľa mňa, 

kapacitu na všetky tieto projekty a mne chýba ich zoradenie.  

 

 A myslím si, že projekt tohto veľkého rozsahu odoberie 

toľko kapacít, že nebude na tie ostatné. Čiže, tu nejde o to, 
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či chcem, nechcem podporiť. Bolo by to nádherné a ja by som 

tam možno rada chodievala. Teraz len radšej prejdem a zavriem 

oči. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, kapacity. Základom je mať k dispozícii 

finančné zdroje, pretože z vlastných zdrojov sme tento park 

nikdy nemali záujem urobiť, vždy sme hľadali externé  zdroje. 

Teraz prvý raz je tu šanca. Šanca. Je to jednoznačné, je tu 

šanca tieto peniaze získať. Čiže, ak tieto peniaze získame, 

ak mestská časť to dokáže zrealizovať pod kontrolou, nemám 

s tým problém, miestneho zastupiteľstva, resp. príslušnej 

komisie.  

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ja som pozorne počúval, pán starosta čo hovoríte o tej 

kontrole. Keď sa vrátim do minulosti, na to bola potrebná 

komisia, že bude nás to stáť o milión viacej a nerobme to 

ďalej. Ja si myslím, že  nikto z poslancov by nezahlasoval 

za park JAMA keď by vedel že nás to bude stáť 1 380 000. 

Nik!  

 

 Teraz je tá možnosť 120 tisíc, vtedy bol bianco šek 

a úrad mohol prehadzovať akokoľvek to čo chcel. Tiež sa 

pýtam, či vtedy niekomu „nezaplo“ na úrade, že teda hop, 

bude nás to stáť o milión EUR viacej, stretnime sa, poprípade 

s poslaneckými klubmi, poprípade s hocikým, kto je v tom 

erudovaný a prehodnotíme to. Nie, my sme to museli naťahovať 

až nás to vyšli 1 380 000 miesto 300 000. Na to treba 



108 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

komisiu? Ku všetkému, čo sa tu robí, treba komisiu? Presne 

tak, kolegovia z tohto majú obavy, že sa stane to, čo sa 

stalo pri tej JAME.  

 

 Ale ja si myslím, že Vy by ste mali byť dostatočne 

človek, s vašimi vedomosťami, ktorý by vedel ohodnotiť, hop, 

toto už nám nestojí za prezentáciu nejakého parku v  JAME, 

aby nás to stalo 1 380 000, keď v rozpočte bolo 

narozpočtované 300 000. Hop, už nás to stojí o 1 milión 

80 tisíc viac. A nič, všetko v pohode? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Už ste skončili alebo neskončili, či možno reagovať, 

pán poslanec? Sme tu pri bode Revitalizácia Račianskeho mýta. 

Ja som povedal viackrát aký je rozdiel. Máme tu výkaz, výmer, 

vieme do čoho ideme, vieme na akom území, vieme čo to bude 

stáť. To je po prvé.  

 Po druhé, máte nad tým kontrolu ako zastupiteľstvo, 

pretože ak by sa náklady navýšili nad 20 tisíc EUR, tak to 

musíte schváliť vy. 

 Po tretie, je tu možnosť mať komisiu, ktorá bude 

dohliadať na každý jeden krok. 

 Po štvrté, môže tu byť stavebný dozor, ktorého si 

zastupiteľstvo zvolí. 

 Myslím, že táto situácia je úplne odlišná. Ďakujem za 

pochopenie. 

 Pán poslanec Gašpierik, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 
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 Ďakujem pekne. Ja by som chcel nadviazať na slová pani 

poslankyne, predrečníčky, ktorá povedala že ktoré sú 

priority.  Samozrejme, všetky tie ktoré menovala, takisto 

všetky priority mestskej časti, jednoznačne.  

 

     Ale treba povedať to, že treba využiť tieto externé 

zdroje, že to nebude stáť  tú istinu mestskej časti, ale len 

teda ten úrok, alebo teda to spolufinancovanie. Naozaj tých 

5 %, podľa mňa, je veľmi výhodné tak, aby sme do nejakého 20 

miliónového rozpočtu vedeli zvládnuť túto našu spoluúčasť.  

 

 A čo sa týka priorít, určite radšej podporiť takéto 

prvky, ktoré naozaj sú celo-mestskočastného významu, ako 

také nejaké veci, ktoré sa tu diali v minulosti, koncerty za 

10, 20 tisíc, hodinu zábavy a veľký potlesk. Toto naozaj 

bude slúžiť 366 dní pre obyvateľov, keď tento park je hodne 

navštevovaný. Myslím si, že toto určite priorita je a za 

tých podmienok ako je to predložené, ja si myslím, ako to 

všetko bolo povedané, tak je to dobrý projekt, tak aby sme 

ho podporili. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta  Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pán poslanec Árva, faktická poznámka.  

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a :  

 Ďakujem pekne. Ja musím priznať, že trošku sám so sebou 

bojujem a mám dilému. Na jednej strane sú to zádržné 

opatrenia, lebo fakt v súčasnosti je to nevyhnutná vec 

vzhľadom na zmenu klímy. Na druhej strane sa musím priznať, 

že aj ja mám obavy, že či aj úrad vie splniť všetky podmienky 
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tak ako ich teraz deklaruje pri tomto projekte? Chcem sa 

opýtať, či je nejaký časový odhad, kedy by mal byť tento 

projekt realizovaný? To znamená, keď sa schváli projekt, 

kedy bude park otvorený? 

 

 A druhá vec, či niekto komunikoval alebo klasifikoval 

náklady na údržbu a servis nového parku? Predpokladám, že sa 

má o to starať EKO-podnik. Takže na to by som chcel vedieť 

odpoveď. Ďakujem. 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Obyčajne na Operačnom programe Kvalita životného 

prostredia je schvaľovanie projektu do pol roka. Môže sa 

stáť, tak ako sa stalo počas COVIDu, že riadiaci orgán si 

lehotu predĺžil cez monitorovací výbor, takže môže byť že to 

bude o 9 mesiacov. 

 

 Čo sa týka údržby parku, sme konzultovali a spolu sme 

ho tvorili s EKO-podnikom. Bolo niekoľko sedení ohľadom 

rúžovej záhrady, aby sme ju zachovali, ľudia sú na ňu 

naučení. Takže, spolu s EKO-podnikom sa vytváral. Akonáhle 

projekt budeme dávať ďalej, tak sú spracované aj náklady na 

jeho údržbu, pretože projekt nezahŕňa len vodozádržné 

opatrenie, ale sú tam aj mobiliáre, ktoré sú oprávnené 

v rámci projektu. Takže, budú aj lavičky, budú aj hracie 

prvky, bude aj športovisko. Zakomponovali sme to tak, aby 

toto všetko bolo oprávnené na mobiliári, je tam možnosť 5 % 

z celkového oprávneného nákladu na mobiliár. To nie sú len 

cestičky, zelené trávičky a stromy.   

 

 A ešte mi nedá povedať, každá mestská časť alebo každé 

mesto sa hodnotí z pohľadu verejného priestranstva ako to má 
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poupratované. Takže tento park je naozaj vizitkou mestskej 

časti na našom území a naozaj by sme si ho mali obnoviť. 

Jednak aj tie stromy ktoré sú tam, lebo sú fakt prestarlé, 

a hrozí nielen tým deťom ktoré tam chodia, ale tým ľuďom 

ktorí tam chodia, že ten strom pri väčšej záťaží, pri väčšom 

vetre na nich padne. Takže prosím o podporu tohto projektu.  

 

 Predpokladaná hodnota, čo si sa Andrej (Ing. Árva) 

pýtal, bude to okolo 50 tisíc náklad na údržbu v prvom roku. 

V prvom roku potrebujú rastliny vodozádrže opatrenia, 

potrebujú väčšiu starostlivosť. Ďalší rok je to o 20 % menej 

a v treťom roku je to už len polovička, a tá polovička by 

potom už mala stačiť na celý rok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Augustinič, faktická 

poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja budem krátko reagovať na kolegyne, 

súhlasím s nimi, pretože máme tu viacej bodov, ktoré treba 

riešiť určite. Akurát neviem si predstaviť, ako by sme 

vysvetlili obyvateľom že sme nepožiadali, keď máme takúto 

možnosť získať také finančné prostriedky, a sme to 

nevyužili. V tomto prípade by mi to bolo, aj s kolegami, 

naozaj ľúto; a nevedela by som to ani vysvetliť, prečo sme 

to neurobili. Ja nehovorím, že sa to získame, možno sa nám 

to nepodarí. Akurát by som sa určite o to pokúsila a tú 

žiadosť podala. Uvidíme že čo z toho vypadne, čo sa podarí 

urobiť. Ale hovorím mestská časť to musí riešiť, keď je tá 
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možnosť. Keby bola možnosť na hocijaký iný projekt, tak 

určite budem tlačiť na to, aby sa riešil aj iný projekt.   

 

 A ešte sme sa bavili o tom, že máme rôzne projekty 

v šuplíku, tá projektová dokumentácia je naozaj rozsiahla 

a nestála veľa peňazí. Takže v tomto prípade by sme ju zase 

rovnako odložili do šuplíka. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mrva, faktická poznámka. 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem. Pani Švecová povedala veľmi dôležitú vec, 

ktorú si možno mnohí neuvedomujete, to sú tie kapacity nášho 

úradu, ktoré budú alokované na tento projekt. A naozaj sme 

si tu schvaľovali aj do budúceho rozpočtu množstvo projektov. 

A ja reálne mám obavu, tak ako sa to stalo už veľakrát, že 

sme projekty schválili a neboli sme schopní ich realizovať, 

tak sa to môže stať aj teraz pre iné projekty, pretože tie 

kapacity budú vyčlenené na tento velikánsky projekt. A to si 

povedzme rovno. Ak sa nemýlim, pri tomto Operačnom programe 

sa neprepláca personál iba kapitálové výdavky. Pri INTERREGu 

sa napríklad dajú zaplatiť za to aj ľudia, projektoví 

manažéri, ktorí sa o to môžu starať. 

 

 Takže naozaj moja veľká obava je, že ten úrad pod pani 

Effenbergerovou, ktorý má, nie je veľký, nebude mať kapacitu   

sa venovať ostatným projektom, ktoré sme tu schválili, 

a ktoré očakávame že tento úrad v budúcom roku realizuje. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, dovolím si nesúhlasiť, my máme na oddelení 

6 investičných pracovníkov mimo kolegov, ktorí sa venujú 

európskym projektom. Máme ich práve preto, že veríme, že 

súčasná vláda dokáže presadiť a vyhlásiť výzvy, čo zatiaľ 

reálne robí.  

 

     Čiže máme kapacity, ktoré sú dostatočné na investičnom 

oddelení na to, aby sa projekty ktoré budú v rámci rozpočtu 

schválené, aj realizovali. Samozrejme, za predpokladu že 

prídu peniažky. To znamená aj v prípade Račianskeho mýta, aj 

v prípade ďalších projektov kde hovoríme, že ich realizácia 

závisí od externých zdrojov, budú realizované iba v prípade, 

že tie externé zdroje mať budeme. 

Prosím, pani vedúca, reagujte.  

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia:  

 Keď sa preplácajú aj bežné finančné zdroje, je to 

stanovené, tuším 12 EUR na hodinu pre vnútorný manažment, 

ktorý bude zamestnaný na mestskej časti. A je tu možnosť aj 

preplatiť nákup, ja neviem kosačky, alebo toho čo sa týka  

vodozádržných opatrení a následnej údržby. Takže tu, v tomto 

projekte a v tejto výzve 62 sú preplácané a sú oprávnené aj 

bežné výdavky.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec s faktickou 

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

 Ja len doplním, ja vítam, pani Effenbergerová čo ste 

hovorili, že ten mobiliár tam bude, len súčasťou bude aj 

nejaké kontajnerové stojisko; myslím, že nebude také, že dva 

roky sa nebude dať zavrieť. A dva roky si nevieme s ním 

poradiť. A dva roky ľudia čakajú kedy sa zavrú tie 

kontajnery. Kto už to, pane bože, vyrieši? Aby sa nám nestali 

také veci, že tam budeme mať kontajnerové stojisko, ktoré 

keď tam zhorí, ja neviem či bolo poistené ale stálo pekné 

peniaze. (Poznámka: Nebolo.) Nebolo?  

 

     Aby sa nám takéto anomálie nestávali, lebo to všetko 

platia  daňoví poplatníci, obyvatelia Nového Mesta. Takže ja 

by som poprosil, už som bol tak nalomený, teraz som zase 

nalomený na takú druhú stranu, tak poprosil  by som tú 

prestávku potom pred tým hlasovaním v klube, ako ďalej. Lebo 

ja vítam, že by tam bol pán Vaškovič, ktorý by mal nad tým 

kontrolu, aby sa takéto anomálie nestávali do budúcnosti. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Dubček, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Chcel by som poprosiť zrušiť moje prihlásenie, lebo 

nefungovalo mi toto prihlásenie, až teraz. Chcel by som 

poprosiť pánov poslancov, ako pán Gašpierik, aby naše 

zasadanie bolo praktické a funkčné. Lebo ja si myslím, že 

pri takých závažných otázkach treba mať už pripravený 

jednoznačný plán, lebo je tu počuť že toľko pripomienok ako 

keby komisie sa nevenovali povedzme týmto závažným otázkam. 
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A si myslím, že Račianske mýto si vyžaduje rekonštrukciu nie 

10, 20 rokov, ale aj viac rokov, a zatiaľ sa tam nič nepohlo. 

Čiže, aj keď sa chybička „vloudí“, tak treba už začať 

povedzme, aby to neostalo na ďalšie generácie.  

 

     A taktiež si myslím, že aj tieto zasadania by mali 

nabrať na takej faktickej a praktickej úrovni, aby sme tu 

neboli ako jediné miestne zastupiteľstvo ktoré prejednáva 

tieto otázky niekoľko dní. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Volf. 

 

Poslanec V. V o l f :  

 Ďakujem pekne za slovo.  

     Ja som chcel povedať jednu vec, všetci tu prejednávame 

čo bolo. Park JAMA bol, ale prosím, hľadajme riešenia na 

tento park, hľadajme systém ako predísť parku JAMA. A nielen 

hovoriť, ako sa to nedá, cikli, cikli, ale hľadajme  riešenia 

ako tomu predísť, ako to zvládnuť, a všetko bude úspešné. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pán poslanec Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Dobrý deň. Ďakujem. Teší ma, že opäť ideme aj takým 

konštruktívnym smerom, čo som rád. Čiže budú nastavené nejaké 

kontrolné mechanizmy a úrad s tým robotu mať nebude. Ja tento 
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projekt podporujem. Naozaj, keď si zoberieme, že 5 % nejaké 

spolufinancovanie, a keby sa nedaj bože aj stalo, že budú 

tam nejaké neoprávnené výdavky, tak to vyjde oveľa, oveľa 

finančne výhodnejšie ako nejaká iná forma financovania. 

Čiže, ak bude nejaká kontrola, bude to benefit navyše, ja to 

podporujem. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Mašátová.  

 

 

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á : 

 Ďakujem za slovo. Myslím, že asi nie je nič horšie, ako 

keď sa pri nejakom rozhodovaní má so sebou bojovať racio 

a srdce, a to sa asi deje teraz v našom prípade. Lebo ja 

absolútne chápem, že by sme Pali (Ing. Troiak) nejako išli 

proti zvyšku klubu, dostali sme voľnú ruku. A práve kolegovia 

sa držia toho racionálneho, s čím ja absolútne súhlasím. My 

sme s Palím (Ing. Troiak) tak trochu aj srdciari, a moje 

prvé kroky som robila na Račku, však som sa tam narodila. 

Takže ja by som bola strašne rada, aby nevyzeralo tak ako 

predtým; nechcem povedať ani pred koľkými rokmi keď som sa 

tam učila chodiť. 

 

 Ale tie obavy, ktoré nastavili nejaké to fungovanie  pri 

takýchto veľkých projektov a teda keď ako nočná mora je tá 

JAMA, sú úplne oprávnené. Ja v zásade, každý z vás ktorý bol 

prihlásený do diskusie, ja som si tam vždy našla to, s čím 

súhlasím. Nikto tu nebol ktorý by bol povedal, že to je 

absolútna blbosť.  
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 Takže, ja som skôr naklonená hlasovať za, ale neviem si 

predstaviť, strašne vo mne bojuje tá dôvera v to, že to bude 

naozaj dotiahnuté, kontrolované, aby sa nezopakovala tá 

JAMA. A tiež ako Silvia (Ing. Švecová) poznamenala keď sme 

sa o tom bavili, tak ten priestor nie je len náš, tam tie 

pozemky patria kade-komu. Ja neviem, či to funguje tak ako 

s dielami, možno, ako je aj tá zodpovednosť rozložená. Ale 

hovorím, som aj ja vstave, tak ako povedal Pali (Ing. Troiak) 

hlasovať za napriek tomu, že žiadne nejaké extrémne nadšenie 

práve pri tej vysokej sume to nie je. Ale aspoň niečo s tým 

treba spraviť. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem. Pán vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta.     

     Ja by som si dovolil ešte možno niekoľko poznámok alebo 

pripomienok k tomu čo teraz prerokovávame. Porovnávame 

revitalizáciu parku Račianského mýta s JAMOU. Bolo tu 

povedané, že sú iné východiská, že celý ten proces bude 

trošku iný. Ja by som chcel ešte jedno východisko zdôrazniť, 

ktoré možno aj zaznelo, že park na Račianskom mýte máme, už 

aj existuje a už ako bolo viackrát povedané, viacerí z vás 

sa tam učili chodiť, no, na tom parku sa tam učili chodiť 

naše deti, mám dve dcéry, poznám to. A od toho času, to je 

viac ako 30 rokov sa v tom parku nič neudialo. To znamená, 

že ten park máme. V porovnaní s parkom JAMA, tak vznikalo 

niečo úplne nové a mohlo tam vzniknúť aj niečo iné, ako to 

čo tam vzniklo. Takže to je prvá vec.  
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 Druhá vec zaznela, Andrej Árva povedal, že čo bude stáť 

údržba. No, v každom prípade treba to vyčísliť. Ale treba aj 

zdôrazniť ďalšiu vec, že ak by tento park aj nebol 

revitalizovaný, tak EKO-podnik sa musí o ten park starať aj 

v súčasnosti. To znamená časť finančných prostriedkov zo 

svojho rozpočtu musí dať aj súčasnému prevádzkovaniu 

a údržbe tohto parku. To je ďalšia vec. 

 

 Tretia vec, ktorú by som chcel povedať je tá vec, že 

hovoríme o tom, že či má mestská časť podať žiadosť 

o poskytnutie tohto nenávratného finančného príspevku. 

A v žiadnom prípade to ešte neznamená, že schvaľujeme 

kompletný projekt a jeho realizáciu.  

 

     Istotne si pamätáte, že možno pred rokom, alebo pred 

pol rokom sme sedeli a bavili sme sa k realizácii materskej 

školy na Teplickej ulici, kde sme mali vysúťaženého nejakého 

zhotoviteľa na nejakú sumu. A predtým, než bola podpísaná 

s ním zmluva o realizácii tak prišlo ešte aj vlastne 

k zvráteniu tohto celého stavu.  

 

 A v poslednej mojej poznámke chcem zdôrazniť takisto,  

čo som povedal v predchádzajúcom bode, aj ja mám veľkú 

neistotu, veľkú obavu, aby tie neoprávnené finančné 

prostriedky, ktoré sa  zaväzujeme realizovaním v tomto 

parku, vyčleniť a následne potom zaplatiť z rozpočtu 

mestskej časti, aby naozaj nepresiahli únosnú mieru. Preto 

by som privítal to, čo už bolo povedané, vytvorenie možno 

nejakej poslaneckej komisie, ktorá by sa vrátila a nastavila 

tie mechanizmy, tak ako hovorila pani kolegyňa Švecová, aby 

naozaj k takejto situácii v budúcnosti nemohlo prísť. A aby 
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my ako zastupiteľstvo sme boli o navyšovaní tohto rozpočtu 

informovaní a mali možnosť rozhodnúť o tom, že či ten ktorý 

prvok alebo tá ktorá časť toho projektu bude zrealizovaná.  

 

 A taká posledná poznámka je, že ja pri príprave tohto 

projektu vidím trošku posun oproti iným projektom. Mal som 

možnosť sa zúčastniť aj stretnutie s projektantom, kde sme 

jednoznačne apelovali na to, aby neboli používané najdrahšie 

materiály ale materiály ktoré svojou kvalitou zodpovedajú 

požiadavkám, myslím nie tie predražené materiály. 

