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           ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 

 

z pokračujúceho 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 20. 

januára 2021 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti budovy 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Ružinov, ul. 

Mierová č. 21, Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

20. zas. MZ MČ B-NM 20. januára 2021 

 

 

 

 

 

                        O B S A H 

 

BOD 1:  

OTVORENIE ZASADNUTIA                                 str. 3        

Mgr. R. K u s ý, starosta MČ B-NM 

 

BOD 2:                                               str. 4 

Schválenie programu rokovania  

 

BOD 3:                                               str. 5 

Voľba členov návrhovej komisie 

 

BOD 4:                                               str. 6 

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

 

BOD 5:                                               str. 7 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na roky 2021-2023 

 

BOD 6:                                               str. 21 

Záver 

  

 

 

 

 

 



3 
 

 

20. zas. MZ MČ B-NM 20. januára 2021 

 

 

 

ZAČIATOK: 9.00 hod.  

 

ZNELKA MČ  

 

BOD 1: OTVORENIE 

     Mgr. Rudolf KUSÝ, starosta MČ: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

pracovníci úradu, dámy a páni vítajte.  

 

     Otváram 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

     Chcem poďakovať že ste dnes prišli v čase keď máme 

epidémiu, aby sme dnes schválili rozpočet našej mestskej 

časti. Je to zároveň nevyhnutné preto, aby sme mohli cez 

víkend robiť testovanie, pretože ako viete, nemám 

kompetencie, ktoré by mi umožňovali robiť také presuny aké 

sú nevyhnutné a zároveň 1/12 v tomto prípade je nedostatočná 

na to, aby sme vynaložili niekoľko desaťtisíc EUR, ktoré sú 

potrebné na zvládnutie testovania. 

 

 Dovoľte, na úvod nášho rokovania, aby som aj fyzicky 

predstavil nového prednostu Miestneho úradu pána Ing. Ignáca 

Olexíka, PhD., ktorý sedí po mojej ľavici. Verím, že aj 

s touto zmenou a ďalšími zmenami nastane zlepšenie 

v komunikácii a vo výkone na našom úrade a v našej mestskej 

časti.  
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 Z dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

Pán poslanec MUDr. Pavol Dubček, 

Pani poslankyňa Marianna Mašátová Haliaková 

Pán poslanec Ing. Juraj Mrva 

Pán poslanec Mgr. Juraj Petrovič  

Pani poslankyňa Ing. Mgr. Katarína Šebejová, PhD. 

Pani poslankyňa Ing. Silvia Švecová 

Pani poslankyňa Mgr. Darina Timková 

Pán poslanec Ing. Pavol Troiak 

Pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.  

 

 Na dnešné rokovanie sme pozývali naozaj minimum 

pracovníkov úradu; dôvody sú jasné.  

 

 Skrutátorkami na dnešnom rokovaní, ak by náhodou 

zlyhalo hlasovacie zariadenie, tak ako obvyklé, sú pani 

Milada Riegl a pani Eva Tomeček Ghata. 

 

 

 

BOD 2: 

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, pristúpime k schváleniu programu dnešného 

rokovania.  

     Program dnešného rokovania je jasný:  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 
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5. Návrh rozpočtu MČ B-NM na roky 2021-2023 

6. Záver. 

     

     V prípade, že teda budete mať nejaké výhrady, je 

potrebné rozpočet neschváliť, ale verím teda že tu tento 

program schválite tak ako je pripravený. A prípadné zmeny 

rozpočtu, aké sú navrhované, budeme riešiť v rámci tohto 

konkrétneho bodu.    

 

 Dámy a páni, ideme hlasovať o programe tak ako bol 

pripravený.  

 Nech sa páči, kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 13 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 

 

 

BOD 3:  

Voľba členov návrhovej komisie 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

Pán poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD. 

Pán poslanec Mgr. Peter Weiss. 

 

 A vzhľadom na to, že tu nemáme predsedu návrhovej 

komisie, tak na dnešnom rokovaní ideme voliť za predsedu 

návrhovej komisie pána poslanca Ing. Andreja Árvu. 
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 Má niekto iné návrhy? 

 V prípade, že nie sú iné návrhy, dávam hlasovať o tom, 

aby na dnešnom rokovaní boli členmi návrhovej komisie pán 

poslanec Korček a pán poslanec Weiss. 

 A pán poslanec Árva bol predsedom návrhovej komisie. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 13 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 

 

BOD 4: 

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Za overovateľov zápisnice a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec Ing. Libor Gašpierik 

pán poslanec Ing. Pavol Galamboš. 

