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Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 12. februára 2021 
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ZAČIATOK: 10.13 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1:  

Otvorenie 

     Starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf  K u s ý : 

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

kolegovia z úradu, dámy a páni, všetkých vás vítam a zároveň 

otváram 22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto.  

 

 Z dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

Pani poslankyňa Ing. K. Augustinič 

Pán poslanec A. Balga, MBA 

Pán poslanec Ing. J. Bielik 

Pani poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliakova 

Pán poslanec Ing. J. Mrva 

Pani poslankyňa Ing. S. Švecová, PhD. 

Pani poslankyňa Mgr. D. Timková  

Pán poslanec Mgr. M. Vlačiky, Ph.D. 

Pani poslankyňa, šéfka školstva sa dnes ospravedlnila mne 

priamo.  

Pani poslankyňa Pfundtner; teraz akurát sobáši.  

     Neboli volaní riaditelia škôl, ani našich zariadení. 

A vítam pani riaditeľa Mikuša. 

 

 Skrutátorkami, ak by zlyhalo hlasovacie zariadenie sú 

ako obyčajne pani Eva Tomeček Ghata a pani Milada Riegl.  

 Ak dovolíte, pristúpime k bodu 2. 



4 
 

 

22. zas. MZ MČ B-NM 12. februára 2021 

 

BOD 2:  

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Program dnešné rokovania ste dostali vopred: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba členov návrhovej komisie  

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho  

   zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

7. Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava- 

   Nové Mesto na rok 2021 

8. Návrh na vrátenie správy k pozemkom registra „C“ KN parc.  

   č. 13605/4, 11 a 14 v katastrálnom území Nové Mesto 

9. Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská  

   parkovacia spoločnosť, s.r.o., IČO: 46 816 99 

10. Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre  

    žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v  

    súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k  

    zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID- 

    19 – II. Vlna. 

 

     Hlási sa pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, vážené kolegyne, 

kolegovia, ja by som chcel trošku zareagovať na 
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predchádzajúce zastupiteľstvo, ktoré z môjho pohľadu bolo 

zmätočné a tak, ako sme my schvaľovali, ako sme pristúpili 

k schvaľovaniu programu tohto zastupiteľstva. Podľa môjho  

názoru takýto postup nemá oporu v zákone, dokonca je 

v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, pretože podľa môjho 

právneho názoru by sme my mali schvaľovať najprv program 

rokovania zastupiteľstva, ako schváliť. Až potom majú  

nasledovať pozmeňovacie návrhy.  

 

     V prípade, že sa program rokovania zastupiteľstva 

neschváli, tak hneď končí zastupiteľstvo. Takýmto spôsobom 

sa postupuje aj na hlavnom meste, takýmto spôsobom sa 

postupuje aj v jednotlivých mestských častiach, či už je to 

Staré Mesto, či už je to napríklad mestská časť  Rača, 

Karlova Ves, Petržalka napríklad, ale aj ďalšie.  

 

 Číže, by som poprosil pána prednostu, aby preveril, či 

tento postup, ktorý ja si myslím že je zákonný, a či by sme 

takýmto spôsobom mali postupovať, alebo či budeme do 

budúcnosti postupovať tak ako sme postupovali, že najprv sa 

neschváli v prípade pozmeňujúcich návrhov program rokovania 

zastupiteľstva a potom sa rokuje o jednotlivých 

pozmeňovacích  návrhoch, čo ja opakujem, si myslím, že je 

v rozpore so zákonom, a potom to vyvoláva rôzne zmätočné 

postupy a zmätočné reakcie.  

 Takže, toto by som chcel, pán prednosta, keby buď ste 

sa k tomu vyjadrili a alebo preverili. Ďakujem.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Ak dovolíte, pán poslanec, hneď 

zareagujem. Áno, hneď po minulom zastupiteľstva som si túto 
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skutočnosť preveroval. Ide o § 12 odsek 5 zákona o obecnom 

zriadení, ktorý bol novelizovaný zákonom  č. 70 z roku 2019.  

Práve to bol cieľ zákonodarcu, aby sa predišlo takýmto rôznym 

postupom.  