 

 Takisto chcem podporiť alebo  odpovedať na to čo pani 

Effenbergerová povedala, že naozaj už pri príprave projektu 

revitalizácie tohto parku, veľmi aktívne sa nej zúčastňovali 

pracovníci EKO-podniku, ktorí už pri projektovaní na základe 

svojich praktických skúseností ktoré majú s udržiavaním a zo 

starostlivosťou o takéto parky. 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 : 

 Peťo (Ing. Vaškovič), aby si to zlé nechápal, ja neviem 

o čom hovoríš. Tu nikto z kolegov poslancov nemá problém to 

podporiť, keby neboli tie veci ktoré sa tu stali v minulosti. 

A to je jedno, či park bol taký alebo taký. Proste raz sa 

schválila nejaká suma a tá suma by mala byť dodržaná. A je 

úplne jedno, aký je úmysel a aký je projekt; hej. To je prvá 

vec.  
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 Ďalej si hovoril, že sa tu zvrátilo niečo čo malo stáť 

1,3 mil. a  teraz to bude stáť, neviem o 300 – 400 tisíc.  

Prečo sa to zvrátilo? Lebo sa niekto ozval, haló, 1700 m2 

stavby je trošku predražená suma? Ináč by sa to nezvrátilo? 

Tiež to niekoho netrkne? To tiež musí niekto prihlásiť a 

povedať takéto veci? 

 

 Ja v neposlednom rade, aj keď všetko bude tip top, aj 

keď tu bude nejaká kontrola, stále sa pýtam a vraciam sa aj 

za obyvateľov Bieleho kríža, na tie kontajnery. Park je 

dokončený, je to minimálne dva roky, a keby budú tie 

kontajnery uvedené do stavu prevádzky? Vyhodili sa tu peniaze 

a my stále nevieme zavrieť tie kontajnery.  

 

     Kedy to kto urobí, pre boha živého? Budeme čakať až na 

štvrté volebné obdobie, pán starosta? Už som tu počul 

prísľuby také, onaké; to sa vždy sľubuje, ale nikdy sa nič 

nerobí. Kedy sa tie kontajnery budú dať zavrieť? Lebo je to 

investícia niekoľko tisícová eurová, teda tie kontajnery 

neboli lacné oproti tomu ako tie druhé kontajnery, ktoré si 

dali robiť obyvatelia. My sme niečo robili pre obyvateľov 

a my to nevieme zavrieť. Na čo sú tam potom tie kontajnerové 

stojiská potom? „Uzamykateľné“. Kedy to bude dané do 

poriadku? Na čo sa čaká? Na nejakého spasiteľa keď príde, 

a dá to do poriadku? Už to riešime asi dva roky. 

 

     Potom príde pracovníčka úradu a povie, že oni nechceli 

tie stojiská brať z parku. Prepáčte, 20 cm do parku keby ste 

ich posunuli, aby sa dali zavrieť? Toto je argument 

pracovníka Nového Mesta? Hanba! Povie, že ona to nechcela 

brať z parku. 20 cm alebo 10 cm, 15 cm, hej. Lebo, keby to 
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bolo tak, to by sa deti narážali na tie kontajnerové stojiská 

a nevedeli prejsť, keby to o 20 cm širšie.  

 

     Kedy sa to dá do poriadku? Dá sa to do poriadku vôbec? 

Existuje nejaký spôsob, pán starosta? Kedy sa to bude dať 

zavrieť? Dva roky čakáme na to, kedy sa to dá do poriadku. 

Dva roky sa to tu furt o tom rozpráva a my chodíme s Andrejom 

(Ing. Árvom) po vonku a pozerajú na nás obyvatelia, či sme 

normálni. A toto nie je naša chyba. To si musia obyvatelia 

uvedomiť, že toto nie je naša chyba. 

 

     A preto poslanci chcú o tom rozprávať; dúfam, že ma 

Katka (Ing. Augustinič) nezastaví, lebo toto musím povedať, 

že takto to proste nejde ďalej. Nemôžeme dva roky zatvárať 

kontajnery, ktoré sú urobené. Za to musí niesť niekto 

zodpovednosť. Nech sa to zhmotní tomu, kto to naprojektoval. 

Neviem, či nikdy neprojektoval kontajnerové stojisko a ako 

mohol naprojektovať takéto stojisko, a takéto dvere. Môže sa 

to dať do poriadku, pani vedúca? Dáte tu verejný prísľub, 

lebo už potom neviem. 

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 V prvom rade kontajnerové stojiská pre obyvateľov 

nemajú čo robiť v verejnom priestranstve. Dobre, už sú tam. 

V prvom rade potrebujem mať peniaze v rozpočte, aby som ich 

vedela opraviť. Spolu sme tam niekoľkokrát boli, kde ste pri 

riešení tohto problému sadli do auta a odišli, pán poslanec. 

Nehnevajte sa, kľudne ste mohli zostať a mohli sme to 

doriešiť. Verím tomu, že budúci rok akonáhle sa bude dať 

stavebne robiť, aj EKO-podnik prispeje k tomu, aby sme to 
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kontajnerové stojisko opravili tak, aby bolo v pohode pre 

obyvateľov.  

 

 

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 : 

 Musím zareagovať, pán starosta. Nehnevajte sa, pani 

vedúca, takže keby som tam bol zostal, tak sa to dorieši, 

čo? Áno? Vy ste to nevedeli doriešiť? Alebo pán Winkler, pán 

vicestarosta tam bol ako gesčný poslanec, a s tým sa to 

nedalo doriešiť? (Úsmev poslancov.) Dobre, odteraz budem pri 

takýchto veciach. Dobre. Ďakujem. Ja som ten, ktorý keď tam 

zostane, tak to všetko pôjde. Budem na to pamätať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Dubček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec MUDr. P.  D u b č e k : 

 Ja už som to povedal, že by som vlastne chcel požiadať 

kolegov, aby keď sú takéto závažné otázky v programe a sú tu 

také intenzívne výhrady, tak bolo by dobré, aby bola dopredu 

v týchto otázkach stanovená komisia alebo viac komisií 

z jednotlivých klubov a boli pripravené tieto otázky, aby 

sme teda fakticky využili ten čas racionálne. Ďakujem. 
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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 dávam návrh na ukončenie diskusie; 

po prvé.  

     A po druhé sa chcem spýtať, či pán prednosta ako 

predkladateľ materiálu, lebo sa tu objavilo niekoľkokrát, 

myslím že je tu konsenzus, si zobral ako autoremedúrou 

vytvorenie tejto poslaneckej komisie, kde po avizovanej 

prestávke pán Mikulec, pokiaľ sa chceš ešte radiť, a teraz 

tá prestávka bude, by sme tam prípadne donominovali 

jednotlivé kluby, či už zaradených alebo nezaradených členov 

do takejto komisie,  alebo takýto návrh treba predložiť ako 

poslanecky. Ďakujem pekne. 

 

 

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k : 

 Ďakujem. Nemám problém, len skúsme to naformulovať tak 

že z každého poslaneckého klubu, aby potom, keď náhodou 

niekto vypadne, aby to zase nemuselo podliehať 

zastupiteľstvu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ideme teda hlasovať o ukončení diskusie. 

Podľa rokovacieho poriadku samozrejme. Pani poslankyňa 

budete mať ešte priestor. Ideme hovoriť o tom, že títo 

poslední 4 poslanci budú poslední, ktorí vystúpia, to je 

zmyslom tohto hlasovania. Ale v zmysle Rokovacieho poriadku 

musím dať hlasovať okamžite.  
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     Takže, prosím, ideme hlasovať o ukončení diskusie 

v rámci bodu 11 – Predloženie projektu: Revitalizácia 

Račianske mýto. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                21 poslancov.  

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Nehlasoval:         1 

 Takže, nech sa páči, poprosím aby sa obrazovka ešte 

vrátila a máme možnosť dať priestor tým 4 poslancom, ktorí 

boli prihlásení na vystúpenie. Prvá bola prihlásená pani 

poslankyňa Šebejová, ktorá týmto dostáva slovo. 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja len, že pán Winkler tu nie je a má 

tam zastrčenú kartičku. To po prvé. 

 A po druhé, ja by som sa vrátila; môžem Rišo (JUDr. 

Mikulec)? Ja som nekričala, keď Ty si hovoril. Vrátila by 

som sa k tomu, čo už tu bolo povedané. Vy pán starosta ste 

povedali takú zaujímavú vetu: Z vlastných zdrojov sme nemali 

záujem tento park robiť. Prečo? 

 

 Ja si nemyslím, že by tu mala vzniknúť nejaká komisia 

na kontroly. Tu by mala vzniknúť komisia na prípravu týchto 

projektov. Aby sme si povedali, kde, akou cestou je 

racionálne a z hľadiska nákladov aj na tú údržbu vlastne ako 

racionálne. Nemám iné slovo, racionálne. Z vlastných zdrojov 

sme nemali záujem tento park robiť, tak sme čakali na cudzie. 

A teraz sme tu naozaj do niečo tlačení. Akože bez problémov 

podporím park, ale 25 tisíc to je možno rekonštrukcia jedného 
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bytu? Čo ja viem, čo bude ďalej. To sú veľké peniaze 

z hľadiska tohto rozpočtu. To je možno terénny sociálny 

pracovník miesto ktorého ja chodím na prieskumy. 

 

 A potom ešte ste povedali ďalšiu zaujímavú vetu: My 

nepočítame s investíciou hlavného mesta. Tým sa vrátim 

k parku JAMA, tým som ja začínala hlasovaním za park 

v rozpočte; túto svoju poslaneckú politickú kariéru to 

nazvem. Tiež som videla vlastne veľký význam v tom, že cudzie 

zdroje. Dopadlo to v podstate tak, park je, ale máme s ním 

stále problémy, údržba je drahá. Nebola šanca už nejakým 

spôsobom to zvrátiť. 

 

 Prvé čo ma napadlo, aj som vám to určite to hovorila, 

mali sme sa na tom dohodnúť viacerí; mesto, kraj a mestská 

časť, nezaťažovať vlastne takouto veľkou investíciou len náš 

rozpočet. Tie parky v podstate sa úplne zmenia. Súhlasia 

s týmto tí ľudia? Už sme tu mali park na Bellovej, kde 

v podstate bol urobený projekt, s ktorým potom ľudia 

nesúhlasili. Tam sú ľudia skôr konzervatívni. Ako toto bolo 

odkomunikované?  

 

 Proste, ja volám po komisii, ktorá bude riešiť to akým 

spôsobom budeme tu riešiť nejaké problémy a nebudeme sa 

spoliehať len na jeden. Odborárska, jeden variant, tu som 

pri Vás stála, keď sme končili v júni zastupiteľstvo, pán 

starosta, prosím Vás, prikloňte nejaké iné, tú školu treba 

rozšíriť. Jednoducho tieto dve. 

 

     Ja to ešte raz zopakujem: Z vlastných zdrojov sme nemali 

záujem tento park robiť. Tu vidím jeden problém. My 

nepočítame s investíciou hlavného mesta. Nehľadáme 
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partnerov, tu vidím druhý problém. Volám po komisii, ktorá 

by rozhodovala o tom, akou cestou pôjdeme pri jednotlivých 

prioritách, ktoré tu ale stanovené nie sú.   

 

 Včera som bola v Stredisku kultúry; to je ako naša 

priorita. Proste to len tak lepíme; to sa volá z každého 

rožku trošku. Sme všade, a nemáme hotové nikde nič. Akože 

naozaj mám teraz vysvetľovať jedným ľuďom že, ahá, park som 

nepodporila. A vysvetľovať druhým ľuďom, kedy bude Škola 

klub, 6 rokov to tu ťaháme. Už som vám to povedala na 

stretnutí, nebudem sa môcť pozrieť pánovi Blahovi do očí po 

8 rokoch, ak tam nebude nič urobené.  

 Takže môžem vám dať aj písomne tie návrhy. Skončím. 

Ďakujem pekne, že ste mi nechali tento priestor.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja naozaj nechcem 

zdržiavať, len Katke (Ing. Šebovej). Tak z histórie; my sme 

mali záujem, ako pán starosta, tak aj my mestskí poslanci, 

konkrétne s Liborom Gašpierikom, aby vstúpilo aj hlavné 

mesto do toho projektu, ale vtedajší primátor pán Ftáčnik, 

nemal o to záujem. On dokonca chcel areál bývalého 

cyklistického štadióna najprv predať pánovi Širokému, potom 

prenajať, na čo sme sa vzbúrili na zastupiteľstve 

a zabezpečili sme, že sa dostala táto plocha do správy 

mestskej časti. Ja tu ešte nechcem hovoriť o tom, že kedysi 

to patrilo Cyklistickému zväzu, ten to predaj STRABAGU, mali 
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sa tam stavať byty. Potom sa nejakým spôsobom docielilo, že 

sa to dostalo do majetku hlavného mesta. Naozaj, nebola tam 

politická vôľa zo strany vtedajšieho primátora. Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič. 

 

 

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ďakujem, pán starosta. Budem stručný. My sme to 

preberali, mali sme aj klub v nedeľu a názory sú rôzne. 

Poviem to v skratke: Mne to pripadá takto. Predložme to 

a uvidíme čo bude, pri najhoršom zámena poslancov. Teraz to 

schválime, realizácia bude 1-3 roky, medzitým zdraženie 

materiálu, vyššie mzdy, všetko pôjde hore. Čiže sa nebavíme 

o 20 tis. minimálne. Tak ako hovoríte, 20 tisíc máme 

v rukách. Ale ako to máme v rukách, keď niekto vykoná tú 

činnosť a my mu potom nezaplatíme? Alebo necháme nedokončený 

park, alebo čo budeme robiť? Budeme tam mať jamu? Neviem, 

neviem si to predstaviť. 

 

 Viete čo: Ja vám to poviem v skratke: Mne to pripadá 

jednoducho jednou vetou. Plán, je mať plán. To je všetko, čo 

som chcel k tomu povedať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, Vy bývate na Družstevnej, že? (Áno.) Ako 

moja babička. A kúsok odtiaľ sa nachádza krásne detské 

ihrisko zasadené v parku Nová doba, tam som ja chodieval za 

detstva. Ak sa nemýlim stálo okolo 21 miliónov SK, ešte 

v starej mene. Čiže, ak dovolíte, Vy to tam už máte krásne 



128 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

urobené. A aj ten obľúbený park JAMA, ktorý tam je, je krásne 

urobený. Namiesto bytoviek, alebo čohokoľvek iného, je tam 

park a zeleň. Dovoľte prosím, aby aj ľudia z okolia 

Račianskeho mýta mohli mať zrekonštruované Račianske mýto. 

Robíme na tom už 11 rokov tak, aby sme získali externé 

zdroje. S ľuďmi sme to odkomunikovali ešte pred x rokmi 

a teraz máme prvý raz možnosť naozaj získať externé zdroje.  

 

 Ja som si netrúfal robiť to z vlastných zdrojov, lebo 

by to bolo lepenie a keby sme išli po 100, 200 tisícoch.  A 

ani som si nedovolil dať do toho vlastných milión, milión 

a pol, ako je potrebných. 

 

 A pokiaľ ide o to, že či budú ceny vyššie alebo nižšie, 

to nevieme, pretože zdá sa, že to rozhodnutie verejným 

obstarávaním a na škôlku bolo dobré. Takže oproti cenám ktoré 

boli v minulom roku, sme v tomto roku vysúťažili ceny, ktoré 

sú nižšie. A nižšia realizácia materskej školy. Priznám sa, 

neveril som tomu. Myslel som si to čo aj vy, že budú ceny 

iba stúpať. Mýlil som sa, a som veľmi šťastný, že som 

poslúchol vás ako poslancov, a nebojoval som s tým. 

 

 Rovnako tak, keď poviete v nejakom čase, zopakujeme 

obstarávanie na Račianske mýto, budem to rešpektovať.  

 Pán poslanec Korček, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem, pán starosta. Ja Vás len doplním či opravím, 

park bol tiež realizovaný z externých zdrojov vo výške 1 

milióny EUR a bol otváraný. Pôvodne vznikol v 50. rokoch, 

ale tá veľká rekonštrukcia z externých zdrojov vo výške tiež 
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milión korún prebehla alebo bola  dokončená v roku 2010. Ten 

park myslím si že je naozaj veľmi pekný. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak. 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Ďakujem. Ja súhlasím s kolegyňou Mariannou (Mgr. 

Mašátovou), keďže máme naozaj k tomu parku naozaj veľmi 

blízko a nejdeme proti kolegom z nášho klubu, ale máme voľnú 

ruku, a ja tak budem hlasovať. 

 

     A chcem niečo povedať ku komisiám. Projektov v komisií 

sme už mali neúrekom a podľa môjho názoru nemajú takmer 

žiadny zmysel. Teraz ma v rýchlosti napadá viď Pionierska. 

A preto si nemyslím, že tam bude akože dobrá možnosť 

kontroly. Ale, ak sa komisia zriadi, tak  zrejme aj náš klub 

tam niekoho nominuje.  

 

 Chcem sa spýtať Dašky (Ing. Effenbergerovej), čo všetko 

zahŕňa údržba tej vodozbernej nádrže? 

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Je tam 7 vodozádržných opatrení, a každé je iné, lebo 

byť musí, aby sme celý park dokázali pokryť.  Je tam dažďová 

záhrada, ktorá má úplne iné parametre ako zberná nádoba do 

ktorej voda tečie, zostane tam určitý čas a do 48 hodín sa 

musí vypariť alebo vsiaknuť do podložia. 
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    Ináč sa budú udržiavať chodníky, ktoré sú zčasti mapové,  

to znamená že vodopriepustné a zčasti betónové, alebo 

z vodopriepustného betónu. Každá plocha má niečo iné. 

Zasadíme nové stromy, to znamená že o tieto sa treba 

minimálne tie prvé 3 roky intenzívnejšie starať; to znamená 

cez rez, cez hnojenie, cez zavlažovania, následne mobiliár. 

Každý mobiliár, ktorý sa  namontuje, má určité predpísané 

nátery, predpísané doťahovanie skrutiek. Tak isto detské 

prvky ktoré tam budú, alebo športovisko, má presne dané 

údržbové kroky; teda je tam viac tých jednak vodozádržných 

opatrení. A druhá vec je mobiliár, ktorý sa tam osadí, ktorý 

bude potrebné udržiavať. To je celé. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Na konci by som Vám dal, pán starosta na zváženie, 

kľudne si odpovedzte sám sebe, či naša mestská časť naozaj 

zvládne tento projekt a aj všetky ostatné, ktoré máme 

v najbližšom roku, alebo v najbližších rokoch? Naozaj sa 

toho trošku obávam. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pán poslanec Vlačiky. 

 

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.: 

 Ďakujem za slovo. Ja ako geológ sa budem držať pri zemi, 

a tomu rozumiem. Keďže v tomto území boli v minulosti dva 

veľké cintoríny, tak je tam veľký predpoklad, že pri tých 
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rozsiahlych zemných prácach, všelijakých rigolov a podobne, 

by sme mohli na niečo takéto naraziť. Neviem, pozeral som 

historické mapy, tam sa zdá, že to zasahovalo aj do tohto 

územia. Teda, či sa potom ráta s tým nejakým uložením tých 

pozostatkov? Respektíve, či sa ráta s nejakým archeologickým 

výskumom predtým ako sa pôjde do realizácie? Lebo v zásade 

tam takéto niečo môže byť, a keď sa ide rýpať do zeme v takom 

väčšom rozsahu, tak sa zvykne takéto niečo predpisovať. 

Ďakujem. 

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia:    

 Archeologický prieskum je v každom stavebnom diele. Keď 

sa niečo objaví pri vykopávkach alebo pri výkopových prácach, 

tak automaticky sa stavba zastavuje a pozýva Archeologický 

a Pamiatkový úrad. Čiže, či chceme alebo nechceme, musíme ho 

urobiť. 

 

 Druhá časť z toho, že tam nie sú veľké terénne úpravy. 

Tam gro peňazí zhltnú spevnené plochy ktoré sú tam a ktoré 

ideme zrekonštruovať. Sú tam len jemné terénne vlny, do 

ktorých bude voda z týchto spevnených plôch stekať 

a následne vsakovať. Čo sa týka cintorína, áno porovnávali 

sme aj my historické mapy a v tom mieste kde by mal zasahovať 

projekt, je časť cintorína na pozemku cirkvi a len kúsok 

zasahuje tam, a tam robíme len  výmenu trávy a trávnatého 

porastu.  

 

     Ten park je navrhnutý veľmi konzervatívne, vôbec tam 

nie sú nové prvky. Ideme stále v tom istom, len to čo tam 

je, zdevastované, meníme na nové. Tam nie sú terénne úpravy. 

Jediná terénna úprava je detské ihrisko, do ktorej bude 
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umiestnená zberná nádoba, kde sa voda zhromaždí a pôjde do 

spodu. Takže inde nerobíme veľké terénne úpravy. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pani poslankyňa 

Mašátová. 

 

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á : 

     Prepáčte, ja len keď ste posledne spomínali vlastne to 

rozdelenie tej časti, tá druhá polovica parku zostane 

v pôvodnom stave?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 My riešime tú časť, ktorá je nám zverená, ku ktorej 

máme vzťah, ktorú riešime už niekoľko rokov projekčne.  

 Pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja musím poďakovať Marianne, a sa opýtam, lebo ako som 

bol označený za neinformovaného, tak som až teraz 

s prekvapením zistil, že ideme robiť za 1,3 milióna polovicu 

parku, zámku a podzámčí, že cirkevná časť zostane v pôvodnom 

stave a vedľa toho bude super, super moderný, fantastický 

park. A hlavne tá časť, ktorá je smerom do ulice, do 

križovatky, tá zostane. Super. Vynikajúci nápad. O to 

radostnejšie budem za to hlasovať. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Takže, nech sa páči, vyhlasujem prestávku. Verím, že 

stačí 5 minút, pretože o 13 hod. máme obed. Stretneme sa o 5 

minút 13 hod. na hlasovanie. Dobré? 

 

 (PRESTÁVKA.) 

 

 Dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta, pokračujeme. 

 Pán prednosta si autoremedúrou osvojil doplnenie tohto 

materiálu, teda bodu 11 o vytvorenie poslaneckej komisie, 

ktorá bude dohliadať nad priebehom tohto projektu od 

verejného obstarávania až po realizáciu, v zložení: 

Predseda pán poslanec Vaškovič, vicestarosta Nového Mesta, 

pán poslanec Volf, pani poslankyňa Augustinič, pán poslanec 

Galamboš, pán poslanec Troiak, pani poslankyňa Mašátová, pán 

poslanec Štamberský a jeden pracovník z investičného 

oddelenia.  

     Súhlasia všetci menovaní so svojim nominovaním?  

Vidím, že áno. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto   s c h v a ľ u j e  

 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za 

účelom realizácie projektu „Revitalizácia Račianske 

mýto“ realizovaného v rámci 62. výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančných príspevok na 

vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine Kód 

výzvy: OPK-PO2-SC211-2020-62, ktorého ciele sú v súlade 
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s platným územným plánom mesta a platným programom 

rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 

 

- zabezpečenie maximálnych finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého nenávratného finančného príspevku, t. j. 

61 798,78 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 

 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a 

 

- vytvorenia komisie v zmysle predneseného doplnenia 

materiálu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                14 poslancov. 

 Proti:              0   

 Zdržal sa:          6. 

 Dámy a páni, ďakujem pekne.  

 

     A dovoľte, aby som pozval na obed. Máme prestávku 

a stretneme sa tu o 13,40 hod. V poriadku? Ďakujem pekne a 

želám dobrú chuť.  
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 (PRESTÁVKA.) 

 

 

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

 Milé kolegyne, vážení kolegovia, budeme pokračovať.  

 Dovoľte mi, aby som ospravedlnil pána starostu, 

požiadal ma, aby som ďalšie body rokovania dnešného miestneho 

zastupiteľstva viedol ja. Priznám sa, že nemám veľké 

skúseností a o to som náchylnejší veriť, že budete 

zhovievaví s mojim vystúpeniami a že dáte mi čas aby som si 

na to zvykol.  

     Takže, ešte raz, milé kolegyne, vážení kolegovia, milí 

a vážení pracovníci miestneho úradu, budeme pokračovať.  

 Nasleduje bod 12. 

 

 

BOD 12:  

Schválenie projektového zámeru: Inovatívne riešenia pre 

školy – pilotný projekt ZŠ Odborárska 

 

 

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

 Ja by som bol veľmi rád a rád by som vyzval pani Dašu 

Effenbergerovú, aby nám o tomto projekte povedala viacej; 

zatiaľ ju tu nevidím. 

 S faktickou pripomienkou sa prihlásil pán kolega 

poslanec Mikulec, nech sa páči.    

 

 

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

 Ja len, pán vicestarosta, o 13,40 hod. sme mali začať 

a je 13,46 hod., takže poprosím Ťa, aby si to otvoril a hneď 
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sa aj hlásim k tomuto bodu, aby sme sa tu nezdržovali 

zbytočne.  

 

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

 Ja so myslím že otvoril rokovanie a pokračovanie. 

 

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

 Diskusiu myslím. 

 

 

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

 Ja by som predsa len bol rád, keby sme dostali možno na 

úvod pár vysvetľujúcich informácií od pani Effenbergerovej. 

Myslím si, že nie veľa z vás malo možnosť tento projekt 

nejakým spôsobom sa s ním nejako oboznámiť dopredu. Takže 

pani Ing. Effenbergerová, poprosím Ťa, poď dopredu a povedz 

nám pár slov o predmetnom materiáli.  

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Ospravedlňujem sa za malé meškanie. Odborárska, 

základná škola, ktorá nutne potrebuje dostavbu. Nemusíme 

hovoriť o tom, že čo všetko sme pokazili, čo všetko sme zlé 

urobili, čo všetko sme museli prekonať, aby sme došli na to, 

že znova prístavba jediná možná a jej umiestnenie je vedľa 

telocvične. Skončí aj viazanosť európskych fondov, za ktoré 

sme nadstavili materskú škôlku a zrekonštruovali aspoň obaly 

telocvične a základnej školy. 

 

 Takže prišli sme po úvahe s novým projektom, ktorý by 

mohol pomôcť veľmi rýchlo postaviť dostavbu, aby deti sa 

mohli od septembra, najneskoršie od októbra vyučovať aj 
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v tejto novej stavbe. Dostali sme sa k možnosti pripojiť sa 

k už schválenému projektu z európskych peňazí, z horizontu 

2020, kde je voľných 95 tisíc EUR. Hlavný líder projektu je 

slovenská firma sídliaca v Martine.  

 

 Tieto peniaze, asi 95 tisíc EUR by malo slúžiť na 

meranie, reguláciu, dostavbu elektrárne fotovoltickej 

a špeciálneho ústredného kúrenia. Mestská časť by do toho 

investovala svojich 170 tisíc EUR, ktoré má rozpočtované od 

predchádzajúceho roku. A celé verejné obstarávanie by bolo 

realizované inovatívne opačným spôsobom, aby sme sa 

nezdržovali projektovou dokumentáciou, so stavebným konaním. 

Rovno by sa išlo vysúťažiť cez dodávateľa prístavby, vrátane 

teda tej spoluúčasti, ktorú by do toho vložil on. 

 

 Znamená to asi toľko, že mestská časť by vkladala 

svojich 175 tisíc EUR, 95 tisíc EUR by vložila Európska únia 

a približne 200 tisíc EUR, ale to vyjde z toho rokovacieho 

konania a toho špeciálneho verejného obstarávania otočeného. 

Ak by ste chceli vedieť trošku viac, mám tu aj kolegu, 

s ktorým na tomto projekte spolupracujeme, tak kľudne vám 

dokáže vysvetliť podrobností alebo lepšie vysvetliť spôsob 

tohto projektu.  

 

 My tu môžeme získať akurát väčšiu spoluprácu 

s Asociáciou poskytovateľov energetickej služby, tzv. EPC 

projekty, kde vkladá svoje vlastné zdroje malý alebo stredný 

podnikateľ, a následne sa mu to z úspor vracia späť. Po 10 

rokoch by sa mala stáť táto investícia vlastníctvom obce, 

a by sme to teda prevádzkovali následne ďalej. Táto 

elektráreň alebo táto fotovoltika by mala zásobovať aj 
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energiou aj materskú škôlku, základnú školu, a ak tento výkon 

vydá, tak aj telocvičňu. Neviem, čo k tomu viac. 

 

 

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

 Ďakujem, všetko zatiaľ o. k. Poprosím pani vedúca ostať 

tu vpredu, lebo istotne budú k tomu otázky. 

 

 Dovolím si otvoriť diskusiu. 

 A do diskusie je prihlásený pán kolega, poslanec 

Mikulec. Nech sa páči. 

 

 

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

 No, ja teda sa vrátim na začiatok k tomu čo ste 

hovorili, že teda sme niečo pokazili. Tak nie že niečo sme 

pokazili, ale ja s úžasom pozerám na to, že sme ochotní 

investovať 170 tisíc EUR do nejakého projektu a keď bolo 

potrebné postaviť protihlukovú stenu, tak tu úrad nebol 

ochotný dať ani EUR. A tá protihluková stena by slúžila aj 

dnes nielen tým, že by sme ju boli postavili tam kde sme ju 

chceli postaviť, ale celej tej škole, ktorá je 

v nevyhovujúcich priestoroch podľa hygieny. To sme sa 

dozvedeli. Ale toto, ten náš štát, krajina, alebo neviem ako 

to mám nazývať, toto keby vedľa chemickej továrne stála 

škola, tak budeme argumentovať tým; však ona tam už stála. 

Takže to nevadí tým ľuďom, tým žiakom. Moje deti chodia do 

tej školy.  

 

     A ja som zásadne proti tomu, aby sme prehadzovali nejaký 

projekt tam kde bol naprojektovaný niekde k telocvični, lebo 

tam bol dobrý kde bol. A keďže tam nevyhovuje tento projekt, 
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tak nevyhovuje celá tá škola. A keď tá celá škola nevyhovuje, 

tak poďme robiť protihlukovú stenu.  

 

 Pán starosta tu už sľubuje nejaké dva roky na 

Železniciach, čo počúvame, poďme sa stretnúť s tými 

Železnicami. Keď nebudú ochotní do toho zainvestovať, aj oni 

sa podieľať, tak môžeme sa toho chopiť nejakým spôsobom 

mediálne; teda tu je škola 10 metrov od koľají a nikto nie 

je ochotní investovať peniaze, aby tie deti ktoré tam chodia 

do školy sa učili vo vyhovujúcich priestoroch. Keď chceme 

postaviť triedy a dôjde hygiena a máva; ahá, tu nemôžu stáť 

triedy, lebo tu to nevyhovuje.  

 

 A presne v tých istých parametroch sú tam tie ďalšie 

triedy, a tie vyhovujú? Tam tie deti môžu chodiť do školy?  

Lebo tam tá škola stojí 100 rokov. 

 

 Čiže, ja som zásadne proti tomu a keď chceme dať 170 

tisíc EUR na takýto projekt, tak by sme sa mali zamyslieť 

nad tým, že ideme investovať do tej protihlukovej steny. Aby 

sme tam aj tú školu, ktorá tam stojí už 120 rokov alebo 

neviem koľko, a tým žiakom ktorí tam chodia, aby sme im 

pomohli, aby chodili do vyhovujúcich tried kde sa dá normálne 

učiť a nie že podľa hygieny, keď sa bavíme postaviť 5 metrov 

od toho, tak to je už nevyhovujúce. To, že tam škola stojí, 

to je v poriadku. Takže, poďme do tej protihlukovej steny 

a nie do tohto projektu, keď už 170 tisíc EUR dáme na takýto 

projekt. Máme aj na tú protihlukovú stenu tým pádom. To je 

všetko za mňa.  

 

     Určite nepodporím teraz, môžeme sa k tomu vrátiť 

niekedy inokedy. Ale pre mňa v tomto prípade, keď máme 
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peniaze na to, môžeme dať do protihlukovej steny, lebo deti 

chodia do školy, ktorá nevyhovuje prevádzke na to, aby sa 

tam tie deti učili.  

 

 

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

 Nech sa páči. 

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Ja len v krátkosti: Nová stavba, ktorá mala byť pri 

železnici bola otočená, preto tam nevyhovovali hlukové 

pomery. Je treba odmerať v základnej škole ako vyzerá hluk 

a potom budeme vedieť, či táto stena je potrebná alebo nie. 

Fyzicky keď stojí človek na dvore a počuje tie vlaky, áno, 

je to zložité vyučovať, ale podľa výpočtov, alebo podľa toho 

čo nám bolo navrhnuté či z Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva alebo aj zo Železníc, ten oporný múr alebo ten 

protihlukový múr mal stáť v dĺžke 35 metrov, vo výške 8 

metrov, čo bola cena okolo 250 tisíc EUR naviac. To je jedna 

vec. Hluk je jedná vec. A druhá vec je dostavba.  Ak sa 

pustíme do jedného, tak kľudne sa môžeme pustiť aj do 

druhého. Nemám s tým najmenší problém. 

 

 

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

 S faktickou pripomienkou je prihlásená pani poslankyňa 

Švecová, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 
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 Ďakujem za slovo. Mňa to trošku mrzí, že sme to tiež 

nemali na školskej komisii, keď sa jedná o rozšírenie 

kapacít. Chcela by som o tom vedieť aj viac, v podstate som 

si to teraz čítala pred zastupiteľstvom a súhlasím v mnohom 

s tým, čo povedal vlastne Rišo (JUDr. Mikulec.)  

 

     A ešte len na doplnenie taká informácia, možno do 

rôzneho, tým že sa nám uvoľňuje na Riazanskej nejaký 

priestor, pán starosta už rokoval do starostom Rače, že vraj 

teda poskytneme alebo budeme ústretoví voči Rači nejaké 

priestory. Ja s tým nielen ja, ale na komisii sme to viackrát 

diskutovali, že kolegovia zo školskej komisii sa pridajú. My 

s tým nesúhlasíme, aby sme existujúce kapacity ponúkali 

a poskytneme inej mestskej časti, keď sami máme problém. 

A nielen teda riešenie nejakej hlukovej steny, ale by ma 

zaujímala aj odpoveď na to, bohužiaľ, nie je tu pán starosta, 

či sa neuvažuje s takou vecou že tú kapacitu ktorá zostala 

na Riazanskej neponúkneme trebárs aj deťom či z Mierovej 

kolónie alebo z Dimitrovky s tým, že im povedzme zabezpečíme 

autobus tam a späť, hej? 

 

 Lebo tam tieto problémy s kapacitami budeme mať aj na 

ďalších školách, a na Riazanskej de facto máme pol budovy. 

Chceme tam, samozrejme z iniciatívy školskej komisie 

rozšíriť triedy o škôlku, táto prestavba. Ale stále je tam 

priestor. Viem, že tá škola nepožíva najlepšiu povesť v našej 

mestskej časti, o tom by pán kontrolór mohol hovoriť, aké 

všelijaké veci nám vyskakujú na Riazanskej. Ale predsa, aj 

toto je riešenie ako je možné rozšíriť kapacity možno 

lacnejšie. Proste, mne tu chýba, ako hovorila Katka Šebejová, 

možnosť výberu z viacerých alternatív. Veď to máme len tú 

jednu. A neviem sa ja úplne kvalifikovane k všetkému 
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vyjadriť, ale ten výber z niečoho by bol pre mňa lepší. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. S ďalšou faktickou pripomienkou je prihlásený 

pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Pani vedúca, hádam ten projekt bol navrhnutý tak, že 

tie okná boli otočené do dvora? To by bol iba blázon, ktorý 

to otočil na železnicu, že? Ja budem pokračovať, len mám 

takúto otázku: že boli otočené do dvora tie učebne? 

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Museli byť prerobené, lebo denné osvetlenie pre deti 

musí ísť zo západu, aby si tienili na ruku keď by píšu. Čiže 

boli aj z dvora, aj z bočnej strany.  

 

 

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

 Aj z dvora, aj z bočnej strany; ale nie na železnicu? 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Nie.  

 

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

 No, ale my tam máme triedy, ktoré sú priamo, ktoré majú 

okná priamo na železnicu. A tie bočné sú takisto. Takisto tá 

jediná ktorá tam je, tak z jednej strany trieda, aj z druhej 
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strany je bočná trieda. Čiže, všetky tie triedy tým pádom 

nevyhovujú hygiene. Ale tí žiaci tam chodia, chodia tam aj 

moje deti. A poviem vám na rovinu, to je jedno koho deti tam 

chodia, mojich priateľov. Aj keby tam chodili deti všetkých 

poslancov, my sme za to aby tie deti chodili do vyhovujúcich 

priestorov.  

 

 Čiže, poďme tú stenu robiť, požiadajme Železnice nech 

na tom participujú, boli by sme radi. A keď máme na to 

peniaze, a tu vidím že 170 tisíc nie je problém, tak myslím 

že potom bude vôľa. Lebo ja si myslím, že každého poslanca 

deti keby tam chodili, tak každý za tým pôjde, lebo to je 

akútna vec. A tie deti tam chodia do nevyhovujúcich 

priestorov. Ak tam príde hygiena, toto nevadí. Či toto vadí, 

lebo toto je nové, ale to že sú tam nevyhovujúce priestory 

niekoľko rokov, desaťroční, to nevadí. Presne tá istá logika, 

ako keby škola stála pri chemickej továrni. Rozumiete? No, 

tak živá katastrofa za mňa. 

 

     Ja som ochotný sa k tomuto vrátiť keď bude čas, dnes 

nie, ale keď máme 170 tisíc voľných na Odborársku, ďakujem. 

Poďme stavať protihlukovú stenu, lebo tie deti tam nemôžu 

chodiť. A ja som úplne proti tomu, aby tie deti chodili do 

priestorov školy, ktoré sú nevyhovujúce. Ďakujem.    

 

 

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

 Ďakujem za poznámku. Ja by som si dovolil, milé 

kolegyne, vážení kolegovia vás požiadať, aby sme sa vrátili 

k bodu, ktorý prerokovávame; to znamená k tomu projektovému 

zámeru. Dúfam, že sa budeme venovať primárne jemu. 
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 S faktickou pripomienkou je prihlásený pán poslanec 

Árva; nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a :  

 Ďakujem pekne za slovo. Tak ja sa vyjadrím len k tomu 

zámeru projektu. Za mňa hovorím, že nateraz nebudem zaň 

určite hlasovať. Vychádzam z toho, že Základná škola 

Odborárska potrebuje rozšírenie kapacít formou 

kontajnerových tried. Momentálne nepotrebujeme riešenie 

napríklad fotovoltické články a podobne; viď moderné 

vychytávky. Naozaj, škola má problémy s kapacitou. A čo sa 

týka tej informácie Daša (Ing. Effenbergerová) od Teba, že 

treba merať hluk, otvoril som si práve e-mailovú komunikáciu 

z apríla tohto roku, pán Magic, ktorý robil na tvojom 

oddelení písal aj list, kde boli zmerané tie veci, hluk, 

čiže vieme čo potrebujem pre tú školu. A bez problémov, aj 

keď sa hovorí o protihlukovej bariére.  To je za mňa všetko.  

 

 

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

 Ďakujem. Do diskusie je prihlásený pán poslanec Troiak; 

nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Ďakujem. Ja sa len chcem opýtať Dašky (Ing. 

Effenbergerovej), aký to má súvis s ECP programom? Lebo 

priznám  sa, prepočul som to.  

 

 

Ing. E. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 
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 Súvis taký, že na streche tejto novej prístavby sa 

vybuduje fotovoltická elektráreň, ktorá bude dodávať energiu 

pre všetky budovy ktoré tam sú. Ak zvýši, bude pomáhať aj 

telocvični. Z úspor, ktoré dosiahneme pri tých ďalších 

budovách, by sa mala splácať táto vložená investícia toho 

dodávateľa, ktorý tam zainvestuje tých 200 tisíc EUR, aby sa 

mu to vrátilo. To je celé.  

 

     To je ECP projekt, to je zaručená  energetická služba, 

ktorá je by som povedala úzko sledovaná aj Ministerstvom 

hospodárstva, aj Ministerstvom financií, ktoré priamo 

doporučujú pre realizáciu projektov používať aj cudzie 

zdroje, a zapájať aj podnikateľov do aktivít verejnej správy. 

Takže, ak sa nedosiahne úspora, ktorá bude vypočítaná pri 

energetickej službe, je to na tričko toho dodávateľa. Nemôže 

sa nám stať, že usporí menej a bude od nás chcieť doplatiť 

nejaký rozdiel. On sám si musí zvážiť vo verejnom 

obstarávaní, že či do toho ide alebo do toho nejde.  

 

Jednoducho ešte k Andrejovi (Ing. Árvovi). Kontajnerová 

škola áno, v pohode ale nedosiahneme anulu. Ja keď teraz 

pôjdem na stavebný úrad požiadať o stavebné povolenie od 

roku 2021, bohužiaľ musíme stavať ako verejný sektor 

v energetickej triede A0.  

 

To znamená, že musí tam byť nejaká technológia 

zamontovaná, ktorá nám tu anulu dosiahne. Samotnými 

stavebnými úpravami to nedokážeme. Takže preto nemôže byť 

kontajnerová škola, lebo nevieme dosiahnuť anulu 

z kontajnerového. Vieme to dosiahnuť panelovou výstavbou, 

ktorá je rýchla a s namontovaním nejakej technológie.  
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 Takže kontajnerová škola áno, dá sa dočasná stavba, 

ktorá sa následne po nejakom čase rozmontuje a dá preč. Ale 

od roku 2021 akonáhle idem na stavebné konanie, musím 

dosiahnuť unulu. A za 170 tisíc EUR z mestskej časti, alebo 

naozaj z tých zdrojov, ktoré máme v mestskej časti, anulu, 

tri triedy, vrátane tých technológií, nedokážeme vybudovať. 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k :   

 Ja len, že bol tam vykonávaný nejaký ECP audit? 

