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Začiatok:  14.06 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

Ing. Stanislav  W i n k l e r, vicestarosta mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto: 

 Dámy a páni, prajem príjemné popoludnie. 

     Čakali sme na to, aby nás bol dostatočný počet poslancov 

zaregistrovaných v smart vote aplikácii.  

     Takže vítam vás na 23. zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Je to 

naše druhé rokovanie online a verím, že všetko bude fungovať. 

Máme zaujímavé body programu, tak dúfam, že budeme 

tolerantní. Verím, že to bude live, že sa všetci počujeme.  

       

 

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

 Môžem Stano (Ing. Winkler)?  

 

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

 Nech sa páči, Peter. 

 

 

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

 Milé kolegyne, vážení kolegovia, dúfam že ma počujete. 

Ja by som ešte pred začatím dnešného rokovania miestneho 

zastupiteľstva  vám všetkým chcel oznámiť pre mňa dôležitú 

a neľahkú správu. Po dlhom, a dôkladnom zvažovaní, čo nebolo 
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veľmi jednoduché pre mňa a pre moje okolie, som sa rozhodol, 

že vystupujeme z Klubu Žijem Novým Mestom.  

 

 V ďalšom období by som chcel pôsobiť ako nezávislý 

poslanec. Nie som samozrejme sám, je nás takýchto viacej. 

A som pripravený otvorene diskutovať s každým, s každou 

kolegyňou poslankyňou, s každým kolegom poslancom, som 

ochotný diskutovať o návrhoch, ktoré budú predkladané na 

rokovanie Miestneho zastupiteľstva, o návrhoch ktoré hlavne 

zlepšia život obyvateľom v našej mestskej časti. 

 

 Tých dôvodov, prečo som sa takto rozhodol je viacero. 

Spomeniem, keďže sme na rokovaní miestneho zastupiteľstva, 

tak ten najdôležitejší dôvod. V minulom období som dospel 

k poznaniu, že politika klubov, resp. fungovanie klubov 

v rámci nášho miestneho zastupiteľstva nefunguje. Kluby 

nemusia spolupracovať, kluby musia spolu komunikovať. A v 

tomto si myslím že všetci, vrátane mňa, zlyhávali. Napriek 

tomu, že v poslednom období som sa snažil túto komunikáciu 

oživiť, dospel som k záveru, že moje snahy sú neefektívne 

a preto som sa rozhodol, že budem naozaj ako kolega pôsobiť 

ako nezávislý poslanec. Dúfam, že moje rozhodnutie 

pochopíte, akceptujete, a dúfam, že budeme v budúcnosti 

dobre spolupracovať. Ďakujem. 

 

 

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

 Peter (Ing. arch. Vaškovič), ďakujem veľmi pekne. Ja 

som Ti chcel poďakovať a myslím, že naša spolupráca bude 

pokračovať ďalej. Vážim si Ťa ako kolegu, človeka, partnera, 

ako vicestarostu.  

 Dámy a páni, pristúpime k bodu č. 2. 
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BOD 2:  

Schválenie programu rokovania 

 

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

 Program 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva bol 

zverejnený na úradnej tabuli, aj na webovom sídle mestskej 

časti: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

5. Správa z kontroly plnenia uznesení 

6. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava- 

   Nové Mesto na rok 2021 

7. Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská  

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

8. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku  

   z výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej  

   infraštruktúry„ pre projekt „Revitalizácia športoviska  

   Pionierska“ a schválenie jeho spolufinancovania 

9. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie  

   Knižnica Bratislava-Nové Mesto Pionierska 

10. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020  

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

    Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne  

    záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

    č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území  

    mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne  

    záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým  

    sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

    časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019  
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    o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava- 

    Nové Mesto 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

    Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné  

    nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  

    9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových  

    vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej  

    časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020  

    a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

    Bratislava-Nové Mesto č. 10/2020 zo dňa 23.09.2020 

13. Návrh úsekov miestnych komunikácií I. až IV. triedy a  

    ich zaradenie do nových zón dočasného parkovania v  

    mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s čl. 58c  

    ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom  

    nebytového priestoru – č. 902 nachádzajúcom sa na prízemí  

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

    Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava,  

    katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2902 v správe  

    Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

15. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy  

    ÚEZ č. 215/2019 zo dňa 23.08.2019 nájomcovi Marks&Marcs,  

    s.r.o. 