 

     A presne, ako ste povedali, správny postup je ten kedy 

najprv sa musí  hlasovať o predloženom, teda vyvesenom, 

zverejnenom návrhu na program rokovania obecného 

alebo miestneho zastupiteľstva, a následne sa predkladajú 

návrhy na jeho zmenu, ktoré zase idú iným potom hlasovacím 

postupom. Nie je to tak, ako pri ostatných materiáloch. To 

znamená, že najprv sa predkladajú pozmeňujúce návrhy 

a následne sa hlasuje o celom materiáli. Program je 

špecificky. 

 Takže potvrdzujem tento Váš právny názor.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja nadviažem na kolegu Korčeka. Pán 

prednosta, čiže teda toto zastupiteľstvo už bude riadne tak 

ako to má byť podľa zákona, ktorý ste tam čítali teraz. Áno? 

 

 

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.  
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     Ja veľmi pekne ďakujem pán prednosta, že ste potvrdili 

to čo som si myslel. A možno by som aj poprosil niektorých 

kolegov, ktorí sponzorovanými odkazmi myslím si, že 

nevhodným spôsobom sa vyjadrovali o celom tom 

zastupiteľstve, teda narážali na viacerých kolegov; aby 

teda zvážili či takýto postup spolupráce je naozaj 

kolegiálny a či to má nejaký zmysel pre spoluprácu do 

budúcnosti. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prejdeme k hlasovaniu.  

     Program bol predložený. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Nehlasoval:          0. 

 Program sme schválili. 

  

 Mal som za to, že niektorí z vás chcú možno nejaké 

zmeny.  Ak nie, tak môžeme ísť ďalej.   

 

 

 

BOD 3: 

Voľba členov návrhovej komisie. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 
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Pán poslanec Mgr. Peter Weiss 

Pán poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD. 

 Má niekto iné návrhy?  

     Nehlási sa nikto.  

Takže ideme hlasovať o tom, aby za členov návrhovej 

komisie boli dnes zvolení pán poslanec Weiss a pán poslanec 

Korček.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Nehlasoval:          0 

 Takže máme poslancov zvolených. Ďakujem pekne.  

 

 

 

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 Roman Štamberský. 

 Má niekto iné návrhy? Nikto. 

 Takže dávam hlasovať o tom, aby na dnešnom rokovaní 

boli overovateľmi zápisnice a uznesení pán poslanec 

Gašpierik  a pán poslanec Štamberský. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Nehlasoval:          0. 

 Pristúpime k bodu č. 5. 

 

 

 

BOD 5: 

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak by som mohol poprosiť, skúsme dnes bez nejakých 

otázok a podobne. Verím, že o týždeň zvládneme 

zastupiteľstvo, ale pán prednosta chce mať úvodné slovo; 

nech sa páči.      

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     Ďakujem za slovo. Takže okrem toho, že o tomto bode už 

mohlo byť rokované na minulom zastupiteľstve, chcel by som 

autoremedúrou opraviť plnenie uznesenia 19/10, ktoré sa 

nachádza na str. 64. Jeho vyhodnotenie ako splnené, správne 

by malo byť ako „čiastočne splnené“. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 
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 Ďakujem za slovo, pán starosta.  

     Ja by som chcel poďakovať pánovi prednostovi, že 

autoremedúrou upravil toto uznesenie ako „čiastočne 

splnené“. Ja by som aj vysvetlil, že o to ide. Ide o reklamu, 

ktorá je na obchodnom centre VIVO, a ktorá jeden čas svietila 

a robilo to problémy obyvateľom okolia.  

 

     Ja som vtedy navrhol, pán starosta, aby sme sa stretli 

teda aj so štatutármi tohto obchodného centra VIVO a rokovali 

s nimi tak, aby tento stav ktorý je teraz, že tá reklame 

nesvieti a teda ich nevyrušuje, že by bol zachovaný aj do 

budúcnosti.  

 

     Takže, ja len pripomínam že toto uznesenie bude teraz 

vyhodnotené ako „čiastočne splnené“. A pokiaľ to 

epidemiologická situácia dovolí, pán starosta,  by som Vás 

poprosil potom, že by sme zorganizovali toto rokovanie. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som sa tiež v tejto veci angažovala. 