 

Ing. D . E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Teraz sa bude, práve to je to verejné inovatívne 

obstarávanie, že teraz pri obstarávaní dodávateľa vrátane 

projektovej dokumentácie oni preukážu že sú schopní 

vyfinancovať to z tých úspor výstavbu tej školy vrátane tých 

technológií ktoré tam oni navrhnú. 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Ja len, aby sa nestála taká vec ako na Základnej škole 

Sibírska, kde vlastne rok sme riešili tento EPC audit, a z 

toho vlastne vyplynulo že sa tomu dodávateľovi nevráti za 10 

rokov. A za ten rok už sme mohli mať vlastne projektovú 

dokumentáciu spravenú. Teraz následne to musíme robiť. 

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Toto je práve opačný princíp. Tam zadefinujeme si, koľko  

tried chceme, v akej kvalite, v ako minimálnom štandarde 

požadujeme priestory, v akej energetickej triede. 

Odsúhlasíme to a on následne bude robiť všetko, aby do toho 

októbra, z čoho vyberieme verejné obstarávanie na projektovú 

dokumentáciu, pretože on si bude robiť sám pre seba tú 
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projektovú dokumentáciu. Nedostane viacej peňazí ani 

náhodou, 170 tisíc EUR od nás. Viac od nás nedostane, aj 

keby mu to nevyšlo. Bohužiaľ,  do toho sa zapojil, taká bola 

na začiatku požiadavka, takáto bola ponuka. A keď sa do toho 

verejného obstarávania prihlási a bude s týmito podmienkami 

súhlasiť, následne sa môže realizovať. Takže nemôže sa stáť, 

že v podstate v krátkej dobe v januári by sme vedeli, že kto 

tú školu bude dostavovať, alebo kto tú školu bude realizovať.  

 

 

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

 S faktickými pripomienkami sú prihlásení kolegovia 

a kolegyne, ale ak dovolíte ja by som zareagoval na pani 

Effenbergerovú, lebo ona hovorí, všetko, budeme mať 

partnera, ktorý to všetko zabezpečí. Máme december 2020. 

Celý tento projekt, to znamená spracovanie projektovej   

dokumentácie, inžinierska činnosť a realizácia tejto 

dostavby by sa mala ukončiť v auguste 2021. To znamená, aby 

nový školský rok už mohol byť zahájený. Tak som sa dočítal 

v materiáloch, ktoré boli predložené na rokovanie.  

 

 Z môjho pohľadu považujem tento projekt za šitý horúcou 

ihlou. A tento termín august 2021 na realizáciu prístavby 

s 3 – 4 učebňami pre základnú školu naozaj považujem za veľmi 

časovo nereálny. A to, že budeme teraz hľadať nášho partnera 

aby sa do toho celého pustil, môže spôsobiť len to, že tých 

našich 170 tisíc, ktoré sme mali na to vyčlenené alebo budeme 

mať na to vyčlenené, budú na ďalšie mesiace viazané. Takže 

to je len moja poznámka. 

 Pán poslanec Petrovič s faktickou pripomienkou. 
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Poslanec  Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. No, ja keď počúvam fotovoltiku na  

Slovensku, tak si vždy spomeniem na rokovanie ktoré som mal 

vo firme s dodávateľom fotovoltiky, ktorý mi tak len medzi 

rečou povedal, že či  si uvedomujeme, aká je využiteľnosť na 

Slovensku fotovoltiky? Je to 18 % času v roku, kedy sa 

fotovoltika vôbec dá na Slovensku priemerne používať na 

výrobu elektrickej energie. Toto je niečo, čo málokto asi 

ešte počul. Ja keď počujem fotovoltika, tak mi zasvieti toto 

číslo a opýtam sa, či tam bude 5krát toľko panelov, ako je 

treba na reálnu potrebu tej budovy? A ako sa bude skladovať 

tá elektrická energia v čase, kedy nebude vyrábaná, pretože 

bude trebárs tak ako dnes. Pretože vtedy sa bude nakupovať, 

potom sa bude predávať a v konečnom dôsledku to možno nejako 

vyjde na nulu.  

 

     Paľo Troiak veľmi pekne spomenul tú Sibírsku, lebo na 

rozdiel od verejnej správy, tie súkromné subjekty vedia veľmi 

dobre počítať tie návratné zdroje, a často to potom 

nevychádza.  

  

 Takže ja mám svoje pochybnosti o tom a preto aj určite 

nepodporím v tejto fáze, okrem tých pripomienok, ktoré 

napríklad povedal pán vicestarosta. Určite nepodporím tento 

projekt, bohužiaľ.  

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Ak môžem poprosiť, ja nie som energetik, ale máme tuná 

zástupcu zo Slovenskej asociácie poskytovateľov 

energetických služieb, aby to vysvetlil on. 
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Myslím si, že môžeme  k tomu vypočuť vysvetlenie 

v krátkosti. Naozaj, ale v krátkosti.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja myslím, že o tom sa hlasuje, keď má niekto vystúpiť 

na zastupiteľstve.  

 

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

 O. K. Ďakujem.  

     Takže ja prednesiem návrh:  

     Miestne zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby na dnešnom 

rokovaní k bodu č. 12 mohol vystúpiť zástupca Slovenskej  

asociácie poskytovateľov elektrickej služby. 

 Takže, kto je za, aby mohol tento zástupca vystúpiť? 

Poprosím o hlasovanie. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                13 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Nehlasoval:         4 

 Takže, nech sa páči, vypočujeme si v krátkom prednese 

základné informácie k tejto energetickej situácii, alebo 

možnej situácii. 

 

 

Zástupca Slovenskej asociácie poskytovateľov elektrickej 

služby: 

 Dobrý deň. Ďakujem za tento priestor. Tento projekt 

vznikol skutočne horúcou niťou a má na to aj vážny dôvod. Ja 
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totiž spolupracujem s projektom PRONTO, ktorý sa venuje 

obstarávaniu inovácií v Európe. A im sa uvoľnili peniaze, 

pretože slovenský subjekt nevyčerpal všetky prostriedky, 

ktoré boli v tom projekte boli určené na obstarávanie 

inovácií. 

 

 Ja som zareagoval, že možno poznám jedného verejného 

obstarávateľa, ktorý by vedel si osvojiť takéto peniaze.  

 

     V diskusii sme hľadali nejaké miesto, kde by vo vašom 

rozpočte ste vedeli dostať do daru 95 tisíc EUR. 

 

 Projekt Odborárskej dáva zmysel z niekoľkých dôvodov. 

Okrem toho že má vzniknúť nová dostavba v triede A0, máte 

tam aj ten projekt tej terénnej úpravy a zazeleňania, vrátane 

aj nejakých vodozádržných opatrení, kde dokonca aj tam je 

možné rozmýšľať o nejakom prvku EPC. To znamená, že by ste 

neplatili vodárňam za odtokovú vodu dažďovú, ale priamo 

z toho že by ste umiestnili tú vodu na pozemku vrátane 

novozádržného opatrenia na streche aj novej dostavby, čím by 

ste mohli ušetriť a splácať vlastne časť investície, dokonca 

aj do toho vodozádržného opatrenia. 

 

 Ďalší faktor, ktorý dal zmysel diskusii bol to, že 

trieda AO sa nepostaví sama, ale vlastne nemáte dostatok 

peňazí v rozpočte na to, aby ste to realizovali. To znamená, 

že prišlo mi to ako veľmi užitočná situácia pre vás, keď 

môžete dostať 100 tisíc EUR, ako spadnúť z neba. Už vidím, 

že teraz nie ste tomu naklonení, aby ste dostali tie peniaze. 

 

 V tomto čase sa táto účasť vaša, Nového Mesta, schvaľuje 

na Európskej komisii. Samozrejme, ak to dnes neschválite, 
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tak to prepadne vám tých 100 tisíc EUR, to vám hovorím na 

rovinu.  

 

     Plus ten model tej energetickej služby vám umožňoval 

osvojiť ďalších 200 tisíc, nakoľko existujú takéto riešenia 

na trhu, že niekto by z úspor dokázal zafinancovať aj 

splácanie ďalších opatrení. Tu sa nebavíme len o samotnej 

Odborárskej. Tam bola myšlienka urobiť takéto riešenia aj 

pre ďalších 6 škôl. To znamená, že opatreniami v ďalších 6 

budovách, ktoré sa vždy začínajú nejakým smart-meračmi. 

A nasleduje sa s nejakými opatreniami, vyregulovaním 

sústavy, možno s termostatickými hlavicami a podobne v tých 

školách, by ste mali možnosť iba v hodnote tej úspory 

zainvestovať do škôl, z ktorej by urobili prvý krok smerom 

k nejakým inteligentným budovám. Nehovoriac o tom, že keby 

tento projekt vyšiel, tak budete mať najmodernejšiu dostavbu 

na Slovensku; trúfnem si to povedať. Pretože takto komplexne 

ešte nikto nerozmýšľal o projekte.  

 

 Ešte tu zaznelo od pána poslanca Petroviča otázka 

úložiska materiálového. Existujú na trhu dnes aj 

batérioveho úložiská, ktoré takisto vedia padnúť do tohto 

EPC modelu. Viem o tom, nakoľko takéto projekty organizujeme 

na Slovensku. Je to nová vec. Bol stop stav na Slovensku. 

Môžete si byť istí, že fotovoltická elektráreň dlho nedávala 

zmysel, ale dneska už dáva. Odkedy je ten stav uvoľnený, 

odkedy išla efektívnosť panelov hore, a aj cena elektriny 

hore. 

 

 To znamená, že dnes tie firmy, ktoré takéto služby vedia 

poskytnúť rozumejú tomu, že im to dáva zmysel. Oni ručia 

svojou obličkou za to.  
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     To znamená, ja len chcem dať vám, vážení poslanci, dnes 

dať na zváženie, že dnešným záporným hlasovaním stratíte 300 

tisíc EUR, ktoré ste mohli mať na modernizáciu svojho 

vzdelávacieho systému a potenciálny prvý krok smerom k smart 

budovám. To je všetko. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem za váš príspevok.  

     S faktickou pripomienkou je prihlásená pani kolegyňa, 

poslankyňa Timková. Nech sa páči. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Zase ma prekvapuje to, že 

som členkou školskej komisie kde to nebolo predložené, máme 

to tu. A teraz sa hu hádže 100 tisíc 200 tisíc, o 300 tisíc 

prídeme. Prepáčte, aby sme my tu hneď hlasovali, v tomto 

momente za nejaký projekt, o ktorom sme vôbec nevedeli. 

 

 Ďalej ma veľmi prekvapuje aj to, čo Rišo (JUDr. Mikulec)  

hovoril, že nebola riešená napríklad tá hlučnosť v iných 

triedach. Akože? Veď to je nonsens, na nové sa rieši áno 

a stará škola, tam takého meranie nebolo.  

 

 Ďalej nám postačujú 3 triedy? Hovorím, my sme to nemali 

na komisii, takže ja sa veľmi ťažko k tomu vyjadrím. Je to 

málo, je to super, alebo vedelo by sa postaviť viac tried? 

Ja hovorím, tá kapacita, nevieme o tom ďalšie informácie. 

A preto máme podľa mňa aj zastupiteľstvá tak dlho, pretože  

všetky informácie sa dozvedáme tu. My nič nemáme dopredu 

prejdené. Ďakujem. 
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem aj ja.  

     S faktickou pripomienkou je prihlásený pán poslanec 

Árva; nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja teda opätovne ešte raz 

ďakujem aj za vysvetlenie energetického odborníka, zase som 

sa niečo nové naučil, len nerozumiem jednej veci. Ak Daša 

tvrdí, že kontajnerovými triedami by si nedosiahla nejakú 

úroveň, alebo úroveň energetickej triedy A0, plus niečo čo 

si spomínala, že sa to teda nedá, tak rozčarovaný som 

z jednej veci. Ja som gesčný poslanec na Bielom kríži, na 

základnú školu som chodil na Odborársku a viem, že na Bielom 

kríži je zriaďovateľ BSK. A paradoxne aj táto škola ide robiť 

kontajnerové triedy a tam nikto nespochybňuje nejakú 

energetickú úroveň a bude to schvaľovať náš stavebný úrad. 

Tak poprosím o vysvetlenie. 

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Jednoduché, pretože ešte v tomto roku sa dali postaviť 

bez anuly, od budúceho roku, od 1.1. bohužiaľ nie. Takže 

áno, tých 170 tisíc na kontajnerovú školu by nám stačilo, 

len plus by sme do toho museli zamontovať ešte ďalšiu 

technológiu, ktorou by sme tú anulu dosiahli. To som tým 

chcela povedať; neviem, či som sa dosť jasne vyjadrila.  
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 Aby ste chápali, toto je len projektový zámer. Ak ho 

teda schválime a prejdeme cez Európsku komisiu, následne 

budeme schvaľovať zmluvu o pristúpení projektu a vrátime sa 

naspäť k celým číslam, k celému projektu. Toto je len 

projektový zámer, či do takéhoto projektu vieme vstúpiť. 

A ak nám schváli Európska komisia pristúpenie k tomuto 

projektu, môžeme pokračovať ďalej. Toto nie je definitíva, 

že teraz sa tu rozhodneme.  

 

     Je to len projektový zámer a možnosť zapojiť sa do 

rozbehnutého projektu, kde naozaj získame know-how od ľudí, 

ktorí sa tomu venujú. Či už aj na Sibírsku, napríklad 

použitie tohto systému aj na Sibírskej, lebo ináč sa k tomu 

nedopracujeme. Stále budeme mať málo zdrojov a budeme si 

čerpať úver, budeme hľadať ďalšie zdroje. A takto keď to 

odskúšame na Odborárskej že to funguje cez dodávateľov, tak 

vieme to urobiť následne aj na Sibírskej. Je to len 

projektový zámer.    

   

 V túto chvíľu sa nezaväzujeme ničím len tým, že môžeme 

pokračovať v príprave ďalších podkladov. Takže nie je to, že 

je to bude záväzne že sme k tomu pristúpili. Toto je len že 

môžeme pristúpiť a následne sa budeme vracať či už k zmluve 

k pristúpeniu k projektu, pretože tam k tomu potrebujeme 

uznesenie zastupiteľstva.  

 

     Ale toto som pokladala za potrebné predložiť, aby sme 

takýto zámer vedeli schváliť, alebo teda vám predstaviť. 

A vyjadriť sa k tomu, že či áno, áno môžeme pokračovať týmto 

smerom alebo nie, tento smer nebudeme používať pre mestskú 

časť, nevyskúšame to. V túto chvíľu my sa k ničomu 
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nezaväzujeme len k tomu, že áno, takýto zámer tu je, môžeme 

ho vyskúšať.  

 

 

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

 S faktickou pripomienkou je prihlásený pán poslanec 

Mikulec; nech sa páči. 

 

 

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

 Pán vicestarosta, poprosím, keď by som to nestihol do 

minúty, aby si mi dovolil pokračovať ďalej. Toto je normálne 

gól, toto je gól. My tri roky alebo vyše troch rokov sa 

snažíme urobiť pre deti v štvrti kde sa postavilo 400 bytov 

nové triedy preto, lebo nemajú detí tých ľudí, ktorí tam 

začali bývať kde chodiť do školy. My sme to dotiahli za tie 

roky až do roku 2021, kde už budeme potrebovať ten 

certifikát, alebo tú energetickú hodnotu A0, kde tá stavba, 

ktorá mala stáť neviem koľko, bude predražená ešte o pár 100 

tisíc, lebo budeme potrebovať ten energeticky certifikát, 

tak za to sa mohlo postaviť aj normálnu stavbu, nie 

kontajnerovú, áno? Či už nebudeme tie kontajnery vôbec robiť? 

Teraz ideme robiť normálnu stavbu pri telocvični, áno? Týmto. 

Ale keby sme ju spravili tam, kde bola pôvodne, tak aj tam 

by sme potrebovali ten certifikát. 

 (Ing. Effenbergerová: Samozrejme.) 

 

 No, my sme sa dostali k tomu, že staviame to niekde 

inde ako sme chceli. Ale už sme to mohli postaviť pred tými 

2 rokmi, ale hygiena nám to zakázala kvôli tomu múru, ktorý 

tam sme nepostavili. A teraz už 170 tisíc sa tam nájde, aby 

sme to spravili. Ale vtedy, keď sa hľadalo na ten múr, neboli 
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na to prostriedky. Ja som tu počul nejakých 80 tisíc, teraz 

sme už niekde na 250; neviem, koľko bude stáť ten múr; možno 

bude drahší ako ten čínsky za chvíľku.  

 

 Ale dnes sme vstave, že nie je problém dať 170 tisíc na 

to, aby sme dostali certifikát A0, ale na to, aby sa tam ten 

protihlukový múr, tá protihluková stena sa postavila, tak na 

to nemáme.  

 

 Čiže ja som zásadne proti tomu, aby sme tu riešili 

takéto veci. To si riešme vtedy, keď budeme mať peniaze na 

rozhadzovanie. Ale poďme riešiť tú situáciu, ktorá tam vážne 

je, že tie deti chodia do nevyhovujúcich priestorov. Do 

školy, kde nespĺňa táto škola a tie triedy ktoré tam sú, tie 

hygienické normy ktoré tam sú, nespĺňajú. Poďme riešiť ten 

protihlukový múr. 

 

 

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

 Ďakujem. S faktickou pripomienkou pani poslankyňa 

Švecová. 

 

 

Poslankyňa Ing. S . Š v e c o v á, PhD.:  

 Ďakujem. Ja som teraz celkom dosť zmetená, lebo jedno 

číslo máte, ktoré počujem na zastupiteľstve. Iné informácie, 

ktoré hovorí pán starosta, keď sme mali také individuálne 

stretnutia alebo skupinkové stretnutia k rozpočtu. Tu sa 

bavíme o tom istom zámere, alebo neviem či tomu rozumiem 

dobre, čo bol pôvodne plánovaný na Sibírskej? To je úplne 

niečo iné, hej. Lebo tam tiež bol taký EPC projekt plánovaný 

myslím. Bolo mi povedané, že to už tam nie, čiže ja som to 
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považovala že celkovo takéto zámery nie sú žiadúce, alebo 

nie sú vyhovujúce z hľadiska nejakej závratnosti. A teraz 

zasa, lebo ja stále mám pocit, nie som odborník, že teda sa 

bavíme o takom istom nejakom princípe, len tam už teda z toho 

vzišlo a teraz ako keby to chceli zrazu aplikovať. Neviem, 

prosím vysvetliť, či má alebo nemá, lebo už neviem, že o čom 

sa bavíme. Ďakujem. 

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á , vedúca oddelenia: 

 Ak môžem; projekt EPC na Sibírskej bol komplikovaný 

tým, že to bola česká firma, ktorá veľmi dobre funguje 

napríklad s mestom Brno. Odnož slovenská, tejto českej 

firmy, sa k tomu postavila trošku ináč, ako je pán Maroušek 

zvyknutý. Tam vychádzala ich investícia vyššia aleebo teda 

ich investícia vyššia ako ich prínos. Takže preto od toho 

projektu my sme nemali zdroje na dofinancovanie a im to už 

nevychádzalo z toho rozpočtu, ktorý mal ušetriť zo splácania 

či už z kúrenia, za elektriku alebo za vodu. Takže preto od 

toho projektu odstúpili. 

 

 Tento je iný, lebo to na začiatku si povieme, my máme 

len 170 tisíc, vy dáte do toho peniaze, povieme si aké 

parametre tá škola má mať, lebo je nová, lebo inovatívne 

novú školu chceme postaviť cez EPC projekt, a zapojiť do 

toho aj ďalšie budovy, ktoré by naozaj tú energiu dokázali 

využiť bez toho. A z tých úspor na ostatných budovách vieme 

zaplatiť z tých 200 tisíc, ktoré nám chýbajú na tú výstavbu 

tej novej dostavby. 

 



158 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

 Hovorili sme najskôr o 3 triedach, pani riaditeľka 

povedala že ideálne by boli 4 triedy, takže je to otázka 

ďalších rokovaní. 

 

 Čo sa týka toho protihlukového múru, alebo oproti tomu 

čo tam je, nevylučujú sa investície, jedna s druhou; či 

s týmto projektom pôjdeme alebo následne budeme robiť múr, 

alebo súčasne, to ako nevylučuje jedno druhé.  

 

 

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

 Ďakujem za vysvetlenie. Dovolím si jednu poznámku: 

 Ak by sme išli do tohto projektu a dohodli sa na 

budovaní protihlukovej steny, tak budeme potrebovať 

minimálne  ďalších 200 tisíc, a kde ich teda vezmeme? Ale to 

bola len taká malá poznámočka.  