16. Návrh na schválenie súdneho zmieru v právnej veci vedenej  

    na Okresnom súde Bratislava III pod č. k. 12C/116/2019  

    žalobcu Ludmila Koukol, c/a žalovanému hlavné mesto  

    Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne  

    námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

17. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného  

    majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom  

    území Vinohrady 
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18. Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov  

    pre Základnú umeleckú školu, so sídlom Hálkova 56, 831  

    03 Bratislava, IČO: 31780334 

19. Pripomienky, námietky a požiadavky na návrh Zadania pre  

    Urbanistickú štúdiu zóny areálu Palma v MČ Bratislava- 

    Nové Mesto. 

20. Informácia o spracovaní územných plánov zón 

21. Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej  

    časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2019/2020 

22. Vystúpenie občanov (predpoklad o 15,00 hod.) 

23. Rôzne 

24. Interpelácie 

25. Záver 

 

Informačné materiály: 

1. Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

konaného dňa 16.12.2020 

2. Informácia o zmene Organizačného poriadku Miestneho 

úradu Bratislava-Nové Mesto od 01.03.2021 

3. Informácia o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu 

obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas 

Nového Mesta v roku 2021 a o čerpaní finančných 

prostriedkov v roku 2019 a 2020 

 

 

Takže poprosím, ak máte niekto nejaký návrh na doplnenie  

alebo vypustenie nejakého bodu, nech sa páči.  

     Pán poslanec Filipovič. 

 

 

Poslanec Bc., Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Stanko (Ing. Winkler), keď môžem, ja si myslím; 

     (Poznámky z pléna: Nepočuť.) 

     Dobrý deň. Prosím Vás, kolegyne, kolegovia, chcel by 

som povedať, že minule upozornil kolega Korček, že by sme 

mali najprv schváliť pôvodný program a potom následne zmeny. 

Čiže, bolo by dobré, keď to tak platí, a podľa všetkého áno, 

lebo nikto to zatiaľ nevyvracia podľa mne známych informácií. 

My by sme mali odhlasovať a potom urobiť zmenu.  

 

 

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

 Áno, presne podľa toho budeme postupovať. Máme tu 

program, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli, na webe. 

Tak by som poprosil, aby sme to schválili, a potom ak budú 

ďalšie pozmeňujúce návrhy budete sa hlásiť do diskusie. 

Dobré?  

     Takže poprosím, pripravme sa a budeme hlasovať 

o programe dnešného zastupiteľstva. 

 Čiže prezentujte sa a potom budeme hlasovať.  

 (Prezentácia.) 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ešte by som poprosil zapnúť video na hlasovanie.  

 

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

 Ďakujem. 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Stanko (Ing. Winkler), prosím ešte raz o prezentovanie, 

lebo som nepočul a žiadam ďalšie. Ďakujem.  

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

 Páni, prosím vás, nech sa páči, hlasujeme o programe. 

Prezentujeme sa a potom budeme hlasovať. Prosím, beží 

prezentácia. 

 (Prezentácia.) 

 Prosím, hlasujeme. 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Mne to zmizlo, nestihol som ani zahlasovať. Ja mám 

problém. 

 

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

 Ja čítam čo vidím tu na monitore. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov 

 Proti:               1 

 Zdržal sa:           1 

 Nehlasoval:          1 

 Traja neprítomní. 

 Čiže toto sú čísla.  

 

Poznámky poslancov: 

 Dajme opakovať hlasovanie.   

 

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

 Technické otázky. Momentík.  

 Keď chcete, dáme tretíkrát. Trikrát a dosť. 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 
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 Skrátka budeme sa vracať k tomu istému hlasovaniu 

dokola. 

 

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

 A malo by vidieť všetkých poslancov keď hlasujeme. 