 Má niekto iný návrh? 

 V prípade že nie, dávať hlasovať o tom, aby na dnešnom 

rokovaní boli overovateľmi zápisnice a uznesení pán poslanec 

Gašpierik a pán poslanec Galamboš.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 15 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 Ak dovolíte, pristúpime k bodu 5. 
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BOD 5:  

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 

2021-2023      

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vzhľadom na situáciu a na to že rozpočet bol už 

prebratý, dovolím si ísť bez úvodného slova pani vedúcej 

Parackovej. 

     Ak by ste ho v rámci rozpravy chceli, samozrejme pani 

vedúca tu je a je ochotná a pripravená vystúpiť.  

 

 Takže, ak dovolíte, otváram diskusiu a rovno dávam 

slovo pánovi poslancovi Korčekovi, aby predniesol návrh na 

zmenu rozpočtu. Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k , PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, 

kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene 3 poslaneckých klubov; 

poslaneckého klubu Spolu za Novomešťanov, poslaneckého klubu 

Žijeme Novým Mestom a poslaneckého klubu Nezávislých 

poslancov predniesol pozmeňujúci návrh. My sme sa k návrhu 

rozpočtu stretli s tým, že sme si pripravili určitý  

pozmeňujúci návrh. Kolegovia klubu Novomestskej zmeny sa 

ospravedlnili z tohto zastupiteľstva. Podľa informácií, 

ktoré ja som mal od svojich poslaneckých kolegov, 

nepredložili ani žiadne konkrétne návrhy.  
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     Takže ja vás oboznámim s pozmeňovacím návrhom za naše 

3 poslanecké kluby: 

 

    Ide o to, že v  rámci bežných výdavkov navrhujeme znížiť 

rozpočet na kultúrne akcie o 40 tisíc EUR a to z dôvodu 

epidemiologickej situácie kde vieme že nás čaká ešte veľmi 

ťažký rok a určite ani prvý polrok a možno až do jesene 

nebude možné nejaké kultúrne akcie organizovať; čiže tam 

bude bežné výdavky mínus 40 tisíc z kultúrnych akcií, ktoré 

navrhujeme presunúť pre EKO-podnik na úpravy v Tržnici, 

nakoľko tam ide o havarijné stavy a hrozí, že by Tržnica 

musela byť z týchto dôvodov zatvorená pre verejnosť.  

 

 Ďalej čo sa týka kapitálových výdavkov navrhujeme: 

     Mínus pre  projektovú dokumentáciu rekonštrukcia 

verejného priestranstva Americká – Ľublanská  vo výške  12 

tisíc EUR. 

 

 Projektová dokumentácia Materské centrum Športová ulica 

vo výške 20 tisíc EUR. 

 

 Projektová dokumentácia Bojnická vo výške 60 tisíc EUR. 

 

 Bojnická kamerový systém vo výške 8 tisíc EUR. 

 

 Rekonštrukcia Školák klubu, interiér, mínus 18 tisíc 

EUR.  

     Tu chcem zdôrazniť, že ide o presuny do ďalšieho roka 

s tým, že aj pred zastupiteľstvom sme sa s pánom starostom 

dohodli, že ešte pri nejakej prvej možnej zmene rozpočtu sa 

budeme taktiež aj týmito investíciami zaoberať. A pokiaľ to 
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bude možné z hľadiska stavu a perspektív finančného rozpočtu 

tak realizovať aj tieto investície, aj  tento rok.  

 

     Ušetrených 118 tisíc EUR navrhujeme presunúť ako 

kapitálové výdavky pre EKO-podnik, a to na následné položky: 

 

- Komunálna kosačka vo výške 45 tisíc EUR, nakoľko 

momentálne kosačky sú zastaralé, staré a hrozí, že by 

sme nevedeli realizovať letnú sezónu v rámci EKO-

podniku.  

 

- Prívesný vozík pre komunálne vozidlo na odvoz odpadu vo 

výške  40 tisíc EUR. 

 

- Taktiež kapitálové výdavky na Tržnicu sa navýšia zo 150 

tisíc EUR na 183 tisíc EUR; budú sa realizovať 

najpotrebnejšie opravy strechy, schodov. 

 

     Takže to je čo sa týka môjho pozmeňovacieho návrhu. 

 Tento návrh odovzdám predsedovi návrhovej komisie aj 

v písomnej podobe.  

 Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne pán poslanec. Ja som pánom poslancom, 

ktorí tento návrh predkladajú povedal, že je tu možnosť, aby 

sa tie investície, ktoré chcú realizovať v rámci 

kapitálového rozpočtu či už ide o navýšenie jestvujúcich 

položiek alebo vytváranie nových realizovali bez toho v tomto 

roku aby došlo k úbytku alebo poníženiu položiek ktoré boli 

navrhnuté. Ale toto budeme riešiť ak dovolíte až na ďalšom 
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zastupiteľstve, nakoľko predpokladáme že do budúceho 

zastupiteľstva ekonomické oddelenie spracuje, koľko peňazí 

z uplynulého roku ktoré boli alokované na konkrétne projekty 

a neboli vyčerpané, je možné použiť ešte v tomto roku a teda 

riešiť zmenu rozpočtu vo februári na ďalšom zastupiteľstve. 

Preto Vás chcem poprosiť, o podporu tohto návrhu, aby sme 

mali schválený rozpočet. 

 

 Chce ešte niekto v rámci rozpravy vystúpiť? Nie.  

 V takom prípade poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 Najprv budeme hlasovať o návrhu, ktorý predložil pán 

poslanec Korček v rámci 3 poslaneckých klubov. Nech sa páči. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a  

 Návrh uznesenia: 

  Miestne zastupiteľstvo  

 

A. schvaľuje  

1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 

2021 – v zmysle predtlače.  

2. Použitie mimorozpočtových fondov na rok 2021 – v zmysle 

predtlače. 

3. Programový rozpočet mestskej časti na rok 2021 – 

v zmysle predtlače. 

4. Príspevok príspevkovej organizácií EKO-podnik VPS vo 

výške 3 451 504,05 EUR 

- Príspevok na bežné výdavky 3 076 404,00 EUR 

- Finančná náhrada za výrub drevín 19 800,05 EUR 

- Príspevok na kapitálové výdavky 355 300,00 EUR 
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5. Prekročenie rozpočtu na jednotlivej položke max. o 5 %, 

ak celková výška výdavkov neprekročí schválený 

rozpočet. 

 

B. berie na vedomie  - v zmysle predtlače. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, prosím, ale najprv ideme hlasovať 

o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Korček 

v mene 3 poslaneckých klubov. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a  

 Dobre. Čiže zmeny bežných výdavkov:  

Kultúrne akcie mínus 40 tisíc EUR, ktoré idú, presúvajú sa  

na EKO-podnik.  

 

Kapitálové výdavky: 

- Projektová dokumentácia rekonštrukcia verejného 

priestranstva Americká – Ľublanská, vo výške 12 tisíc 

EUR,  presun do roku 2022.   

- Projektová dokumentácia Materské centrum Športová, 

presun do roku 2022 20 tisíc EUR. 

- Projektová dokumentácia Bojnická presun do roku 2022 60 

tisíc EUR. 

- Bojnická, kamerový systém presun do roku 2022 8 tis. 

EUR. 

- Rekonštrukcia Školák klub, interiér, mínus 18 tisíc 

EUR, a presun tejto čiastky do roku 2022. 

 

     Spolu to robí 118 tisíc EUR. 
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Ďalej 118 tisíc EUR kapitálové výdavky pôjdu na EKO-podnik, 

pričom komunálna kosačka v objeme 45 tisíc EUR.  

Prívesný vozík pre komunálne vozidlo na odvoz odpadu 40 tisíc 

EUR. 

Tržnica sa navýši zo 150 tisíc EUR na 183 tisíc EUR.  

 

 Toto je návrh na zmenu rozpočtu predložený poslancom 

Korčekom, o ktorom budeme teraz hlasovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 

 A teraz poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia; ideme hlasovať následne o celom návrhu rozpočtu 

vrátane týchto zmien. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a  

 Návrh uznesenia ešte raz: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

A. s c h v a ľ u j e  
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1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 

2021: 

príjmy bežného rozpočtu              23 803 215,92 EUR     

výdavky bežného rozpočtu             23 529 015,97 EUR 

príjmy kapitálového rozpočtu          4 021 694,00 EUR 

výdavky kapitálového rozpočtu         6 508 419,00 EUR 

príjmové finančné operácie            2 232 525,05 EUR 

výdavkové finančné operácie                   0,00 EUR  

celkový rozpočet príjmov             30 057 434,97 EUR 

celkový rozpočet výdavkov            30 037 434,97 EUR  

 

2. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na rok 2021: 

použitie Rezervného fondu               802 725,00 EUR 

použitie Fondu rozvoja bývania          250 000,00 EUR 

 

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na rok 2021: 

vo výške 30 037 434,97 EUR 

 

4. príspevok príspevkovej organizácii EKO-podnik VPS vo 

výške                                 3 451 504,05 EUR  

- príspevok na bežné výdavky            3 076 404,00 EUR 

- finančná náhrada za výrub drevín         19 800,05 EUR 

- príspevok na kapitálové výdavky         355 300,00 EUR 

 

5. prekročenie rozpočtu na jednotlivej položke max. o 5 %, 

ak celková výška výdavkov neprekročí schválený 

rozpočet. 