 S faktickou pripomienkou je prihlásený pán poslanec 

Gašpierik; nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja chcem požiadať pani spracovateľku, 

pokiaľ by to vedela aj explicitne vyjadriť, možno by sa 

skrátila diskusia a priebeh rozhodovania. Pokiaľ by sme 

schválili tento zámer, tak ako povedala, že bude nasledovať 

potom ešte následne prerokovanie v zastupiteľstve  

prístupovej zmluvy a teda realizácia projektu; čo by nás to 

stálo tento zámer z finančných prostriedkov do tej fázy? 

Neviem, čo bude prv, či nejaká realizácia projektu, alebo už 

schválenie konkrétneho projektu, alebo tá prístupová zmluva; 

že čo by to stálo. Lebo ak nás to nič nestojí, tak do toho 
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poďme, a potom sa k tomu znovu vrátime, či áno, či nie. Aby 

nás to nestálo; 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Nás to nebude stáť nič.      

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Čiže vy to vlastne robíte v rámci pracovnej doby, áno? 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia:   

 Máme možnosť získať 95 tisíc, plus ďalšie zdroje od 

dodávateľov.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Takže nič, nula. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem,  pán poslanec. S faktickou pripomienkou je 

prihlásený pán poslanec Mikulec; nech sa páči. 

 

 

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

 Ja mám takú otázku na vás: Vy mi chcete povedať, že ten 

certifikát A0 je pre 3 triedy by stál takéto peniaze? Viete 

vôbec, koľko stojí certifikát A0 a čo by sa muselo spraviť 

pre 3 triedy, resp. na túto stavbu, aby tam ten certifikát 

A0 bol? Viete koľko to stojí?  

 

 

Vicestarosta Ing. P. V a š k o v i č : 
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 Pani Effenbergerová, dovolíte, vezmem si slovo a trošku 

sa pokúsim vysvetliť tú situáciu.  

     Ten certifikát, to neznamená že to je nejaký certifikát 

alebo papier, ktorý je kvalita stavby. To znamená, že 

jednoducho od roku 2021 verejné stavby musia byť budované 

v tomto ekonomicko-energetickom štandarde, to znamená že tie 

stavby budú jednoducho drahšie. A v súčasnosti nemáme 

spracovanú projektovú dokumentáciu, lebo som pred chvíľočkou 

povedal, to znamená že nevieme  ani odhadnúť čo by tento 

pavilón, ja to nazvem tak, alebo dostavba tej telocvične 

vôbec stála. Čiže, nevieme.  

 Nech sa páči, prosím, zapojte pána poslanca Mikulca. 

 

 

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

 To sú triedy Peťo (Ing. Vaškovič). A teraz, ja som 

hovoril o dostavbe telocvične. Teraz sa vraciame úplne na 

začiatok. Na začiatku sme chceli nejaké kontajnerové triedy 

a teraz nie je problém stavať aj normálne stavby, hej. Čo 

nám bránilo tam pred 3 rokmi tam robiť normálnu stavbu? 

Normálnu kamennú stavbu, čo nám bránilo? Peniaze? Že by tie 

kontajnerové triedy boli lacnejšie; ale nevyhovujú hygiene. 

My sme tam dali kontajnerové triedy čo sme si neoverili, či 

prejdú hygienou. My sme ich navrhli a potom sme zistili, že 

sa nedajú spraviť, áno? 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Nie, nie je to tak. 

 

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

 A ako to je? 
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Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Kontajnerové stavby sú v normálnom štandarde, ktoré 

hygiena bežne schvaľuje a normálne tieto stavby dáva do 

užívania aj stavebný úrad. Keďže my sme mali špeciálne 

umiestnenú túto dostavbu pri železnici a pri budovách, takže 

aj požiarna ochrana bola komplikovaná. Nezískali sme kladné 

vyjadrenie od požiarnikov, lebo sa nedodržali rozostupy.  

 

 

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

 Môžem? Tri roky sme sa tu stretávali, tri roky sme tu 

chodili aj s poslancom Árvom, aby sme po troch rokoch zistili 

toto? Normálne sa tu motáme, tri roky tu chodíme a dávame do 

rozpočtu kontajnerovú triedu, a my po troch rokoch zistíme, 

že sa to nedá. Na čo sme tu chodili tri  roky, na čo sme sa 

tu stretávali; na čo? To ste nevedeli nám na začiatku 

povedať? My tu robíme robotu, úplné nezmysly, tu poslanci 

chodia vo voľnom čase a my po troch rokoch zistíme, že môžeme 

stavať aj kamennú, ktorú sme mohli stavať aj pred 3 rokmi. 

Ale nie, vtedy sme išli do kontajnerovej. A nikoho nenapadlo, 

aby tam išiel a zistil od tej hygieny. Ani teraz tam nestojí 

tá trieda.  

 

     Tá hygiena nám pred 3 rokmi mohla povedať, áno, to sa 

nedá postaviť. A my tu 3 roky chodíme a o tom sa bavíme. 

A je rok 2021 a už potrebujeme energetický certifikát A0. 

Áno? A ďalších nejakých, neviem, 100 tisíc navyše. Ani na 

protihlukovú stenu nebolo, na nič nebolo, len 3 roky sa tu 

melieme, a tým obyvateľom to dávame stále dokola. A z roka 

na rok tá riaditeľka hovorí; už to bude, už to bude na tej 

rade školy, ale to nikoho netankuje vôbec, že? 
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Vicestarosta  Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Milé kolegyne a vážení kolegovia, vráťme sa, prosím, 

k predmetu rokovania.  

 Prihlásený s faktickou pripomienkou je pán kolega 

Galamboš; nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo. Existuje v Bratislave už nejaký 

úspech s tým EPC projektom? (Áno.) Tak rozmýšľajme, ako to 

zveľadiť.  

 (Vystúpenie pána zástupcu zo Slovenskej  asociácie 

poskytovateľov energetickej služby; bez mikrofónu a tým 

znížená zrozumiteľnosť pre záznam.) 

 

 Pýtam sa preto ohľadom Bratislavy, lebo som v Rade školy 

na Sibírskej a videl som ten proces realizácie EPC projektu. 

Úprimne povedané, takto si ja implementáciu nejako moderne 

nepredstavujem.  

(Poznámka z pléna.) 

 

 

Zástupca Slovenskej asociácie poskytovateľov energetickej 

služby: 

 Bol to problém ľudského zlyhania, viem o čom hovoríte. 

Bola to akoby hanba, ktorú pre celý produkt sme utŕžili, 

pretože ten človek nebol kompetentný a radil vám. Uznávam, 

tento konkrétny prípad bol nešťastný.   

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 



163 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

 Druhá vec je, my sme kedysi na Sibírskej chceli robiť 

osvetlenie interiéru a tried. Zohnali sme partnera, ktorý 

nám urobil jednu triedu, nové osvetlenie, nové vedenie,  

zabezpečenie všetkých certifikátov od hygieny. To už je 

dávno. A išli sme na mestskú časť predstaviť tento projekt, 

že by to bolo ozaj hradené z úspor, a mi povedali; pán 

Galamboš, takto sa to nerobí. Tak potom ja naozaj neviem. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Do diskusie je prihlásená pani poslankyňa Šebejová; ja 

by som jej chcel poďakovať za veľkú trpezlivosť.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som tiež v Rade školy na Odborárskej 

a neviem si predstaviť že si tam pôjdem sadnúť a zase poviem 

tým ľuďom, že zasa nič. Mrzí ma, že je to takto, že o tom 

nevie ani školská komisia. Mrzí ma, že sa to ťahá tri roky 

a že to bola len jedna alternatíva, ktorá sa ukázala ako 

nerealizovateľná. Neviem, či to bolo prerokované s pani 

riaditeľkou; v podstate keď ona od nás očakáva, že my tu 

dnes niečo schválime. Proste zase to bude nová situácia pre 

tých ľudí, ktorí tam majú deti, ktorí sú v Školskej rade, 

pre tú riaditeľku, pre tých učiteľov, lebo tí učitelia teraz 

primárne nemajú tie priestory, v ktorých by sa oni mohli 

stretávať. Proste nemajú tam tú svoju zborovňu. Jednoducho 

oni teraz na to doplácajú, že dávajú ten priestor deťom.  

 

 Tu by som videla možno jedinú šancu v tom, že to nie je 

nejaká obnova budovy, ale že by bola nová stavby, navyše že 
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by to bola lepšia stavba. Určite by nás vyšla viac. Teraz je 

to na úrovni toho parku, že zase len niečo schvaľujeme. Ako 

vskutku ja si neviem predstaviť, čo by som povedala tým ľuďom 

a tej riaditeľke, že nie. Proste zase, nie že nebudú 

kontajnerové triedy, nebude nič, nemáme pre vás nič, nemáme 

nič, nič proste nič. Takto sa dostávame naozaj do situácie, 

keď nemáme alternatívu, tak nemáme nič.  

 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 S pani riaditeľkou to bolo prerokovávané, projekt jej 

bol predstavený minulý týždeň vo štvrtok. Mala niekoľko 

otázok a ešte aj ďalšie určite bude mať, lebo išlo hlavne 

o kvalitu tried a o kabinet, ktorý by mal byť pre učiteľov, 

ktorí v tejto dostavbe budú. A jedinú podmienku mala pri 

tom, aby to školu nestálo nič. A toto ju nebude stáť nič ako 

školu. Ona bude stále platiť rovnako, nič sa neudeje. 

  

 K pánovi Galambošovi: O tomto projekte neviem, to bolo 

asi hodne dávno, keď ešte som na investičnom oddelení nebola, 

ale kľudne sa môžeme vrátiť k tomu, k tomu osvetleniu. 

 

 

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

 Ak dovolíte, ja si neodpustím jednu poznámku, ktorú som 

povedal na začiatku toho predchádzajúceho vyjadrenia. Ja 

naozaj považujem tento projekt za šitý horúcou ihlou, pretože 

ja som mal možnosť sa oboznámiť s týmto projektom minulý 

týždeň vo štvrtok. Pokiaľ viem, tak tento materiál neprešiel 

žiadnou poslaneckou komisiou, a je to teda projekt, ktorý je 

nám predkladaný v čase v ktorom je predkladaný.  
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     A ešte raz zdôrazňujem, že v mestskej časti by sme sa 

mali venovať projektom, ktoré sú reálne.  

 

     A ja som teda vyslovil názor, že žiadali sme tento 

projekt v časovom horizonte 8 mesiacov od samého začiatku, 

keď nemáme ešte partnera, nemáme projekty, nemáme 

zabezpečenú inžiniersku činnosť, považujem to za mrhanie 

energiou a časom. A naozaj by som bol radšej, keby sme sa v 

mestskej časti venovali reálnym projektom. 

 Do diskusie je prihlásený pán kolega, poslanec 

Filipovič, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ďakujem pán vicestarosta. Myslím, že už tu odznelo asi 

úplne všetko. My sme to preberali, mali sme to na komisii 

školstva, boli tam tie kontajnerové triedy voľakedy. Poviem 

vám to tak, že som rád, že som za to „Račko“ hlasoval tak 

ako som hlasoval keď vidím že toto robíme 3 roky, Račko bude 

jedna ohromná záležitosť. A poviem vám, takisto chcem 

poďakovať vám, čo ste tak hlasovali ako ja, som normálne na 

to pyšný. To sa málokedy stáva, ale je dobré že sme to 

vyhrali. 

 

 A ešte jednu vec by som chcel povedať; prosím vás, 

odsúhlasme tým deťom ten múr. Budeme ho volať „múr nárekov 

Dimitrovky“ lebo to už je fakt; už asi ďalej už netreba. 

Ďakujem.  

 

 

Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 
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 S faktickou pripomienkou je prihlásený pán poslanec 

Gašpierik; nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta, pán predsedajúci 

schôdze, ako som správne pochopil, Vy ste asi takmer jediná 

osoba, ktorá sa vedela podrobne zoznámiť s týmto projektom 

na stretnutí s riaditeľkou základnej školy. A dovolím si vás 

teda požiadať, či by ste nám v zmysle toho rokovania povedal, 

či odporúčate nám, alebo neodporúčate nám schváliť tento 

materiál? Pýtam sa na Váš osobný názor. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Myslím si, že z mojich predchádzajúcich vystúpení je 

jasný môj názor. Ja nepovažujem tento projekt za reálny, za 

reálne uskutočniteľný, a ja ho istotne nepodporím. Mal som 

možnosť sa oboznámiť s týmto projektom tak, že mi bolo 

predstavené niečo verbálne v časovom horizonte asi hodiny, 

hodiny a pol, a ja som zvyknutý s takýmito projektami sa 

oboznamovať trochu dlhšie, pripraviť sa možno nejakými 

otázkami, pripomienkami, názormi.  

 

Ešte raz to poviem, posledný krát, považujem tento 

projekt za veľmi rýchlo pripravovaný a z môjho pohľadu za 

nereálny. Neviem, či som odpovedal, Libor (Ing. Gašpierik)? 

 S faktickou pripomienkou je prihlásená pani poslankyňa 

Šebejová; nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.: 
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 Moja otázka je na Dašu (Ing. Effenbergerovú). Vy ste 

preberali z pani riaditeľkou aj možné alternatívy, že by tie 

deti chodili na Riazanskú,  lebo tam reálne bude viac detí, 

ktoré nebudú mať kam chodiť?  

 

     A ešte som sa chcela spýtať, že keby naozaj sme to 

potvrdili ako ďalší bianco šek tak by bola šanca sa s tým 

zoznámiť a aj od toho ešte odstúpiť? Lebo ja mám hrôzu 

z toho, že my nemáme pre tú školu ďalšie riešenie. A ak je 

odkomunikované, ak je v pohode, a ak si to myslím len ja, 

tak teda budem to brať tak, že si to myslím iba ja. Ale 

vskutku, keď si predstavím tých ľudí, ako sedíme na tej 

Školskej rade a pani riaditeľku, tak ja si neviem predstaviť 

si povedať, že proste; 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 S pani riaditeľkou to odkomunikované bolo. 

 

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

 Ale tie ďalšie alternatívy, že kam dať tie deti, keď to 

vôbec nebude. 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Nie, to vôbec nie.  

 

 

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

 To znamená, že zase je to len jedno riešenie dávané, že 

nie kontajnerové triedy ale toto. A zajtra niekto pôjde za 

pani riaditeľkou a povie „nie toto, už nič“. Múr, múr, múr. 

A deti? Teraz prepáčte mi, budú robiť na tom  múre keď budú 

chcieť ísť do tej prvej triedy alebo čo?    
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Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 S pani riaditeľkou to odkomunikované bolo. 

     Ja nerozhodujem alebo naše oddelenie nerozhoduje o tom 

kam deti a ako deti premiestniť. To je asi otázkou Školského 

úradu. Pri schvaľovaní, volá sa to projektový zámer, preto 

sme  to tak aj nazvali, aj takto sme to predložili, že je to 

zámer. Z toho môže naozaj vzniknúť, že budeme potrebovať nie 

4 triedy ale 6 tried, a ten dodávateľ, ktorého vysúťažíme 

povie, ale mne to už nevyjde, vyjdú mi len 3 triedy z toho 

energetického EPC projektu. Viac z toho vyfinancovať neviem.  

 

     Buď k tomu pristúpime svojou investíciou, alebo 

postavíme len 4 triedy. Ale to sa dozvieme až po realizácii 

verejného obstarávania alebo rokovacích konaní. Ako v túto 

chvíľu mestskú časť naozaj to nebude nič stáť len overenie 

niečoho, či trh je schopný postaviť nám školu do deviateho 

mesiaca v anule vrátane inžinierskej činnosti. To je celé.       

 

    Keby to robila mestská časť a stavala, tak najprv musí 

osloviť projektanta, následne vysúťažiť inžiniering, 

stavebný úrad. Takto si to dodávateľ môže urobiť vo vlastnej 

réžii, vôbec ma nebude trápiť, že koľko bude projektovať 

a aký bude ten projektant. My  máme triedu pre 25 detí, 

chodbu, sociálne zariadenie, šatne a kabinet pre učiteľov, 

a to je celé. Máme na to 170 tisíc, viacej od nás nedostane 

a plus vymyslieť ako to urobiť. To je celé.        

 

 

Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 
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 S faktickou pripomienkou je prihlásený pán poslanec 

Mikulec; nech sa páči. 

 

 

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

 Veľmi rýchlo len ku Katke (Ing. Šebejová). Katka, ten 

múr nie je na to, aby deti z neho skákali lebo tam je 

železnica. Ten múr je na to, aby tie deti chodili do tried 

a učili sa vo vyhovujúcich priestoroch. Na to je ten múr. 

 

 

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

 S faktickou pripomienkou pani poslankyňa Švecová, nech 

sa páči. 

 

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 

 Ja by som chcela navrhnúť ukončenie diskusie k tomuto 

bodu, lebo asi nevyriešime ani kapacity, ani nič, tak ako 

som to pochopila. Mrzí ma, že tu nie je pán starosta, lebo 

naozaj by ma zaujímalo riešenie kapacít a hlavne 

nevyhovujúce na Odborárskej a iných škôl. A čo sa týka tohto, 

keď chápem správne, ide len o nejaký zámer a či vôbec sa k 

nemu pristúpi alebo nepristúpi ak by sme aj hlasovali za; 

proti, to už asi nemá zmysel. Keď by sme hlasovali za, 

mestskú časť to nebude nič stáť, iba teda tú energiu 

vynaloženú na prípravu projektu, o ktorom budeme ešte 

hlasovať. Dobré? Ďakujem. 

 

 

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

 Pani poslankyňa, je mi veľmi ľúto, že pán starosta tu 

nie je; ja som sa to dozvedel asi 10 minút pred tým než 
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skončila prestávka obedňajšia. Ja som nedokázal mu oponovať, 

že to rokovanie nevezmem za neho. Naozaj, neviem ani dôvod 

jeho  neúčasti, ani či má nejaké neodkladné povinnosti; ja 

som to považoval za svoju povinnosť za neho zobrať. 

 S faktickou pripomienkou je prihlásený pán poslanec 

Petrovič.  

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. No, ja musím povedať, že čím ďalej to 

počúvam, tak tým to pre mňa prestáva byť zaujímavé. Už aj 

preto, keď niekto je schopný povedať, že mňa nezaujíma ako 

si to ten dodávateľ vyprojektuje. Užívateľom budú deti žijúce 

v tejto mestskej časti. Keď mu poviete, že toto je strop, on 

vám to takto vyprojektuje. To je červený fyzik, zažili sme 

to pri červených fyzikoch, tie stavby vyzerali niekedy 

katastrofálne. Takže ako tento typ projektu je pre mňa 

absolútne nie. Hľadajme iné riešenie. Tiež sa mi nepáči ako 

Katka (Ing. Šebejová) povedala, tu sa vždy položí sa na stôl 

jedno riešenie, toto je jediná možnosť, inak to nejde, tak 

to musíme. Nemusíme, to nie je pravda. To je falošná dilema, 

že buď toto alebo nič.  

 

     Existujú aj iné možností, len by musela byť ochota zo 

strany úradu hľadať tie iné riešenia a nekoncentrovať tak 

neustále len na nejaké zdroje nenávratných finančných 

prostriedkov, lebo tie sú zadarmo peniaze pomaly a tie musíme 

za každú cenu získať vždy keď je minimálna šanca. Jednoducho, 

sú situácie, kedy to treba, kedy to je na mieste, viď 

povedzme teraz čo sme schvaľovali, proste opatrenia kvôli 

škole. A sú situácie, kedy treba hľadať a položiť na stôl 
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aspoň dve alebo tri riešenia, aspoň dve a povedať, tak buď 

takto alebo takto, rozhodnite!  

 

     My tu stále rozhodujeme s nožom na krku, a už skutočne 

ma to nebaví. Každý krát je to, len buď teraz, hneď a už aj, 

alebo keď to teraz nestihnem, preto to nebolo v komisiách, 

preto to nebolo na Rade, nikto to nikdy nevidel, len rýchlo 

to schváľte, lebo inak prídeme o 300 tisíc. Tých 300 tisíc 

sme nikdy nemali a zrejme ani mať nebudeme. Ďakujem. 

 

 

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

 Pán poslanec, ďakujem za Tvoju pripomienku. Myslím, že 

je veľmi trefná a efektívna.  

 S faktickou pripomienkou je prihlásený pán poslanec 

Troiak, nech sa páči.  

 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Ďakujem. Ja som trošku sklamaný z vášho vyjadrenia 

a z odchodu nášho pána starostu. Myslím si, že v minulosti 

tu bol taký úzus, že keď pán starosta odíde a neospravedlní 

sa, čo myslím by mala byť slušnosť, keď my vieme sa 

ospravedlniť keď potrebujeme odísť. A ja by som bol skutočne 

aj za to, aby sme ukončili zastupiteľstvo. 

 

 

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

 Na začiatku nášho poobedňajšieho rokovania som si 

dovolil ospravedlniť pána starostu ja; neurobil to on, 

pokúsil som sa to urobiť ja.  
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 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Korček, nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Aj keď nie je nikto 

prihlásený, tak ja som chcel dať návrh na ukončenie diskusie.  