 

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

Nevidím kolegu Gašpierika. Myslím, že všetkých 

ostatných vidím.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

Prosím vás, keď je tam plánovaná nejaká zmena programu, 

tak nemáme hlasovať proti, ako som ja hlasoval teraz?   

 

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

Nie, nie. Schváliť program. Buď to prejde, alebo 

neprejde.  

 Poprosím, nech sa páči.  

 (Prezentácia.)  

 Je spustená prezentácia, nech sa páči.   

 

Poslanec V. V o l f : 

 Nenabehlo to.  

 

 

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

 Prezentovali sme sa. Chvíľočku strpenia, než to 

nabehne.  

 Prosím, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  22 poslancov. 
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 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 Neprítomní:           2 

 Program bol schválený. 

 

 Teraz vás poprosím, ak má niekto návrh na zmenu 

programu, doplnenie; prosím prihlásiť sa.  

 Pán poslanec Vlačiky.  

 

 

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

 Ja som dvíhal, je to faktická poznámka. 

 

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

 Treba sa prihlásiť písomne.  

 

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

 Za seba. Všetci ste dostali e-mail, ktorý som písal 

o určitých peripetiách, keď to nazvem takto s 

tými komisiami. Ja som stále toho názoru, že veci ktoré 

budeme prerokovávať na dnešnom zastupiteľstve, ak budeme, 

tak mali prejsť komisiami, a aj tie ktoré v minulosti prešli 

komisiami a boli pomenené, tak mali prejsť komisiami znova. 

Konkrétne sa jedná o body 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 13.  

 

     A keďže to komisiami neprešlo, tak by sme ich mali 

z rokovania stiahnuť. Za seba, aby som bol zásadový a aby 

som teda nepísal niečo iné a potom sa zachoval inač na 

zastupiteľstve, ja dávam návrh na stiahnutie týchto 

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

 Ktoré sú to body? Pán poslanec prosím ešte raz.  

 

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

 Bod 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 13.  

 Všetky tieto body buď vôbec neprešli komisiami alebo 

prešli v úplne inej forme komisiami a bolo potrebné o nich 

rozprávať znova. Ja, ako predseda jednej komisie, neviem 

zvolať spoločnú komisiu pre všetkých poslancov. Myslel som, 

že v tomto zaúraduje úrad, lebo tam vidím tú kompetenciu, 

pretože ja ako predseda jednej komisie neviem zvolať 

všetkých. Dvakrát pán prednosta dostal e-mail, nezareagoval, 

včera sa vyhováral.  

 

     Takže podľa  mňa, my poslanci robíme veľa, aby sme 

suplovali úrad, aj na príprave na toto zastupiteľstvo sme 

urobili až, až za úrad a neviem, ako to chceme ďalej týmto 

spôsobom dopracovať, pretože takto sa to nerobí nikde.   

 

 Pokiaľ úrad chce, aby prechádzali, a pán starosta chce, 

aby prechádzali body, ktoré sa pripravia na úrade a to pre 

dobro všetkých obyvateľov mestskej časti, tak to musí by 

všetko v zmysle Rokovacieho poriadku, v zmysle všetkých 

pravidiel a zvyklostí prerokované do poslednej bodky pred 

zastupiteľstvom. A nie, že niečo už bolo, niečo nebolo, a 

nezvoláme komisiu lebo sa nám nechce. Proste, takto sa to 

nerobí. A akože, ak to chcete takto robiť ďalej, tak ja sa 

zúčastňovať nebudem. Ďakujem.  

 

 

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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     Martin (Mgr. Vlačiky), ja som prekvapený, že si zaradil 

aj bod 13. Pred chvíľou si poslal e-mail, kde si chcel 

rozšíriť miestnu komunikáciu, dobre. A body, ktoré neboli 

prerokované, všetky boli rokované; a na to je 

zastupiteľstvo,  aby sa to doladilo, aby konečné znenie 

uznesenia sme doladili tu. Ale je to Tvoj návrh, rešpektujem 

ho.  

 Prihlásený bol pán poslanec Filipovič; nech sa páči, 

pán kolega.  