 

 

B. Berie na vedomie 
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1. Rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 

2022 a 2023 

2. Programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na roky 2022 a 2023 

3. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2021 – 

2023. 

 

 

C. S p l n o m o c ň u j e  

starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu 

v rozpočtovom roku 2021 rozpočtovými opatreniami: 

 

1. V plnej výške v prípade účelovo určených finančných 

prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, 

z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia 

poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 

subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel 

daru,  

 

2. Vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,   

 

3. Vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov v rámci 

jedného programu do výšky 20 000 EUR ročne, 

 

4. V podprograme 1.6 Transféry všeobecnej povahy 

a v podprograme 8.2 Základné školy s materskými školami 

vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov bez 

obmedzenia, 
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5. Určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné 

limity a úlohy rozpočtového hospodárenia; 

 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Dámy a páni, nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  16 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0. 

 

 Konštatujem, že máme schválený rozpočet mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na rok 2021. 

 Výnimočne si môže človek zatlieskať, pretože ste prišli 

v tomto období; takže ďakujem Vám. 

 (Potlesk.) 

 

 

 Dámy a páni, chcem Vám pekne poďakovať za účasť na 

dnešnom zastupiteľstve. Viem, aká je situácia, čiže vážim si 

prítomnosť a ochotu každého z Vás. 

 

 Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 

rozpočtu, tak kolegom z ekonomického oddelenia a kolegom, 

ktorí riešili prípravu zastupiteľstva, Vám poslancom, pánom 

vicestarostom, pánovi kontrolórovi a všetkým ostatným.  
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 Chcem tiež poďakovať pánovi starostovi Ružinova 

a kolegom, ktorí nám poskytli tieto priestory.  

 

     V najbližších dňoch očakávajte e-mail, že chceme s vami 

prediskutovať možnosť viesť alebo organizovať ďalšie 

zastupiteľstvo v rámci tejto situácie iným spôsobom než sa  

prezentačne stretnúť. Poslanci od pána Petroviča navrhli, či 

by bolo možné urobiť takéto niečo prostredníctvom Zoomu, 

prípadne inej aplikácie, kde by sme sa stretli v takomto 

rozsahu.    

 

 Želám vám príjemný zvyšok dnešného dňa.  

Máme 9.22 hod., zastupiteľstvo skončilo; naša práca na 

dnešný deň v súvislosti s týmto je splnená. 

 Pán poslanec Mikulec, chcete ešte niečo? 

 

 

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

 Bavili sme sa už o tom s pánom prednostom, či sa nedá 

urobiť najbližšie zastupiteľstvo tak, aby to už bolo online? 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD. : 

 Ak dovolíte, zapojil by som sa do diskusie s tým, že 

áno, zajtra je také pilotné testovanie, online zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva. A čo sa týka našich problémov, sú 

aj technického charakteru, to znamená že musíme mať technicky 

najprv vyriešené tak, že systém dokáže sledovať prihlásených 

poslancov do diskusie, a podobné niektoré parametre. Obrátil 

som sa s touto otázkou na našich technikov, aj na ZMOS, čakám 

každú chvíľu odpoveď.  
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     A verím tomu, že sa to podarí do budúceho zastupiteľstvá 

aj organizačne, aj technicky pripraviť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Chcete diskutovať, kolegovia? Ste prihlásený, pán 

poslanec? Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne.  Nechcem veľa diskutovať, lebo viem, že 

sme neschvaľovali bod rôzne, ale skôr je to také antrée po 

zastupiteľstve. Ale aby sme nevymysleli vymyslené, lebo 

myslím si, že na župe už to tak funguje ako forma rokovania 

zastupiteľstva, samosprávy. Takže treba sa pozrieť tam, kde 

to majú už zavedené a viac-menej to len aplikovať aj na naše 

podmienky mestskej časti. Myslím si, že nič nám nebráni, aby 

sme takto potom konali. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s : 

 Pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

 Ja tiež len krátko. Presne som chcela povedať, že prosím 

Vás, berme si príklad zo župy, nie z mesta. Mesto síce ideme 

zajtra testovať online rokovanie, ale napríklad nie je 

dostupné pre ľudí, ktorí využívajú Apple, to  znamená, že 

nám mesto zapožičiava notebooky a podobné veci; a je to 

celkom náročné, len preto že celý ten ich systém beží na 

Windowse.  
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 A viem, že na župe tento systém funguje úplne bez 

problémov pre všetkých, takže ak by ste to hľadali 

inšpiráciu, tak radšej tam. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Filipovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Mňa len mrzí jedna vec, 

že prečo sme to na začiatku neodsúhlasili a mohli sme to 

rovno schváliť; a nemuseli sme čakať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa chcem technicky 

a procesne opýtať; ja samozrejme podporujem online 

rokovanie, ale myslím si, že bolo by to v tejto situácii 

naozaj dobré a prospešné, ale nebude nutné zmeniť Rokovací 

poriadok predtým?    

 

 Čiže, my aj tak jedno zastupiteľstvo budeme musieť mať 

ešte s takouto fyzickou prítomnosťou, aby sme zmenili 

Rokovací poriadok a potom následne budeme po zmene 

Rokovacieho poriadku môcť rokovať online. To je taký môj 
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nejaký názor alebo výklad. Ale, samozrejme, chcem si len 

overiť, či to v skutočnosti tak je. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Na to ma upozornil práve pán prednosta, že aby to bolo 

úplne čisté, malo by to byť tak ako Vy hovoríte. Na druhej 

strane som to otvoril práve preto, že máme mimoriadnu 

situáciu a možno porušenie Rokovacieho poriadku so súhlasom 

vás všetkých by bolo rozumnejším riešením, než sa tu 

stretávať pri zostave 40 ľudí. 

 

 Toto by som si rád s vami dohodol, ujasnil, tak aby sme 

urobili také riešenie, ktoré bude vyhotovovať nám všetkým,  

aby nedošlo k tomu, že sa tu zbytočne, naozaj zbytočne  

nakazíme. 

 Ešte, pán poslanec? Nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ja samozrejme zopakujem; som za online rokovanie ale 

nezdá sa mi úplne v poriadku, keď budeme porušovať Rokovací 

poriadok. Lebo dobre, my si povieme, že porušíme Rokovací 

poriadok, ale my taktiež sa môžeme správať jedine na základe 

platného právneho poriadku. A neviem, že či by bolo nejaké 

opatrenie vlády alebo nejaká novelizácia zákona, že by sme  

takto mohli postupovať. Ak my porušíme a budeme rokovať 

porušením Rokovacieho poriadku, tak to samozrejme môže mať 

za dôsledok, že všetky uznesenia ktoré my prijmeme online 

rokovaním, ktoré bude nie podľa zákona, budú môcť byť 

napadnuté potom na prokuratúre.  
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     Ja len na toto upozorňujem, aby sme si, aj pán nový 

prednosta; ja samozrejme mu prajem veľa úsilia aj elánu 

v tejto funkcie. Dúfam, že budeme s ním dobre komunikovať, 

že bude s nami komunikovať, ale možno nielen cez e-maily, 

ako to bolo v predchádzajúcom období, ale aby si to teda 

naozaj pozrel. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, práve preto som to dnes nezatváral. Ak by 

k tomu zastupiteľstvo muselo byť predsa len fyzicky, urobíme 

naozaj pár nevyhnutných bodov s tým, že zmeníme aj to čo 

treba,  aby to bolo v poriadku a mohli sme následne v súlade 

so všetkým rokovať už cez Zoom, prípadne cez inú aplikáciu 

aj v rámci nejakého mimoriadneho zastupiteľstva hneď 

v marci, prípadne koncom februára. 

 

 

BOD 6: 

Záver 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dámy a páni, želám  Vám príjemný zvyšok dnešného dňa. 

Dnes to trvalo naozaj tých 30 minút ako som sľuboval a teší 

ma to.  Všetko dobré. 

 

ZNELKA MČ 

                     x             x 
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...............................   ......................... 

prednosta Ing. I. Olexík, PhD.     starosta Mgr. R. Kusý   

 

 

OVEROVATELIA: 

Poslanec Ing.  O. Galamboš       .......................... 

Poslanec Ing. L. Gašpierik        .........................         

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahnová, komor. stenogr.  ......................... 

  

  

  