Ale nakoľko nie je nikto prihlásený, tak je to irelevantné. 

 

 

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

 Ďakujem, pán poslanec. Keďže už do diskusie nie je nikto 

prihlásený, dovolím si diskusiu ukončiť. A poprosím návrhovú 

komisiu o prednesenie uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  s c h v a ľ u j e 

- zámer pristúpenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

ako partnera k projektu EÚ „PRONTO“ 

- zámer realizovať dostavbu ZŠ s MŠ Odborárska, ako 

pilotného projektu formou obstarávania inovatívnych 

riešení. 

 

 

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

 Ďakujem. Budeme hlasovať o predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:                1 poslanec 

 Proti:            10 

 Zdržal sa:         5 

 Nehlasoval:        1 

 Predložený materiál sme neschválili. Ďakujem. 

 Pokračujeme ďalším bodom rokovania. 

 

 

 

BOD 13: 

Predĺženie lehoty platnosti strategických rozvojových 

dokumentov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto; PRO 

Bratislava-Nové Mesto na roky 2016-2020 a Komunitného plánu 

sociálnych služieb 

 

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

 Dovolím si, pani Ing. Effenbergerová, požiadať Ťa 

o krátky úvod k týmto materiálom, lebo nie každý z nás je 

informovaný, prečo pristupujeme k takémuto návrhu 

a k hlasovaniu o takomto návrhu. Potom diskusia a následne 

hlasovanie. Ďakujem. 

 

 

Ing. Daša E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia 

investícií a verejného obstarávania: 

 Najprv sa chcem ospravedlniť, Komunitný plán sociálnych 

služieb z toho vypadáva, lebo ten je platný do roku 2021 

a je pod gesciou sociálneho oddelenia, dala som ho tam 

omylom, takže vás poprosím len o predĺženie Programu rozvoja 

obce Bratislava-Nové Mesto.  
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    Keďže spracováva vláda návrh rozvoja Slovenska, takisto 

aj za Bratislavský samosprávny kraj ešte nemám schválený 

PHSR a takisto ani hlavné mesto nemá schválený PHSR a náš 

dokument musí nadväzovať na tieto nadradené dokumenty, tak 

nám nič iné neostáva len predĺžiť platnosť tohto dokumentu. 

A následne po schválení nadradenej dokumentácie prijať novú. 

To je asi podstata toho čo potrebujeme. 

 

 

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

 Čiže môžeme tomu rozumieť tak, že autoremedúrou ako 

predkladateľka materiálu ten posledný materiál vypúšťaš. 

(Áno. Ďakujem.) Ďakujem. 

 

 Otváram diskusiu k predmetnému bodu tohto rokovania 

nášho zastupiteľstva. 

 Prvý ja prihlásený pán poslanec Galamboš, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Ďakujem za slovo. Otázočka: Plán rozvoja obce je to to 

isté ako plán obnovy? 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Z plánu obnovy budeme vychádzať v našom programe 

rozvoja, pretože Európska komisia schvaľuje rozpočet na 

nasledujúcich 7 rokov a tam budú zadefinované ciele ktoré 

potrebujeme splniť. Budeme vychádzať z Programu rozvoja 

Slovenska do roku 2020-2030 a z Programu Slovensko.  

 

Poslanec Ing. P.  G a l a m b o š : 
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 Ďakujem. A druhá moja otázka: Je v tomto dokumente 

zahrnutá aj koncepcia rozvoja športu? 

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 V tomto dokumente koncepcia rozvoja športu je zahrnutá; 

z hlavy nepamätám si v ktorom bode to je, ale rozvoj športu 

je zahrnutý v našom Programe rozvoja.     

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem. 

 

 

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

 Chcel by som možno, pán poslanec doplniť, ako to ja 

vnímam, Plán rozvoja obce je bývalý PHSR, čiže Plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

 Ďalším prihláseným je pán kolega, poslanec Petrovič; 

nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne . Bohužiaľ, musím za seba sa obrátiť aj 

k tým procedurálnym otázkam, pretože tento materiál vidím 

prvýkrát. Mali sme komisie, mali sme Miestnu radu, je to 

materiál, ktorý má stanovenú platnosť a dostávame ho mesiac 

pred ukončením jeho platnosti, prosím vás schváľte ho, lebo 

inak nebudeme môcť žiadať o eurofondy. 

 

 Neviem, ako to urobiť, aby úrad mestskej časti; teraz 

nemyslím to osobne pani Effenbergerová, ale úrad mestskej 

časti zabezpečil, aby aspoň dokumenty ktoré majú jasne danú 

platnosť, predložiť na predloženie, keď už vôbec neprebieha 
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žiadna diskusia o tom, že by mohli obsahovať niečo iné ako 

obsahovali v čase kedy boli schválené. A že by sa napríklad 

mohli aktuálne realizovať, že by úrad prišiel s návrhom 

nejakej koncepcie a predložil poslancom nejakú predstavu, 

ako by chcel aby tá mestská časť o tých 7 rokov alebo koľko 

vyzerala; tak keď by aspoň toto predkladal, nie na úplne 

posledné miestne zastupiteľstvo, kde sa to vôbec môže 

schváliť. Ale aspoň s nejakým predstihom.  

 

     A keď už nie, tak aspoň do komisií, a aspoň na Miestnu 

radu, aby sme sa s týmito materiálmi mali možnosť do nejakej 

miery zoznámiť; možno navrhnúť nejaké doplnenia, nejaké 

zmeny. Lebo ja odmietam byť hlasovacím strojom, ktorý tu 

bude neustále požadovaný – prosím vás, zahlasujte, lebo už 

sa inak nedá. Skutočne nie! Ďakujem.  

 

     Za to, samozrejme zahlasujem, že nebudem ohrozovať 

čerpanie všetkých eurofondov mestskej časti, ale hovorím, 

zase to robím s nožom na krku. A skutočne nemám rád, keď mi 

ho stále niekto k tomu krku prikladá. Ďakujem.  

 

Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca oddelenia: 

 Ja len skutočne k tomu toľko, že naozaj potrebujeme 

schváliť najskôr PHSR Bratislavského samosprávneho kraja, 

schváliť PHSR hlavného mesta, aby sme sa vedeli my napasovať 

na ich priority, lebo my sme najschodnejší článok. A rozvoj 

našej mestskej časti je závislý od dokumentov vyššej územnej 

oblasti. A následne my musíme tie ich priority zapracovať do 

našej. Takže nie je možno spracovať akúkoľvek analýzu teraz 

bez toho, aby mali BSK a hlavné mesto schválené PHSR. 

 



177 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

     My si môžeme, aj musíme v zmysle zákona budúci rok 

prijať nový Program hospodárskeho a sociálne rozvoja na 

základe novej metodiky ktorá vyjde z ministerstva, teraz už 

nie pôdohospodárstva ale Ministerstva regionálneho rozvoja 

a informatiky, takže tá metodika ešte len príde. Neviem to 

teraz urobiť. Keby sme ho prijali my tento rok, tak ho musíme 

prepracovávať na základe nových podkladov, ktoré idú  

z týchto dokumentov vyššej sily.   

 

 

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

 S faktickou pripomienkou je prihlásená pani poslankyňa 

Švecová; nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 

 Toto všetko je jasné, hej, tomu všetkému rozumieme. Len 

máme svojich župných poslancov, aj mestských. Jednoducho, je 

to náš spoločný záujem. A keď naozaj, ako Juraj (Mgr. 

Petrovič) povedal že to dostávame na poslednú chvíľu, no, ja 

sa snažím dokumenty čítať a sledovať, a rada by som pomohla. 

Ale naša vlastná mestská časť sa k nám správa 

najmacošskejšie. Ja som členkou komisie školstva na meste, 

to je diametrálne odlišné ako tu, kde predseda, to je problém 

dotiahnuť ľudí a vysvetliť materiál, dať informácie a už 

vôbec nie spolupracovať na nejakom koncepčnom zámere. To je 

všetko je tak nejako úchytkom, na e-maily nikto neodpovedá. 

Je to hrozné, naozaj. 

 

 A preto tieto diskusie, potom aj pán Dubček je 

nešťastný, prečo sa nehlasujem, čo diskutujeme, ale my nemáme 

všetky informácie. Kde inde, my sa len tu dozvieme, čo sa tu 
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vôbec deje. Je to, bohužiaľ, akože zlé. A myslím, že aj 

minule, keď sa sťahovali viaceré materiály, sme vyzývali vás 

pán starosta, alebo vás pán prednosta, aby naozaj sa veci 

predkladali včas vo forme,  atď. Je to zlé, skutočne je to 

zlé! Ja si neviem predstaviť, že táto mestská ešte časť 

nejako funguje. Takto pracovať v mojom zamestnaní tak ma 

otočia v skúšobnej dobe. Naozaj sa tu cítim zle.  

 

 Pán starosta, hlavne z toho, že tu strácame čas, či na 

komisii, či na zastupiteľstve diskutujeme o veciach, ktoré 

už mali byť prediskutované. Jednoducho, naozaj urobme pre to 

niečo, aby v tom druhom polčase fungovalo lepšie. 

 

     My všetci chceme posunúť túto mestskú časť, či sme 

z takého klubu, či sme z onakého klubu, či máme preferenciu 

pre vlastnú gesciu, či celú mestskú časť, ale nedá sa takto 

pracovať, skutočne sa nedá. Ja si prídem ako „Alenka v ríši 

divov“. Takto ani bežná rodina nemôže fungovať, nie to ešte 

nejaká mestská časť. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem, pani poslankyňa. S faktickou pripomienkou je 

prihlásený pán poslanec Petrovič; nech sa páči. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. No, k tej prvej poznámke. Jednak 

v samotnej dôvodovej správe máte napísané, že dokumenty 

odporúčajú strategické plány, čiže nečítam nikde povinnosť. 

To je prvá vec. 
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 Druhá vec, nemyslím si, že príprava týchto plánov 

v Bratislave, alebo na VÚC je nejaký super tajný projekt, 

kde sa proste nikto nedozvie čo tam bude, kým to naozaj 

definitívne nechvália.  

 

     Čiže neviem ako, či ja mám hovoriť ľuďom, ako si majú 

robiť svoju prácu, ale na mieste tých ľudí, ktorí tieto 

programy majú pripravovať, predlžovať, a neviem čo s nimi 

robiť, by som asi komunikoval s VÚC, komunikoval s mestom, 

vyžiadal si od nich pripravované materiály, a teda predložil 

to aj s tou výhradou, že teda nie sú to definitívne 

materiály. Ale toto chystá na meste a takto by sme chceli aj 

my do komisií, na  Miestnu radu, skôr na zastupiteľstvo len 

v informáciách na konci, že „pozor, toto príde“, budeme to 

robiť, chystáme to, potrebujeme to. Potom sa vyhneme 20-

minútovej diskusii o bode, ktorý v zásade aj tak schválime, 

lebo ho musíme schváliť. To len skutočne poznámka, že ten 

štýl práce by skutočne mohol byť iný, tak ako Silvia (Ing. 

Švecová) hovorila. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem, pán poslanec.   

 S faktickou pripomienkou sa prihlásila pani poslankyňa 

Šebejová; nech sa páči. 

 

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

 Situácia v tejto mestskej časti je tragická a ja tomu 

hovorím „hrach na stenu hádzať“, lebo ten,  čo by si to mal 

vypočuť a ktorý by mal vyvodiť dôsledky a nejakú zmenu, tak 

tu nie je. A ani sa nám neospravedlnil, takže nevieme, že 

prečo tu pán starosta nie je. 
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Milé kolegyne a vážení kolegovia, keďže sa do diskusie 

k tomuto bodu nikto nehlási, dovolím si diskusiu k tomuto 

bodu ukončiť a požiadať pána predsedu návrhovej komisie 

o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1991 

Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov  

    s c h v a ľ u j e  

 Predĺženie platnosti dokumentu „Program rozvoja  

 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2016-2020“ (PRO) do    

 31. 12. 2021; 

 

 

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

 Ďakujem. Budem o takto prednesenom návrhu uznesenia 

hlasovať; nech sa páči.   

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               17 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Predmetný materiál bol prijatý. 

 V rokovaní budeme pokračovať ďalším bodom 

 

 



181 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

 

BOD 14: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto číslo ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto č. 3/2016 zo dňa 14.6.2016, ktorým sa vydáva Trhový 

poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre 

POLUS CITY CENTER 

 

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

 Konečne máme materiál, ktorý prešiel prerokovaním 

komisiami, aj Miestnou radou. Prepáčte, prosím túto moju 

uštipačnú poznámku, ale neodpustil som si ju. 

 

 Ja by som poprosil pani Ing. Kutarňovú, aby nás naozaj 

v krátkosti, i keď predpokladám, že veľká väčšina z nás 

tento materiál pozná, oboznámila s ním, aby sme vytvorili si 

priestor možno na obnovenie si informácií. Ďakujem  

 

 

Ing. Andrea  K u t a r ň o v á, referent odd. právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy 

pozemkov: 

 Dobrý deň. Materiál je predložený kvôli tomu, že správca 

príležitostných trhov, ktoré sa konajú v obchodnom centre 

POLUS, v súčasnosti je to už bývalé obchodné centrum 

Bratislava, požiadal o zmenu tohto nariadenia a jeho 

aktualizáciu. Takže v tomto celom materiáli – všeobecnom 

záväznom nariadení, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre 

príležitostné trhy v tomto obchodnom centre sa zmenili 

oproti tomu čo bolo v roku 2016 schválené, zmena obchodného 

názvu tohto obchodného centra. Zmenilo sa obdobie konania 
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príležitostných trhov, rozšírilo sa ich pôsobenie o dva 

mesiace oproti tomu ako to mali schválené. Doplnili sa tam 

niektoré druhy výrobkov, ktoré už sa môžu predávať v súlade 

s VZN  č. 1 z roku 2018, čie tie sme  tam nanovo zapracovali, 

aby to bolo zjednotené. 

 

 A ďalšia taká zmena bola zmena prevádzkového času. 

Pôvodne sa konali príležitostné trhy alebo boli schválené  

všeobecne záväzným nariadením od 10,00 hod. do 20,00 hod. 

a teraz v tomto novom návrhu je predložený na predajný čas 

od 09,00 hod. do 21,00 hod.   

 

 

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

 Ďakujem pani inžinierka za úvodné slovo. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Gašpierik 

s faktickou pripomienkou; nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja sa chcem len spýtať ohľadom toho 

prevádzkového času, lebo sme sa o tom rozprávali; tí občania 

boli akože proti aby sa takéto trhy alebo takáto hlučnosť 

predlžovala o tú ďalšiu hodinu. Že kto navrhol do tej 21,00 

hodiny? Či to bolo schválené na komisiách, alebo či to bol 

náš návrh, alebo mohlo sa nechať v tom pôvodnom znení, lebo 

vieme, že tam aj teraz bolo všetko možné, a je tam priamo 

obytná zóna. A neviem teda, že či títo ľudia naozaj trvajú 

na tom predĺžení o ďalšiu hodinu? Ďakujem.  

 

 

Ing. A. K u t a r ň o v á, referent oddelenia: 
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 Ja osobne som to nezachytila, že by bol nejaký negatívny 

ohlas od občanov. Doteraz mali tieto trhy do 20,00 hod., 

schválené tým pôvodným Trhovým poriadkom. Teraz sa to 

navrhuje predĺžiť do 21,00 hod., aby to bolo zjednotené s tým 

prevádzkovým časom predajní celého obchodného centra. Mrzí 

ma to, neviem vám to povedať, že či boli nejaké negatívne 

ohlasy  na to, alebo niekto mal záujem to skrátiť.  

 

 

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

 Pán kolega, stačí takéto vysvetlenie? Ďakujem. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Korček, nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Vážené kolegyne, 

vážení kolegovia, dovoľte, aby som sa zapojil do diskusie 

k tomuto materiálu. Ja v zásade proti tomuto materiálu, 

proti samotnému všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa 

dopĺňa Trhový poriadok príležitostných trhov nemám nič, 

nechcem obmedzovať nikoho v práve podnikať.  

 

 Dovolil by som dať doplňujúci, resp. pozmeňujúci návrh 

vysvetliť, nakoľko sa obrátili na mňa obyvatelia, ktorí 

bývajú v okolí tohto obchodného centra VIVO, ktorí sa 

obrátili na mestskú časť. Bolo to niekedy na konci januára, 

alebo začiatkom februára formou petície kde žiadali, aby 

reklamné panely a reklamné obrazovky, ktoré sú umiestnené na 

fasáde tohto obchodného centra nesvietili, nakoľko tam 

svietivosť bola vysoká, mali s tým problémy, ich to rušilo. 
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Tieto obrazovky boli vypnuté. Ale teraz pracovníci 

z obchodného centra avizovali, že majú byť znovu zapnuté. 

 

 Preto by som si dovolil návrh uznesenia doplniť o bod 

B, za predkladateľov pána kolegu Gašpierika, Filipoviča 

a mňa s tým, že bod A. by ostal tak ako je.  

    A bod B, by bol v znení: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti žiada starostu, aby za 

účasti miestnych poslancov zvolených vo volebnom obdobie č. 

1 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto rokoval so 

štatutárnym orgánom obchodného centra VIVO vo veci žiadosti 

miestnych obyvateľov, ktorí formou petície žiadajú 

neobnovenie prevádzky svetelných a reklamných žiaroviek 

umiestnených na fasáde obchodného centra VIVO smerom na 

križovatku ulíc Vajnorská a Riazanská. 

Termín plnenia: do najbližšieho riadneho zastupiteľstva. 

     Podávam tento pozmeňujúci návrh aj písomnou formou 

predsedovi návrhovej komisie. Ďakujem. 

  

 

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

 Ďakujem, pán poslanec. 

 Ďalší diskutujúci je prihlásený pán poslanec Volf; nech 

sa páči. 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Na mňa sa práve 

obrátili aj obyvatelia z Vajnorskej ulice, ktorí bývajú 

v okolí týchto vianočných trhov, ktorí pracujú v POLUSE. 

A dá sa povedať, že celé námestie žiari a je to nevyhovujúce, 
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keď zoberiete že dnes tmu máme o nejakej štvrtej hodiny; 

a zažívajú tak povediac diskotéku v tých oknách.  

 

 Ja by som teda určite chcel dať pozmeňujúci návrh, aby 

v článku 4, trhové dni, predajný a prevádzkový čas, ktorý je 

stanovený od pondelka do nedele od 09,00 hod. do 21,00 hod. 

sa zmenil na predajný čas od pondelka do nedele od 09,00 

hod. do 20,00 hod., tak ako je teraz, aby sa táto informácia 

ani nemenila.  

 

 

Ing. A. K u t a r ň o v á, referent oddelenia: 

 Prepáčte, teraz je to od 10,00 hod. do 20,00 hod.  

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ja tu vidím na papieri, od pondelka do nedele o 09,00 

hod. do 21,00 hod. 

     Ahá, tak od 10,00 do 20,00 hod., tak aby nebol ten nový, 

od 10,00 hod. do 21,00 hod.  

 

 

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

     Pán poslanec, odovzdáš tento pozmeňujúci návrh?  

 

Poslanec V. V o l f : 

     Áno. Ešte ho len píšem. Poprosím o trochu strpenia. 

 

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

 Ďakujem. Keďže do diskusie k tomuto bodu rokovania už 

nie je nikto prihlásený, prosím pána predsedu návrhovej 

komisie. Po chvíľke počkania, budeme hlasovať 

o pozmeňujúcich návrhoch; ak sa nemýlim. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Pán vicestarosta, ja mám jeden procedurálny návrh, 

o ktorom by sme medzičasom mohli hlasovať, kým pán kolega 

Volf dopíše svoj pozmeňujúci návrh. Ďakujem. 

 

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

 Myslím si, že môžeme vyhovieť vášmu návrhu. 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Dovolím si v mene dohody poslaneckých klubov navrhnúť, 

aby naše dnešné zastupiteľstvo, síce aj na základe vami ale 

síce neospravedlnenú prítomnosť pána starostu, skončilo 

o 16,00 hod. alebo po 16,00 hod., v momente keď po 16,00 

hod. nejaký bod dorokujeme.  

 

     V zásade bola snaha ukončiť zastupiteľstvo okamžite, čo 

si myslíme, že je výrazom hlbokého pohŕdanie pána starostu 

týmto zastupiteľstvom, keď pravidelne z neho odchádza 

predčasne, veľmi často bez ospravedlnenia a nijakým spôsobom 

nepovažuje toto za svoj najdôležitejší termín v čase konania 

zastupiteľstva. Považujem to za urážku zastupiteľstva ako 

zboru, a práve preto by sme v zásade ukončili ihneď.  