Oslovila som správcu VIVA, aj som s ním komunikovala. A teda 

aj mne bolo prisľúbené, že táto reklama bude vypnutá 

okamžite, ako som sa ja ozvala.  
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 Takže prosím, keďže ja som tam gesčná poslankyňa, aby 

ste ma na tie stretnutia, ktoré sa budú tohto týkať, 

prizvali. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto 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-

Karlova Ves  k o n š t a t u j e, že  

 

1. Trvá plnenie uznesení: - podľa predtlače 

05/03D, 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, 10/18.4, 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, 

17/31.10, 17/31.11, 17/31.12, 17/31.13, 17/31.14, 17/31.16, 

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, 19/4, 19/05, 19/09, 19/10 – 

čiastočne splnené, 19/13, 19/24, 19/32, 19/33, 19/36.1, 

19/36.2, 19/36.3, 19/36.4, 19/36.6, 20/4    

 

2. Splnené boli uznesenia: - podľa predtlače 
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17/31.17, 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, 19/06, 19/07, 19/08, 

19/11, 19/12, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 

19/20, 19/21, 19/22, 19/23, 19/25, 19/26, 19/27, 19/28, 

19/29, 19/30, 19/31, 19/34, 19/35, 19/36.5 

 

3. zrušené bolo uznesenie: 16/21  - podľa pretlače.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 15 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Nehlasoval:          0. 

 Pristúpime k bodu č. 6. 

 

 

 

BOD 6:  

Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, pán prednosta, dám Vám slovo.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 
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 Ďakujem za slovo. Takže rád by som predstavil tento 

návrh na zmenu, vlastne doplnenie Rokovacieho poriadku, 

ktorý  je predložený. Ide predovšetkým o možnosť technického 

postupu, ako zabezpečiť online hlasovanie. Zákon samozrejme 

pripúšťa, tak ako som už napísal do e-mailu od minulého roku, 

aby  zastupiteľstvo sa zišlo a rokovalo aj vo virtuálnom 

priestore.  Ale technicky pokiaľ to nie je upravené 

v Rokovacom poriadku, môže dôjsť k spochybňovaniu 

jednotlivých odsúhlasených alebo teda odhlasovaných 

skutočností. 

 

     Preto by bolo vhodné, keďže Rokovací poriadok je vlastne 

výkladom  zákona o obecnom zriadení a stalo sa aj záväzným, 

aby bolo aj toto prenesené do Rokovacieho poriadku, tento 

postup.  

 

 Náš návrh je taký, že budeme využívať najmodernejšiu 

aplikáciu SMART VOLT, ktorá zabezpečí prihlásenie sa 

poslancov do diskusie, prihlásenie sa pri ich hlasovaní, 

a podobne.  

     Poprosil by som kolegov, keby premietli nejaké 

prezentácie ako to funguje.  

 (Zobrazenie na obrazovke.) 

 

 Takže, pri tom, ako sa poslanec chce zúčastniť 

zastupiteľstva, musí aktivovať svoj účet; to je veľmi 

jednoduché; tam sa neskenuje taký QR kód.  

 Potom (ukážka na obrazovke) prejsť ďalej, kde znova  

prihlasuje adresu alebo tým QR kódom. Tam sa ukáže o aké 

rokovanie ide, keďže táto aplikácia sa dá používať nielen na 

zastupiteľstvá, ale aj na rôzne komisie, miestnu radu, 
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a podobne, kde sa všetko uloží, takže poďme ďalej, ešte 

ďalej, ešte ďalej (na obrazovke). 

 

 Pokiaľ ide o rokovanie zastupiteľstva sa zvýrazní, 

a umožní sa k tomu buď debata, ktoré sa počíta podľa toho 

ako sa nastaví povedzme časomiera; to znamená koľko je 

priestor na vystúpenie. A potom po skončení vystúpenia 

predsedajúci dá možnosť, aby sa hlasovalo a pred každým 

poslancom -  Poprosím ďalej.  

 

     A pred každým poslancom sa teda ukáže toto hlasovanie.  

 To znamená, že máte nejaký časový limit, do ktorého sa 

treba vyjadriť; či teda hlasuje poslanec za, proti, zdržal 

sa, prípadne nehlasoval.  

 

 Na konci toho hlasovania sa zobrazí ako tento výsledok 

hlasovania dopadol.  

 

 Z nášho technického pohľadu jediný problém je v tom, že 

nedokážeme zabezpečiť touto aplikáciou záznam a potvrdenie 

identifikácie daného človeka. To znamená, že musíme využívať 

ešte ďalšiu aplikáciu, čo je aplikácia Zoom, kde budú síce 

v malých okienkach, ale ľudia všetci viditeľní ktorí tam 

sedia, aby nebolo to spochybnené, že hlasoval niekto iný za 

poslanca.  