 

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

 Ja mám faktickú poznámku. 

 

 

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

 Pani poslankyňa Švecová faktická na pána poslanca 

Vlačikyho, áno?  

 

 

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

 Áno. Ja chcem podporiť Martina (Mgr. Vlačikyho). Ja si 

myslím, že by bolo fajn mať mnohé veci prerokované ako majú 

ísť. A chcela by som sa potom aj k takej veci vyjadriť, ja 

viem, že ste vyšli väčšina v ústrety tomu môjmu návrhu, mať 

rokovanie popoludní.  

 

     Ja som vychádzala z toho, že mimoriadne zastupiteľstvo 

sa bude týkať naozaj mimoriadnych bodov a všetky tie riadne 

body, ktoré vyplývajú aj z našej agendy budú na riadnom 

zastupiteľstve. Tým pádom to vždy nasleduje po rokovaní 

komisií, miestnej rady, atď. A potom by nemuseli vyplývať 

ďalšie nevyhnutné stretnutia, zmeny, atď.  
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 Čiže ja sa prikláňam k Martinovi (Mgr. Vlačikymu). 

A bohužiaľ, máme dnes 22 bodov tak verím, že nebudeme do 

polnoci. Ale myslím si, že niektoré tie dôležité dokumenty, 

aj trebárs čo sa týka parkovacej politiky, asi by bolo lepšie 

keby sme mali prerokované v komisiách, ako tu diskutovať 

o nich. Ďakujem.  

 

 

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

 Pani Švecová, ďakujem pekne. S faktickou je prihlásený 

pán prednosta. Nech sa páči, pán prednosta. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Takže v prvom rade by som chcel 

povedať prítomným, hlavne pánovi poslancovi Vlačikymu, že 

v zmysle Zákona o obecnom zriadení zastupiteľstvo si 

zriaďuje svoje komisie. To znamená, že miestny úrad nemôže 

v žiadnom prípade vstupovať do tohto procesu; ja by som nerád 

prekračoval zákon. Ak dovolíte, ak sa dohodnete vy poslanci 

na nejakej spoločnej komisii, samozrejme je to vaša právomoc, 

ale úrad nie je na to, ani zo zákona, ani z iného titulu, 

aby zvolával komisie poslancov. To je po prvé. 

 A druhá vec. 

 (Viacero hovorov naraz.) 

 

 

Pani J. Č e r v e n k o v á, vedúca org. oddelenia: 

 Vypnite si mikrofón, prosím, ten kto nehovoríte.  

     Pán prednosta, nech sa páči, prepáčte. 
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Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     Ospravedlňujem sa. Počujete ma? (Áno.) 

     Dobre. Takže ja chcem iba to: 

     Ešte raz. Chcem len poznamenať po prvé, že občan tu má 

právo byť. .. A komisie úrad suplovať nemôže. 

 Pokiaľ ide o zákaz vychádzania, zastupiteľstvo by malo 

končiť do 19.00 hod.  

 

POZNÁMKY POSLANCOV: 

 Nebolo počuť.     

 

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

 Pán prednosta, vôbec Vás nebolo počuť. 

 

Poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliaková: 

 Tu bude asi kombinácia videa a audia. Na rozprávanie by 

asi to video bolo lepšie.   

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Počuli ste čo som povedal, alebo zopakovať? 

 

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

 Počujete pána prednostu? Nie.  

  

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

 Nepočuť. Môže nám to ešte napísať. Niekedy sa ináč nedá. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ospravedlňujem sa ešte raz. Počuli ste, čo som povedal, 

alebo to mám zopakovať? 
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Zopakuj to ešte raz. Časť bolo počuť, časť nebolo počuť.  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Takže ak dovolíte, zopakujem čo som hovoril. 

 To znamená, že po prvé, čo sa týka zasadnutí komisií, 

do toho úrad vstupovať zo zákona nemôže. Komisie sú zriadené 

miestnym zastupiteľstvom, poslanci sa môžu stretávať podľa 

svojho rozhodnutia, nie podľa pokynov miestneho úradu.  