 

     Ale keďže máme záujem prerokovať aspoň nejakú časť bodov 

ešte dnes, aby na ďalšom rokovaní zastupiteľstva sa potom už 

dorokoval celý program, tak sme sa dohodli v rámci 

poslaneckých klubov, že teda by sme rokovali do 16,00 hod. 

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

 Ja sa len spýtam pani kolegyne z právneho oddelenia, 

aby som neurobil nejaký prešľap, či je možné takto 

procedurálny návrh  uplatniť pánom poslancom a môžeme my ako 

zastupiteľstvo o ňom hlasovať. (Áno.) Ďakujem.  

 Takže, najprv by sme hlasovali o predmetnom 

rozdiskutovanom bode programu. To znamená o pozmeňujúcom 

návrhu. 

 Pardon, ospravedlňujem sa. S faktickou pripomienkou je 

prihlásený pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja len, taká logická otázka, keď by si sa nespýtal pani 

Moravcovej, tak by sme tu boli dokedy? Kedy by bola tá vhodná 

hodina, kedy by sme mohli skončiť? 7.00, 21.00? 

 

 

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

 Richard (JUDr. Mikulec), na začiatku tohto môjho 

úvodného vedenia tohto zasadnutia som požiadal trošku 

zhovievavosti; tak prosím. 

 S faktickou pripomienkou k tomuto bodu programu je 

prihlásený pán Filipovič; nech sa páči.  

 

 

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ďakujem, pán vicestarosta. Vážené kolegyne, kolegovia, 

ja by som chcel len dve dôležité veci, ktoré by som v rámci, 

keďže dnes nemáme bod rôzne, tak tu mám 2 veci, ku ktorým by 

som chcel prijať uznesenie. Jedna sa týka ľudí na Trnavskej 
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ulici, je tam trošku problém, nejako sa rieši, ale to by som 

rád dnes schválil, keď bude z vašej strany ochota.   

 

 

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

 Pán poslanec, diskutujeme k bodu č. 14 a nie je možné 

v rámci diskusie uplatňovať takéto uznesenia; ak sa nemýlim. 

Takže, keďže diskusiu k tomuto bodu sme už ukončili, poprosím 

pána predsedu návrhovej komisie, aby predniesol pozmeňujúce 

návrhy uplatnené kolegami poslancami k predmetnému bodu 

rokovania. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č 

 Ďakujem pekne. Takže prvý pozmeňujúci návrh kolegov 

Filipovič, Gašpierik a Korček, navrhujú doplniť do uznesenia 

bod B; čiže súčasné uznesenie označiť ako bod A. a doplniť 

bod B v tomto znení: 

 

Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, aby za 

účasti miestnych poslancov zvolených vo volebnom obvode č.  

1 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto rokoval so 

štatutárnym orgánom obchodného centra VIVO vo veci žiadosti 

miestnych obyvateľov, ktorí formou petície žiadajú 

neobnovenie prevádzky svetelných  reklamných obrazoviek 

umiestnených na fasáde obchodného centra VIVO smerom na 

križovatku ulíc Vajnorská a Riazanská.  

Termín plnenia: Do najbližšieho zastupiteľstva. 

 

 

Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č  
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 Ďakujem. Milé kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať 

o tomto pozmeňujúcom návrhu; prosím, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               16 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Nehlasoval:        2 

 Takže predmetný pozmeňujúci návrh bol prijatý. 

 Ďalší pozmeňujúci návrh, prosím o prednesenie. 

 

 

Poslanec  Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Ak som to správne pochopil od kolegu 

Volfa, priznám sa, že keď ho prednášal tak sme rokovali 

o inej veci. Navrhuje, aby v článku 4 Trhové dni, predajný 

a prevádzkový čas zostali pôvodné, to znamená pondelok až 

nedeľa od 10,00 hod. do 20,00 hod. Pochopil som to správne? 

 

 

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

 Ďakujem za prednesenie pozmeňujúceho návrhu, budeme 

hlasovať. Nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               16 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Nehlasoval:        3    

 Ďakujem pekne, aj tento pozmeňujúci návrh bol prijatý.    

 A teraz budeme hlasovať o uznesení ako komplet, vrátane 

tých dvoch pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme schválili. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

     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. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2016 zo 

dňa 14. 6. 2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY 

CENTER Bratislava v zmysle prijatých pozmeňujúcich návrhov.  

 

 

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

 Ďakujem za prednesený návrh uznesenia. Budeme hlasovať 

o takto prednesenom návrhu uznesenia; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               17 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Takže predmetný návrh všeobecne záväzného nariadenia 

bol prijatý. Ďakujem veľmi pekne.  

 

 Teraz pristúpime k hlasovaniu o prednesenom 

procedurálnom návrhu pána kolegu poslanca Petroviča.  

     Pán poslanec, poprosím Ťa, keby si mohol predniesť, ja 

som si ho nezapísal. 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 
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 Ten návrh je jednoduchý – ukončenie rokovania miestneho 

zastupiteľstva po dorokovaní bodu, ktorý sa dorokuje po jeho 

uplynutí po 16,00 hod.   

 

 

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

 Ďakujem. To znamená v rokovaní miestneho zastupiteľstva 

budeme pokračovať a bod ktorý bude prerokovávaný na prelome 

16,00 hod. dorokujeme a následne bude rokovanie dnes 

prerušené. 

 

 Takže milé kolegyne poslankyne, milí kolegovia 

poslanci, nech sa páči budeme hlasovať o tomto procedurálnom 

návrhu pána kolegu poslanca Petroviča.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               18 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Návrh bol prijatý.  

 V rokovaní MZ budeme pokračovať bodom č. 15. 

 

 

BOD 15: 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze umiestnenia 

herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 

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

 Dovolím si možno požiadať predkladateľa materiálu; nie.  
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 Otváram diskusiu, keďže kolegyne z miestneho úradu 

naznačujú, že netreba úvodné slovo. 

 Ako sa pozerám na monitor, nikto do diskusie nie je 

prihlásený; takže diskusiu ukončujem.  

 Žiadam predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu 

uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  s c h v a ľ u j e  

Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta 

SR Bratislavy v nasledovnom znení: 

 

     Miestne zastupiteľstvo súhlasí s navrhovaným znením 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

 

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

 Ďakujem. Budeme o predmetnom návrhu stanoviska 

miestneho zastupiteľstva hlasovať. Nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               18 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 
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 Konštatujem, že návrh stanoviska miestneho 

zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta  bol schválený. 

 Ďalej budeme pokračovať bodom č.  16. 

 

 

 

BOD 16: 

Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného 

priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020 

 

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

 Jedná sa o podobný bod ako v predchádzajúcom bode sme 

rokovali. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu bez úvodného slova.  

 Nikto sa do diskusie neprihlásil, takže diskusiu si 

dovolím ukončiť. 

 A poprosím pána predsedu návrhovej komisie 

o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto nemá pripomienky k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR 
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Bratislava č. 15/2012 o dani za užívanie verejného 

priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020. 

 

 

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

 Ďakujem. Milé kolegyne poslankyne, vážení kolegovia 

poslanci, budeme hlasovať; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               18 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Nehlasoval:        1 

 Predmetný návrh stanoviska bol schválený. 

 Pokračujeme ďalším bodom programu. 

 

 

 

BOD 17: 

Návrh na schválenie predaja pozemku registra  „C“ KN parc. 

č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain 

resort Donovaly, s.r.o., Bajkalská 7A, Bratislava 

 

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

 Napriek tomu, že sme doobeda vypočuli si komentár 

obyvateľa priľahlého bytového komplexu, ja by som len 

poprosil pani predkladateľku o úvodné slovo, alebo úvodné 

slová k tomuto materiálu. 

 

 

Mgr. Zuzana  K o z á k o v á, referent oddelenia PPČESČaSP: 
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 Dobrý deň. Pretože tento materiál sme tu už mali, tak 

predpokladám že väčšina z vás vie o čo ide. Ja som pôvodne 

bola dohodnutá s pánom Nevedelom, čo je zástupca žiadateľa, 

že sa tu dnes zúčastní a odpovie na nejaké doplňujúce otázky, 

a podobne. Potom minulý týždeň prišla písomná žiadosť 

zástupcov vlastníkov Troch veží, čo tu bol prezentovať 

v rámci vystúpenia občanov pán Adam. Bolo mi avizované, že 

materiál bude stiahnutý. Vzhľadom na to, že nie je prítomný 

pán starosta, tak asi nebude, takže asi bude treba o tom 

hlasovať. 

 

 Ale chcela by som len trošku uviesť ešte, nie je 

napísané v písomnom stanovisku ale som to počula, že pán 

Nevedela tvrdí, že nemá možnosť sa dostať na pozemok, je 

obmedzený a má problém. On to takto netvrdí. On tvrdí, že má 

trošku obmedzený ten prístup a mohol by si ho týmto vylepšiť, 

keďže má kartu, môže chodiť cez rampu, ale jeho návštevníci 

nájomníci, ktorí bývajú v budove, už kartu nemajú, takže oni 

sa tam dostať nevedia alebo problematicky, že vždy musí 

niekto prísť, otvoriť im, alebo niečo podobné. Občas sa rampa 

pokazí, vtedy to nevie vyriešiť, lebo rampa nie je jeho 

a prístup nemá. 

 

 Čiže, on netvrdí že nemá žiadny prístup, že úplne ho 

vyblokovali; to nie je pravda. Chcel by si ten prístup 

vylepšiť a upraviť vlastne ten vjazd. Okrem toho stále mi 

zdôrazňuje, že ten príjazd z tej strany príjazdov nie je od 

Troch veží, tam je normálne obrubník; ľudia si myslia že tam 

príjazd je a vchádzajú tade tí ľudia. Proste majú s tým 

problémy a chcel by to upraviť, aby tam tieto problémy 

nevznikali. Ale, bohužiaľ, ja som ho nezavolala, keďže bolo 
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avizované, že sa rokovať nebude. To je všetko, čo som chcela 

k tomu doplniť. 

 

 

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

 Ďakujem. S faktickou pripomienkou je prihlásený pán 

poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Keďže to bolo také vyjadrenie  vo vzťahu 

k tomu subjektu, a ste mali informáciu, že to bude stiahnuté, 

tak sa chcem opýtať, či môže predsedajúci schôdze v zastúpení 

pána starosta môže materiál v jeho mene stiahnuť? Čím by to 

asi bolo vyriešené. Ďakujem pekne. Myslím, že by to bolo asi 

korektné. 

 

Mgr. Z. K o z á k o v á, referent oddelenia: 

Ja myslím, že nemôže to stiahnuť za pána starostu. 

 

 

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

 Takže, ak dovolíte, milé kolegyne, vážení kolegovia, 

odovzdávam vedenie schôdze pánovi starostovi. Ďakujem vám za 

trpezlivosť so mnou.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Boli ste výborný, takže ďakujem vám.    

 Je bod 17. Ďakujem pekne.  

     Pán poslanec Mikulec. 

 



197 
 

 

19. zas. MZ MČ B-NM 8. decembra 2020 

 

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

 Ja len, pán starosta keď už ste prišli, neviem či ste 

to vlákno ktoré tu bolo zachytili, ale mohli by ste sa 

vyjadriť k tomu, že tu bola aj nejaká požiadavka od 

poslancov, že či by ste nestiahli tento materiál, boli tu 

zástupcovia obyvateľov Troch veží. Hovoríte, že zástupca 

žiadateľa neprišiel, lebo teda ste mu povedali že nepríde. 

Keby ste to stiahli a v tom prípade by sme si ešte veci 

pozreli a na budúcom zastupiteľstve by sme mohli o tom 

rozhodnúť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Chcel som navrhnúť to, že by sme tento materiál dnes 

neprerokovali, vzhľadom na to že tu boli občania a vzniesli 

nejaké požiadavky ktoré treba prerokovať a prezistiť. 

Priznám sa, mne pri 7-8 m2 je táto situácia zvláštna, ale na 

druhej strane patrí sa, dať im priestor a zistiť, aké majú 

nápady, aké majú návrhy čo s týmto spraviť.  

 Čiže, predkladateľom materiálu som ja, v takom prípade 

materiál sťahujem s tým, že dám vám do nasledujúceho 

zastupiteľstva informáciu, aké sú nápady, návrhy občanov, čo 

s týmto pozemkom. 

 Čiže  s ť a h u j e m  materiál č. 17. 

 Prejdeme na bod 18. 

 

 

BOD 18: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom 

časti pozemku registra „C“ KN č. 15123/9, v rozsahu 1 m2, 

v k. ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Helpi 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Hovoríme o 1 m2 pri miestnom úrade pre občianske 

združenie Helpi. Verím, že tam nie je čo riešiť. Ide 

o umiestnenie „Dobrej skrinky“, je to schválenie pri úrade, 

aby nemal nikto obavu z ľudí bez domova a prípadne 

z ďalšieho. 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  s c h v a ľ u j e  

prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/9, 

ostatná plocha, v rozsahu 1 m2, v k. ú. Nové Mesto, 

evidovaného na LV č. 2382, 

 

; za účelom umiestnenia tzv. „Dobrej skrinky“ 

 

; na dobu neurčitú 

pre Helpi, občianske združenie, so sídlom Medzi Vodami 

221/16, Žiar nad Hronom, IČO: 52 139 336 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa – podľa predtlače – 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že  

- predmet nájmu bude využívaný na verejnoprospešný účel 

– umiestnenie komunitnej skrinky – tzv. „Dobrej 

skrinky“, prostredníctvom ktorej sa ľudia môžu 
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slobodne, priamo a zadarmo podeliť s ostatnými 

o prebytočný tovar a veci, ktoré týmto spôsobom darujú 

ostatným v komunite, pričom žiadateľ zabezpečí 

osadenie, správu a údržbu skrinky, ako aj zabezpečí 

čistotu okolia 

; za nájomné vo výške      1 EUR/rok 

; za podmienky: - podľa predtlače 

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; 

v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej 

lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť  

- prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania 

dôvodu s trojmesačnou výpovednou dobou 

- nájomca bude povinný odstrániť skrinku do 5 dní odo dňa 

ukončenia nájmu 

- 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. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                20 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Nehlasoval:         1    

 Ďalší materiál č. 19. 
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BOD 19: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu nebytového priestoru č. 902 nachádzajúcom sa na prízemí 

bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 

v Bratislave, a to občianskemu združeniu Lovec – team, o. z.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ide o priestor, ktorý máme dlhodobo neprenajatý. Tento 

priestor v minulosti slúžil ako priestor, kde bol vietnamsky 

obchod. Predtým tí starší z vás, ktorí tu bývali v tejto 

lokalite si pamätáte, že bolo to medzi hračkárstvom 

a domácimi potrebami, čiže ja za seba môžem tento materiál 

iba podporiť, jednak mestská časť bude mať z toho nájom, je 

to priestor zdevastovaný. A zároveň bude slúžiť občianskemu 

združeniu, že bude robiť aktivity v prospech mestskej časti.  

 

 Ak si spomínate, tak mali sme úmysel urobiť tam ako 

také Centrum mladých, ale vzhľadom na to, že by boli potrebné 

náklady a že tento priestor je v dezolátnom stave, tak sme 

si povedali, že tento účel môže byť naozaj optimálny.  

 Pán poslanec Volf, nech sa páči. 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Tento materiál dnes 

študujem a je tu nejaký znalecký posudok, o. k., nie je tam 

ani moc o tom občianskom združení povedané. Ale čo mňa zaráža 

je, že máme tu materiál a vlastne čo sme sa o tom rozprávali, 

že keď jednotlivé komisie neschvália materiál, tak to nebude 

ani predkladané. A tu je napísané, že finančná komisia 

a nakladanie s majetkom mestskej časti neodporúča schváliť 
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tento materiál. Je tu jedine jej hlasovanie, takže to beriem 

ako 100 %-ný nesúhlas a vlastne tento materiál sa tu nachádza 

v zastupiteľstve. Nejaké vysvetlenie k tomu, že prečo tak 

je? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je to výhodné a dobré pre mestskú časť. Čiže zrejme to 

nebolo komisii vysvetlené. 

 Pán poslanec Gašpierik, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa len chcem spýtať na takú možnosť, 

pán starosta, čo ste povedali, že je to výhodné pre mestskú 

časť a že tie ostatné subjekty, ktoré by mali záujem o tento 

priestor boli upovedomené, že je možnosť takéhoto 

prenajatia? Respektíve, prečo tam nebola realizovaná 

obchodná súťaž na prenájom tohto priestoru, kde sa mohli 

prihlásiť aj rôzne iné subjekty s takýmito dobročinnými 

účelmi? Respektíve možno nejaký iný podnik, kde záujem mohol 

byť vyšší. Prečo to nebolo štandardne prenajaté, prečo je to 

takto priamo? Čo je na tom osobitný zreteľ, že to niekto 

dostane na priamo? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Pán poslanec, vec sa má takto:  

     Ja týchto ľudí nepoznám, nebol som s týmito ľuďmi, čítal 

som len materiál s tým, že pamätám si, možno aj Vy, že už 

raz súťaž bola a nikto sa jej nezúčastnil. Každý, kto si 
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pozrel priestory tak povedal, že nemá o ne záujem za cenu 

podľa znaleckého posudku, pretože treba do nich investovať. 

 

 Čiže, ja som videl jednu vec, keď je niekto ochotný 

platiť nájom, a zároveň občianske združenie ktoré hovorí, že 

bude robiť aktivity v prospech Novomešťanov pre mladých 

ľudí. Čiže, z toho vyplývalo, že je tu super príležitosť. Ak 

sa rozhodnete, že nie, vyhlásime súťaž, ale kto pozná tie 

priestory vie, že zrejme vyššiu cenu v tejto dobe dvojnásobne 

nedostane.  

 Pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec  Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne, pán starosta. Ja si najprv dovolím sa 

vyjadriť k vášmu vyjadreniu, že finančná komisia nesúhlasí 

s prijatým materiálom, ale Vy, z výšky svojho majestátu  

rozhodnete, že ho zaradíte na rokovanie zastupiteľstva, čo 

považujem za celkom zaujímavé. 

 

 A teraz k tomu materiálu musím povedať, že teší ma, že  

niekto má záujem o ten priestor, veľmi ma teší že bude platiť 

nejaké nájomné, len ten osobitný zreteľ mi už skutočne 

pripadá za vlasy pritiahnutý, lebo neviem teda, ja som sa 

naučil bicyklovať ako dieťa, ale aby som kvôli tomu musel 

absolvovať teoreticky cyklistický kurz ktorý je odôvodnením 

osobitného zreteľa pri tejto zmluve, mi už skutočne pripadá 

ako veľmi pritiahnutý za vlasy. Ja chápem, že je veľká snaha 

ten priestor nejakým spôsobom prenajať, ale ako toto mi už 

pripadá skutočne ako vtip; to nemôže myslieť niekto vážne, 

kto do toho materiálu to napíše.  

 Takže, za mňa nie určite ako osobitný zreteľ. 
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 Ak má to občianske združenie záujem, lebo vidím tam 

nejaké prevádzkovanie kaviarne, to je normálne komerčná 

aktivita. Ak majú záujem o ten priestor za normálne trhové 

nájomné v zmysle predpisov mestskej časti, samozrejme 

kedykoľvek.  Ale tam by som uvítal z vašej strany aktivitu, 

prerokovať to s nimi poriadne. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Pani vedúca právneho oddelenia, nech sa páči. 

 

 

Mgr. M. Moravcová – Tomčíková, vedúca oddelenia PPČESČaSP: 

 Tak ako pán starosta hovoril, priestor je v takom dosť 

dezolátnom stave, je potrebné ho upraviť. Tento záujemca 

zároveň investuje finančné prostriedky do úpravy tohto 

priestoru na normálne  použiteľný stav, pričom nebude 

požadovať žiadne finančné prostriedky. Čiže, je možné takto 

doplniť ešte ten osobitný zreteľ. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Švecová, faktická poznámka. 

 

 

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 

 Ja len taký povzdych, my máme veľmi veľa takýchto 

priestorov, ktoré majú dezolátny stav. Som z toho strašne 

smutné, a nedalo mi to k tomuto to nepovedať. 

 

Mgr. M. Moravcová – Tomčíková, vedúca oddelenia: 
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 Áno, bude to naozaj tým, že tento priestor je dlhodobo 

nevyužívaný a súťaže ktoré prebehli, nikto nemal záujem. 

Medzičasom bolo aj viacej záujemcov, ktorí sa zaujímali 

o tieto priestory, ale tak ako prišli, tak odišli, otočili 

sa. Do toho priestoru je potrebné investovať, tak záujem 

nebol. 