     To znamená, že bude sa prenášať obraz cez aplikáciu 

Zoom a hlasovať cez túto aplikáciu.  

 

 Ja navrhujem, aby pokiaľ zastupiteľstvo odsúhlasí  

zmenu Rokovacieho poriadku, v priebehu budúceho týždňa 

v spolupráci s dodávateľom urobíme také testovacie 
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zasadnutie a následne by mohlo byť zvolané riadne online 

zasadnutie, ktoré už bude prebiehať čisto online. 

 Ďakujem za slovo. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.   

 Pán poslanec Korček, nech sa páči.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, 

kolegovia, vážený pán prednosta, ja som veľmi rád, že sme 

konečne pristúpili k zmene Rokovacieho poriadku a budeme 

môcť do budúcnosti rokovať online. Som presvedčený, že toto 

je jediná právne nespochybniteľná cesta takto upraviť tento 

Rokovací poriadok. A keďže my mávame pravidelne aj 

vystúpenia občanov, a s vystúpeniami občanov sa teda ráta aj 

v online priestore, je to tu zachytené v novele Rokovacieho 

poriadku s tým, že treba aby občania najneskôr jeden pracovný 

deň pred rokovaním miestneho zastupiteľstva požiadali 

o vystúpenie prostredníctvom určenej e-mailovej adresy.   

 

 Ja by som len pána prednostu poprosil, aby to aj 

náležite spropagoval, aby to bolo na našej web stránke, lebo 

viem, aj mňa volali rôzni občania že by chceli vystúpiť. Ja 

som im povedal, že treba počkať ako to bude upravené, ale 

aby to bolo aj verejne prístupné prostredníctvom nášho 

webového sídla. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  
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 Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva sa hlásil? Nie. 

     Do diskusie už nikto nie je prihlásený, takže prosím 

návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

a) schvaľuje Dodatok č. 5 k Rokovaciemu poriadku Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

b) splnomocňuje starostu mestskej časti k vydaniu úplného 

znenia Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0. 

 Ďalším bodom je bod č. 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na rok 2021 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Mám som prosbu, iba vlastne jedinú, v tej projektovej 

dokumentácii na Cádrovu. Teraz sa dokončila štúdia za minulý 

týždeň. Robili ju v zásade rodičia a naša pracovníčka bola 

kvázi pod ich kontrolou. Bolo to za spolupráce základnej 

školy. Štúdiu sme okamžite ukázali pánovi vicestarostovi 

a zároveň hneď aj šéfke školstva. Ak chceme stihnúť aprílový 

termín, potrebujeme naozaj urobiť rýchlo obstarávanie.  

 

     Len dávam informáciu a prosím Vás o podporu tejto 

jednej konkrétnej veci, ktorá sa naozaj ponáhľa. 

     Rovnako ako pochopiteľne peniaze na testovanie. 

 Pán poslanec Petrovič, nech sa páči, otváram diskusiu. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne, pán starosta. Ja som sa už v diskusii 

kolegom pred týmto zastupiteľstvom vyjadril svoju 

nespokojnosť s tým, ako sa nám neustále na poslednú chvíľu 

predkladajú nejaké strašne súrne a urgentné návrhy, ktoré 

treba okamžite schváliť, lebo nebudeme stíhať nejaké 

termíny. Takže nakoniec došlo aj k dohode klubu.  

 

 Nechcem zdržiavať, lebo cieľom aj mojim bolo, aby toto 

zastupiteľstvo trvalo čo najkratšie.     

 Dovolím si predniesť spoločný pozmeňujúci návrh 

poslaneckých klubov, ktorý vlastne vypúšťa túto časť 

kapitálových výdavkov úplne a znie následne: 

 

 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje  

prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:   
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a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške 180 600,00 EUR – podľa predtlače 

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške 14 289,90 EUR – podľa predtlače 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií vo výške 14 289,90 EUR – podľa 

predtlače. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Má ešte niekto návrh na nejaké ďalšie 

zmeny? Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážený pán starosta, 

vážené kolegyne, kolegovia, ja nemám návrh na zmenu pri tomto 

bode, ale mám procedurálny návrh, ktorý by som hneď chcel 

predložiť za všetky poslanecké kluby. Keď schválime tento 

návrh zmeny rozpočtu, tak hneď by som poprosil o slovo a ja 

ho potom prednesiem. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Nech sa páči. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Čiže najprv mali by sme podľa mňa hlasovať a potom by 

som mal dať procedurálny návrh.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 O.K. Pani poslankyňa Šebejová.  