 

 Po druhé, chcel som vás poprosiť, aby ste vzhľadom na 

prijaté uznesenie vlády, ktoré rieši zákaz vychádzania po 

20.00 hod., aby sa toto zastupiteľstvo skončilo o 19,30 hod., 

aby sa zamestnanci miestneho úradu stihli dostať domov a aby 

sme neporušovali uznesenie vlády, a aby sme nedostali 

pokutu. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ďalší v poradí s faktickou je prihlásený 

pán poslanec Galamboš; nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka návrhu kolegu 

Vlačikyho nemôžem s tým súhlasiť. Máme tu bod 8, kde sa 

uchádzame o príspevok na vybudovanie športoviska, resp. 

ihriska  na Pionierskej, na ktoré celé naše sídlisko čaká, 

a je tu jedinečná a hlavne reálna možnosť čerpať tieto 

peniaze na čom pracuje jedna celá komisia a pracovníci úradu. 

 



18 
 

 

23. zasad. MZ MČ B-NM 09.03.2021 

 Dňa 15. marca podávame požiadavku. Ak to nebude 

schválené, prihlášku nemôžeme dávať. Toto je dôvod pre ktorý  

nemôžem takéto stiahnutie bodu 8 podporiť. Myslím, že takisto 

budú rozmýšľať aj všetci poslanci, ktorí sú z druhého 

volebného obvodu, teda okolia Račianskeho mýta. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

 Dobre, ďakujem pekne. Ja tomu rozumiem, veď tam je vyše 

400 tisíc eur, je to skladačka. Takže skutočne sú materiály, 

kde sa nedá nič robiť. Buď sme natoľko tolerantní a chápaví, 

že to schválime v tomto programe alebo nie.  

 Ďalej myslím, pán poslanec Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja v zásade by som 

len doplnil pána prednostu; platí presne to čo on povedal. 

Ja som taký nejaký stručný právny odbor, posielal som to aj 

kolegovi, aj všetkým predsedom klubov a dával by som na 

zváženie predsedom komisii, lebo naozaj oni môžu zvolať 

nejakú spoločnú komisiu, alebo komisiu ako takú. Pozrite si 

aj rokovacie poriadky vašich komisií, pretože ja keď som 

písal ten e-mail tak som si ich pozrel a zistil som, že 

podobu online rokovania alebo per rollam obsahuje iba 

rokovací poriadok komisie finančnej a tie ostatné rokovacie 

poriadky v zásade sú z roku 2015, tak aby ste si ich 

aktualizovali. Ďakujem. 

 

 

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

 

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

 Ja som sa hlásil ešte predtým.  

 

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

 Dobre. Martin Vlačiky, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja teda pri všetkej úcte k pánovi prednostovi 

a ku všetkým zariadeniam, ktoré tu vymenoval, my 

nedisponujeme žiadnymi technickými prostriedkami aby sme 

v tejto dobe vedeli zvolať nejakú komisiu. Ja som dal žiadosť  

dvakrát pánovi prednostovi, aby z hľadiska právomoci ktorú 

on má so zamestnancami, aby ich poveril tým, aby pomohli 

zvolať tú spoločnú komisiu. Ak to nepochopil z tohoto, sa 

ospravedlňujem. Musím to napísať asi nejako výstižnejšie na 

budúce. Ale naozaj ja o tu komisiu môžem len požiadať a musí 

zabezpečiť jej technické zabezpečenie online prenos úrad. 

A rovnako zabezpečiť aj účasť jednotlivých pracovníkov, 

ktorí budú k jednotlivým bodom.  

 

     Takže trvám na tom, že tie komisie sa dajú uskutočniť 

len za spolupráce úradu. Bez neho žiadnu komisiu 

nezorganizujem, lebo keď je fyzicky komisia tak musí byť 

zabezpečená miestnosť a musia byť zabezpečení tí pracovníci 

ktorí tam prídu. Opätovne je to spolupráca poslancov a úradu. 

Takže toto rovnako platí aj v tomto prípade. Takže žiadnu 

spoločnú komisiu proste my nezvoláme ani keby sme sa dohodli 

všetci predsedovia klubov. Ak úrad nezabezpečí online prenos 

a nezabezpečí tých pracovníkov, tak skrátka, môžeme si 
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pokecať všetci 25 poslanci ale myslím že múdrejší nebudeme. 