 

 A ako mám informáciu, toto občianske združenie má aj 

vedľa nejaké priestory, čiže oni by to potom prepojili. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. No, na moju pripomienku ste v podstate 

neodpovedali, pretože hovorím, mňa zaujíma že čo sú to 

edukatívne teoretické krúžky pre cyklistov? Akože, ak toto 

má byť dôvod pre osobitný zreteľ, tak mne to pripadá ako 

vtip. To predsa nemôže niekto napísať, ani ten záujemca 

nemôže napísať do žiadosti osobitný zreteľ. Ako budem sedieť 

niekde, a budem sa učiť bicyklovať? Naozaj, to už mi skutočne 

pripadá ako hlúposť. Navyše, ak má ten záujemca vedľa nejaké 

priestory, tak si viem predstaviť, že keby sa s ním normálne 

rokovalo, tak aj bez osobitného zreteľa a za normálne nájomné 

možno s nejakým odpustením nájmu za zrekonštruovanie tých 

priestorov by bolo možné sa s ním dohodnúť, len o tom treba 

rokovať. 

 

 Ďalší moment je schátrané priestory našej mestskej 

časti, ktoré by sa mohli využívať našou mestskou časťou, 
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keby bol nejaký plán o ktorom tu dnes hovoríme opakovane.  

Ale nemáme plán, takže sa snažíme všetko za nejaké nájomné 

prenajať. Takže, to len na koniec. Ďakujem. 

 

 

Mgr.  M. Moravcová – Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Prepáčte, len  ten osobitný zreteľ, preto som sa 

postavila,  aby som ho mohla doplniť, že vlastne tým 

osobitným zreteľom bude to, že tam investujú prostriedky 

a zároveň zaplatia nájomné vo výške znaleckého posudku, čiže 

to je svojim spôsobom navyše. Čiže, áno.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja teraz takisto doplním. Pokiaľ ide 

o súd, keď predkladá to nejaká obchodná spoločnosť, s.r.o., 

akciovka alebo podnikateľský subjekt, tak ako povedal pán 

Petrovič, myslím si, že možno na tú obchodnú súťaž sa 

prihlási, môžeme rokovať s ním a priamo nech si to prenájme 

štandardne tento priestor, za štandardných podmienok.  

 

     Takže vravíte, že je osobitný, pani vedúca môžem? Mám 

rád priamy očný kontakt. Že prípadne, pokiaľ vravíte, že tam 

bude niekto investovať finančné prostriedky a podnikateľský 

subjekt to nie je schopný a nejaké občianske združenie  je 

schopné, tak je to trošku také divné. Takže si myslím, že to 

môže byť aj nejaký podnikateľský subjekt. Máme niekoľko, keď 

som pôsobil na hlavnom meste. Takisto hovoríte že nebol 
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záujem a keď by sme pristúpili, zastupiteľstvo, vo výške 

minimálnej ceny, 50 %, kľudne tak môžeme postupovať, pokiaľ 

by o to záujem nebol. A potom, samozrejme možno bude nejaký 

subjekt, ktorý by si to štandardne prenajal. Ale takýto 

osobitný záujem na takýto priestor toho, ktorý nedáva žiadne 

výročné správy, nikde nemusí dávať zmluvy, atď., ja by som 

to neodporúčal. Lebo o tomto subjekte nevieme nič, nevieme 

žiadne referencie, že čo robí Lovec, ale naozaj urobme nejakú 

súťaž. Alebo osobitný zreteľ, ale na štandardný subjekt, 

ktorý dnes susedí s priestorom. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Pozrite sa, vy ste poslanci, je to na vás. Dopadne to 

podobne ako minule Hálkova. Mali sme tam nájomcu, ktorý chcel 

zobrať do nájmu za štandardných podmienok, len plošné 

odpustenie nájmu a prízemné priestory, doteraz sú prázdne. 

Mali sme tam úmysel urobiť mládežnícke centrum, povedal som, 

vzhľadom na to, že nie je toľko peňazí, od projektu sme 

ustúpili a využili sme túto ponuku. Je to v zmysle znaleckého 

posudku, túto istú sumu platil posledný nájomca. Ak poviete 

že nie, nebude.   

 Pán poslanec Vaškovič, vicestarosta. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Keďže tento priestor sa 

nachádza v obvode, kde som gesčným poslancom, tak by som si 

dovolil trošku povedať aj na margo možno toho 

prevádzkovateľa, ktorého možno viacerí poznáte. V súčasnosti 

toto občianske združenie prevádzkuje takýto priestor 

v susednom panelovom dome; vo vedľajšom, je to presne ten 
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istý subjekt. Pokiaľ to poznám, lebo nie som ich 

návštevníkom, bol som jeden alebo dvakrát v tom priestore, 

okrem toho že sa venujú cyklistike, venujú sa aj servisu 

týchto bicyklov a ďalších súvisiacich možno mechanizmov. 

A preto ja som vnímal ten osobitný zreteľ, že nebudú asi 

učiť bicyklovať, ale budú viesť mladých ľudí k tomu, aby si 

vedeli opraviť alebo urobiť takú bežnú údržbu tých svojich 

bicyklov. Viem, že propagujú aj využívanie elektrobicyklov.  

 

 Z môjho pohľadu ako gesčný poslanec chcem tento nápad 

alebo tento návrh, či už rozšírenia ich prevádzok; to neviem, 

priznám sa, z tohto materiálu som to nečítal, že sa jedná 

o rozšírenie ich priestorov, alebo o zámenu priestorov, to 

znamená skončenie tej existujúcej prevádzky a vytvorenie 

prevádzky novej, tak ja tento zámer vítam, lebo je to 

priestor mestskej časti, ktorý je naozaj dlhodobo bez 

využitia, bez údržby tak aby bol prevádzky schopný hneď 

a okamžite. 

 

 A chcel by som vás teda požiadať, ak je to čo len trochu 

možné, podporiť tento návrh. A rád by som ešte upozornil na 

jednu vec. Vôbec nepoznám tých ľudí z občianskeho združenia, 

nikdy som sa s nimi nestretol. Som len ten, ktorý skoro každý 

deň prechádza okolo toho výkladu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta.  
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     Vážené kolegyne, kolegovia, veľmi si vážim a vážim si 

pána vicestarostu Vaškoviča, ale nehnevaj sa Peter, nebudem 

teraz môcť postupovať podľa tvojich odporúčaní. Nadviažem na 

svojich predrečníkov, i keď v zásade bolo tu už veľa 

povedané. Myslím si, že tak tie najnutnejšie argumenty dal 

dokopy pán kolega Petrovič. Taktiež som toho názoru, že to 

odôvodnenie osobitného zreteľa je tu naozaj veľmi, veľmi 

slabé. Ten materiál je podľa mňa nedostatočný.  

 

     V dôvodovej správe sa dočítame, že občianske združenie 

Lovec-team, ktoré je špecializované na kvalitnú výučbu 

tanca; tak neviem, kde tam asi budú tancovať. Potom ten 

osobitný zreteľ, tam sa hovorí, že budú robiť teoretickú 

edukatívne krúžky cyklistov, pritom ide o klasickú predajňu 

a servis cyklistických bicyklov. A taktiež kaviareň, čo si 

myslím, že to sú bežné podnikateľské prevádzky, ktoré by si 

zaslúžili aj inú právnu formu ako občianske združenie. Takéto 

cykloobchody, kaviarne máme bežne, prevádzkujú ich obchodné 

spoločnosti. 

 

 Čo mi tu ďalej v tomto materiáli chýba je to, že nemám 

tu ani žiadosť toho občianskeho združenia, takže to čo je tu 

napísané v tej dôvodovej správe, možno že to ani nevychádza 

z tej žiadosti. Naozaj, neviem to posúdiť, lebo tú žiadosť 

nevidím.   

 

 Ďalej mi tu chýba návrh nájomnej zmluvy, pretože keď si 

pozriem uznesenie, tak to uznesenie je že máme schvaľovať 

tento nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy. Ja by som veľmi rád videl výpovedné 

podmienky tejto nájomnej zmluvy, pretože v minulosti boli 
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v tejto mestskej uzatvárané také zmluvy na dobu neurčitú, 

ktoré sa v zásade vôbec nedali vypovedať. 

 Takže za mňa, momentálne dnes nie som vstave podporiť 

tento materiál. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Volf, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec V. V o l f :  

 Ďakujem za slovo. Ja tiež tápam o čo sa jedná, lebo na 

jednej strane vidím nejaký tanec, ako bolo spomenuté. Ja som 

si tiež našiel ich webovú stránku a som bol veľmi prekvapený 

s tou myšlienkou čo si Peťo povedal, že to robia zadarmo, 

alebo ten servis nejako edukujú. Ale teraz som našiel 

normálny regulárny cenník servisov všetkých daných vecí ako 

tu píšu, tá pravá cyklistická pohoda, káva a pivo, servis 

a shop; ide mi to ako komerčná vec. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pozrite sa, je to prvý raz čo niekto po 

rokoch prejavil taký záujem, že potom čo pozrel si priestory 

povedal, áno, mám záujem si to zrekonštruovať za vlastné 

peniaze a platiť nájom v zmysle znaleckého posudku. Ak 

poviete, že si to neželáme prenajať to týmto ľuďom a 

vyhlásime súťaž, ďalšiu, tak ju samozrejme vyhlásime. Môže 

dopadnúť tak, že sa to samozrejme neprenájme vôbec lebo 

stratia záujem, ale môže to dopadnúť aj úplne inak. Ako si 

budete želať. 

 Pán poslanec Volf, faktická poznámka. 
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Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem za slovo. Ja som len chcel, aby niekto ozrejmil, 

o koho sa jedná. Či sa jedná o občianske združenie alebo 

obchodnú spoločnosť? Ako to teda je, lebo neviem porovnať 

tieto dva subjekty, lebo žiada to nejaké občianske združenie, 

napísané na tú Račiansku 83 je nejaká obchodná spoločnosť, 

ako to teda bude? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 No, ja som s nimi nerokoval. Hovorím, ja ich nepoznám. 

Mne tento materiál z pohľadu ekonomického plne vyhovoval. 

A akékoľvek občianske aktivity som vnímal ako niečo plus 

a naviac.  

 

 Ja navrhujem, je tu všeobecne vôľa neschváliť, na čo 

o tom diskutovať.  

     Pán prednosta Vy ste predkladateľom materiálu alebo ja? 

Vy, prosím stiahnite materiál, veď na čo  diskutovať o ničom. 

To by malo asi stačiť, pán poslanec.  

 (Poznámka v pléne.) 

    Veď to bude nekonečná diskusia zase o ničom, aký to má 

zmysel? Aj tak väčšina ľudí bude proti. Čiže ďalšie 

zastupiteľstvo vyhlásime transparentnú súťaž, tá sa o pár 

mesiacov vyhodnotí a snáď sa niekto prihlási. Dobre? Pán 

prednosta, prosím, stiahnite materiál. 

 

 

Prednosta JUDr. Ing.  Ľ. B a n í k : 

 S ť a h u j e m. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pristupujeme k ďalšiemu bodu. 

 

 

BOD 20: 

Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: 

I. Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

II. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán vicestarosta, budete tak láskavý a poviete pár 

slov? Nie je to síce váš materiál, ale Vy vediete tieto 

aktivity v rámci mestskej časti. Čiže budem vďačný.  

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán starosta. Tam sú dva zásadné 

materiály, ktoré majú vplyv na spustenie parkovacej 

politiky, alebo regulovaného parkovanie v meste, a tým pádom 

aj v mestských častiach, ktoré sa prihlásili pilotnými 

projektami. Jedna vec je všeobecne záväzné nariadenie 

a posunutie jeho účinnosti od 1. 10. budúceho roku, čo nám 

vyhovuje. Je to  z toho dôvodu, pretože mesto tiež obstaráva 

veľký informačný systém, ktorý je rozdelený na 5 rôznych 

verejných obstarávaní. A samozrejme, ak my sme mali 

problémy, oni  majú ešte väčšie, čiže myslím že s tým sme 

nemali ani na komisiách, ani na Miestnej rade problémy.  
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 Druhá vec je že potom Dodatok Štatútu, ktorý máte 

v dvoch variantoch, jeden je súhlasný a druhý je nesúhlasný. 

A ten nesúhlasný, ja by som poprosil, aby pani Moravcová 

povedala k tomu stanovisko, prečo. S tým, že som dostal 

správu, a myslím že to môže potvrdiť aj poslanec Vlačiky, 

ktorý je členom dopravnej komisie; ja vám to prečítam, čo mi 

poslal: 

 „Dopravná komisia po konzultácii s odborným garantom 

parkovacej politiky, to je pán Herceg a jeho tím, odporúča 

vyhovieť pripomienkam mestskej časti Nové Mesto a zmeniť 

článok 1 predloženého návrhu Dodatku Štatútu“. 

 Prosím pani Moravcovú, aby ešte k tomu povedala pár 

slov. 

 

 

Mgr. M. Moravcová – Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Vzhľadom na SMS, ktorú odprezentoval práve pán 

vicestarosta, by som navrhla zmeniť a poprosila 

predkladateľa, aby zmenil náš materiál. Takže rovno:  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti v stanovisku k Štatútu  

nesúhlasí, lebo tým pádom sa bude meniť ten Dodatok štatútu, 

tak ako sme my navrhli. Takže v tejto časti. 

 

 A treba dať hlasovať o každom zvlášť, čiže stanovisko 

k návrhu Dodatku Štatútu s tým, že to bude nesúhlasí a potom 

stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje 

-  tiež že teda súhlasí.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce niekto diskutovať? Nie.  
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 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

     Čiže hlasujeme samostatne, najprv bod I a potom bod II. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh  uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  schvaľuje stanovisko k návrhu Dodatku Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v nasledovnom  

znení: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky nesúhlasí. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                20 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Nech sa páči. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Pokračujem v návrhu uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

I. schvaľuje   
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stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo 17. 

decembra 2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel, v nasledovnom znení:   

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

nemá pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa  

mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               20 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0. 

 Pristúpime k bodu 21. 

 

 

BOD 21: 

Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2021  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Verím, že bez diskusie. 

 Poprosím návrh uznesenia.  
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  s c h v a ľ u j e  

plán sobášnych obradov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

na rok 2021.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               20 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0. 

 Ďalší bod č. 22. 

 

 

BOD 22: 

Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, 

Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Má niekto nejaké iné návrhy, zmeny?  

 Pán poslanec Volf. 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem za slovo. Viackrát bolo vyčítané cez rôzne e-

mailové komunikácie, že komisie a rôzne stretnutia nie sú na 

základe nejakej zhody organizované. Či by tam nemohol 
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pribudnúť nejaký bod, aby každá komisia mala na výber 

z rôznych termínov atď., aby sa našiel konsenzus keď to bude 

najviac vyhovujúce. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca. 

 

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

a evidencie obyvateľov: 

 Máte tam 3 dni. 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ja viem iba o jednom termíne, jeden z nich ktorý je 

vždy oznámený. Tuná boli, tiež bolo nejaké stretnutie, ja to 

tiež milerád privítam.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takto som myslel; nerozumiete ma. Prosím, poďte 

vysvetlíte, dobre? 

 

 

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

 To bol výkrik zúfalstva.  Máte tam 3 dni, pondelok, 

utorok, stredu. Poprípade, že tam máme nejakú akciu, tak to 

posúvame na štvrtok, aby ste mali predĺžený ten termín. Je 

len na predsedoch komisií, ktorý deň si vyberú a ktorú hodinu 

si vyberú. To je na vás, ako sa dohodnete. Ja vám nemôžem 

určovať. Mohla by som, ale neurčujem vám, či budete zasadať 

v pondelok, v utorok alebo v stredu o jednej, o tretej alebo 
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o piatej. Je to len a len na vás a na predsedoch vašich 

komisií.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Filipovič s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:  

 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Chcem sa spýtať, či 

radšej nepotiahneme nakoľko je predvianočný čas a nech tu 

nezabijeme ďalší deň? Nie? 

 (Poznámky v pléne.) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Troiak. 

 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Ďakujem. Pán Volf asi narážal na moju poznámku na 

facebooku pánovi Vaškovičovi. A ja som skôr toho názoru, nie 

komisie, ale keď sú rôzne prezentácie alebo napríklad teraz 

čo bolo to školenie, kde som bol s Katkou Šebejovou, tak 

bolo by dobré dať možnosť poslancom, aby si vypýtali vhodný 

termín vo vhodnom čase.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Volf, faktická poznámka. 
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Poslanec V. V o l f : 

 Áno, presne tak ako to vravíš Pavol (Ing. Troiak), ale 

aby to fungovalo aj na komisiách, lebo niekedy na komisiách 

ľudia nemajú presne ten čas. A bolo by možno na takom 

demokratickom výbere, keby tí viacerí z komisie potrebovali 

iný čas. Pani Červenková povedala, že predsedovia vyberajú; 

myslím si, že komisia je o viacerých ľuďoch a je to 

o spoločnej dohode, kedy majú viacerí čas. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

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

poprosiť že pokiaľ miestny úrad alebo mestská časť robí 

nejakú prezentáciu alebo nejaké stretnutie, aby tieto 

termíny nekolidovali s termínmi zasadnutia mestského 

zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo obvykle zasadá vždy 

posledný štvrtok v mesiaci. Taktiež sú viacerí poslanci, 

ktorí tu sedia aj členovia zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja, to je myslím v piatok, čiže to je veľmi 

jednoduché, podľa mňa, skontrolovať či v danom termíne 

nezasadá buď mestské zastupiteľstvo alebo nezasadá 

zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, prosím, ak sa nemýlim, my máme práve preto 

zastupiteľstvá v utorok a komisie sú pondelok, utorok, 

streda, aby  sme sa vyhli aj do budúcnosti štvrtkom, piatkom, 
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pretože toto ste hovorili už v minulosti a snažíme sa to 

vopred rešpektovať.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Pán starosta, ja som to spomenul kvôli tomu, že teraz 

keď sme mali ostatné mestské zastupiteľstvo, tak miestny 

úrad organizoval verejnú prezentáciu Palmy s tým, že došlo 

k nejakej diskusii na facebooku, do ktorej som sa ja radšej 

nezapájal. Ale bolo tam vysvetlené, že v čase tej prezentácie 

mestskí poslanci sme sa nemohli zúčastniť, pretože sme mali 

mestské zastupiteľstvo.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Pán prednosta, prosím, treba na to myslieť, 

že nesmieme robiť kolíziu s miestnym, mestským ani 

s krajským zastupiteľstvom. 

 Pán vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

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

všetkým kolegyniam a kolegom, či už mestským poslancom alebo 

iným poslancom, alebo aj tým ktorí sú v zamestnaní v tom 

čase, ako bola tá posledná prezentácia, návrh zadania pre 

urbanistickú štúdiu Palma, ospravedlniť. Naozaj, s kolegami 

na miestnom úrade sme to neskontrolovali, nedomysleli sme 

to. Ešte raz sa ospravedlňujem. To je jedna vec. 

 

 Druhá vec ale neprihováram sa a priznám sa, že  nemyslím 

si, že je dobrý nápad, aby sme zvolili nejaké kĺzavé termíny 
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zasadnutia komisií. Vieme, ako je to problematické dohodnúť 

sa na nejakom termíne stretnutia. Každý z nás má možno viacej 

povinností. A myslím si, že jedným z tých fungovaní nášho 

zastupiteľstva sú aj pevne stanovené termíny komisií. Tých 

termínov nie je zase až tak veľa, aby sme si tie termíny 

nemohli nejakým spôsobom rezervovať, fixovať. A treba brať 

do úvahy, že viacero z nás, alebo viacero z vás je členom aj 

viacerých komisií, a pri takom ďalšom vsúvaní ďalších 

termínov, vidím ako veľký problém. 

 

 A takisto, to by som chcel doplniť pána starostu, že 

tie štvrtky naozaj považujeme za také termíny, ktoré sú 

zásadne voľné. A ak chcete, myslím že je taká tradícia, že 

ak sú nejaké prezentácie pre obyvateľov, alebo nejaké iné 

prezentácie na miestnom úrade, práve ten štvrtok je ten 

termín, ktorý je z tých voľnejších. Samozrejme, budeme to 

musieť dôslednejšie kontrolovať, možno aj posunúť termín 

takýchto stretnutí a nájsť trochu neskorší čas. Ďakujem. 

 

 

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 si myslím že keď, tak nejaký rámcový 

plán týchto zasadnutí. A pokiaľ ide o komisie, ja si myslím, 

že keď komisia sa akokoľvek dohodne, tak môže zmeniť 

kedykoľvek hodinu aj deň. Myslím, že vôbec sa nemusí riadiť 

tým čo sme schvaľovali; nejakého 9. decembra, alebo čo. Takže 

sa dohodne väčšina; o nič nejde, však to nie je žiadna dogma, 

zbytočne dávať nejakých viac variánt. Ďakujem pekne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť a diskutovať 

o návrhu časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, 

Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva? 

Nie.  

 Poprosím návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto s c h v a ľ u j e  Časový harmonogram zasadnutí 

Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 

2021. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               20 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0. 

 

 Dámy a páni, ďakujem vám za aktívnu účasť a želám 

príjemný zvyšok dnešného dňa. Do videnia.  

ZNELKA MČ. 

 

Ukončenie o 16,20 hod. 

                       X             X 
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