 

 

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

     Ja by som tiež teda vás chcela poprosiť, pokiaľ by som 

mohla mať slovo a mohla navrhnúť niečo čo absolútne 

s rokovaním dnešného miestneho zastupiteľstva nesúvisí, ale 

je to, má to takú ľudskú rovinu. A keď by som dostala slovo, 

tak by som vám to vysvetlila, je to asi na minútu. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán poslanec Petrovič. 

 

 

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

 Ideme najprv teda hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu; 

takže ja ho len v krátkosti zopakujem, teda našom; 

ospravedlňujem sa kolegovia, je to o našom spoločnom 

poslaneckom pozmeňujúcom návrhu zmeny. Čiže: 

 

 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje 

prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:  

 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške                      180 600,00 EUR 

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške                       14 289,90 EUR 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácii vo výške            14 289,90 EUR. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme.   

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 Návrh pána poslanca, resp. ktorý predniesol za skupinu 

poslancov bol schválený.  

 

 Ideme teda hlasovať o celom návrhu zmeny rozpočtu. 

 Nech sa páči, 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  

prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 v zmysle 

schváleného pozmeňujúceho návrhu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Nehlasoval:         0 
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 Materiál bol prijatý.  

 Pán poslanec Korček máte slovo, procedurálny návrh. 

Nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta.  

Dovoľte mi, aby som v mene všetkých poslaneckých klubov  

predložil procedurálny návrh v nasledovnom znení:  

 

Miestne zastupiteľstvo prerušuje rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva a žiada starostu mestskej časti, aby zvolal 

pokračovanie rokovania Miestneho zastupiteľstva online 

formou rokovania, v čo najkratšom možnom termíne. 

 

To znamená, že pokiaľ budeme mať splnené všetky 

technické predpoklady, bude to fungovať, nedávame tu 

konkrétny termín. Vychádzame z toho, aby to bolo v čo 

najkratšom možnom termíne po splnení technických 

predpokladov.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Dávam hlasovať hneď o tomto návrhu 

s tým, že tým pádom po jeho odhlasovaní sa dnešné Miestne 

zastupiteľstvo   p r e r u š u j e.  

 

 Ale ak dovolíte, následne by sme dali ešte pani 

poslankyni Šebejovej jednu minútku, aby mohla aj ona povedať 

to čo chce.  
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 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia; vlastne 

netreba.  

     Dávam hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca 

Korčeka v mene všetkých poslaneckých klubov.  

 

 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Nehlasoval:          0. 

 

 

 Takže, dámy a páni, fyzicky dnešné rokovanie nám 

skončilo.  

 Dám ešte slovo pani poslankyni Šebejovej. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Neviem, asi ste si všimli tú čiernu 

zástavu ktorá visí na Miestnom úrade keď ste vchádzali. 

A možno viete, možno nie, ale zomrela pani Erika Ferenciová, 

ktorá bola predošlé 4 roky členkou sociálnej komisie ako 

odborníčka mestskej časti, resp. pracovala na Miestnom úrade 

mestskej časti Ružinov a viem, že pomáhala aj organizovať 

tieto naše zasadnutia. Bola to naša pani obyvateľka z 

Odborárskej ul. A tak s ohľadom na to, že ona urobila aj 

takú službu navyše pre mestskú časť, ja by som chcela 

poprosiť či by sme jej mohli venovať na tomto zasadnutí 

minútu ticha.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Minútku ticha, áno? Kolegyne, kolegovia, prosím, 

vstaňte. 

 (Minúta ticha.) 

 Ďakujem pekne.  

 

 

ZNELKA MČ. 

 

(Ukončenie MZ o 10.40 hod.)   

 

 

                      x              x 

 

 

 

 

..............................   .......................... 

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

 

 

OVEROVATELIA:  

poslanec Ing. Libor Gašpierik     ......................... 

poslanec Roman Štamberský         .........................

  

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

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

 

              