Respektíve si môžeme sami nejaký online spustiť mimo úradu. 

Len toto je alibizmus, podľa mňa. Na meste to funguje.  

 

 

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

 Upozorňujem, že faktická môže byť k príspevku, pán 

poslanec.  

     Pán poslanec Korček; vidím, že si ešte raz prihlásený. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ja som sa omylom prihlásil. 

 

 

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

 Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Chcela by som povedať, že je tu spolupráca. Bola som 

raz vyzvaná, keďže niektoré komisie kolidovali, aby som 

zorganizovala komisiu sama. Ale technicky online za účasti 

pracovníkov úradu, tak to sú faktory ktoré naozaj si na seba 

zobrať nemôžem. Takže súhlasím s tým čo povedal pán poslanec 

Vlačiky o spolupráci. Komisia sociálna určite má per rollam, 

lebo už sme veľakrát to mali a schvaľujeme veľa materiálov 

aj týmto spôsobom. 

 

 

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

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

 Ďakujem za to, na čo nás tu upozornil Tomáš (JUDr. 

Korček) a pozriem si ten rokovací poriadok.  

 

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

 Ďakujem pekne pani poslankyňa. 

     Prihlásil sa pán miestny kontrolór, nech sa páči. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

     Dobrý deň prajem. Ja mám len jednu poznámku pokiaľ ide 

o tie dva body čo sa týka kontroly; nejdú nikdy ani do rady, 

ani do komisií, takže tých sa to netýka. To je všetko 

Ďakujem.  

 

 

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

Áno, to sú body, ktoré berieme na vedomie. 

Pán poslanec Troiak, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja tiež chcem vyjadriť podporu Martinovi 

Vlačikymu, keďže som videl tie e-maily ktoré posielal na 

úrad a mrzí ma, že sa tu hľadajú spôsoby ako nespolupracovať.  

Namiesto toho počúvame tu neustále nejaký alibizmus zo strany 

úradu. Bol by som rád, keby sme do budúcna hľadali spôsob 

ako spolupracovať. 

 

 Takisto to čo povedal kolega Paľo Galamboš, tiež ma 

mrzí, že to nebolo na komisii, pretože ten bod, športovisko 

Pionierska je veľmi dôležitý a ja vnímam, dva roky že sa 
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snažíme o to, aby sme to mali v rozpočte, aj s obyvateľmi 

danej lokality. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem, pán poslanec. Ja len upresňujem, že ja som 

oslovil minulý týždeň dvoch vedúcich komisií, pána poslanca 

Vlačikyho a pána vicestarostu Vaškoviča, aby sme prešli  ten 

bod č. 13, návrh nových úsekov ktorý chceme zaregulovať. 

Boli sme dohodnutí, mali sme termín, vo štvrtok o 15.00 hod. 

Myslím, že tam nebol problém, aby sa tie dve komisie stretli. 

Martin (Mgr. Vlačiky) tam dal ďalšie body a navrhol, aby sme 

sa všetci stretli, ale fakt pre nedostatok času už to nebolo 

možné.   

 

 Takže tie dva body, bod č. 13 a športovisko Pionierska 

mohli by kľudne vo vecne príslušných komisiách schválené 

a prerokované, alebo neschválené. Ja by som to doplnil, že 

fakt nešlo o to, že niekto nechcel alebo sa vyhováral.  

 Pán poslanec Mikulec, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja len kolegyne, kolegovia toto keď 

pozerajú obyvatelia čo sa tu deje, my sa s jedným bodom asi 

pol hodiny alebo hodinu budeme motať. Potom zmizne z programu 

rokovania 5 – 7 bodov, tak na čo sa tu stretávame? 

 

 Ja poviem, ja chcem rokovať o týchto materiáloch, ja 

chcem riešiť, aj verejne chcem riešiť tieto veci aby tí 

obyvatelia počuli, čo sa tu deje. Už to počujú „x“ krát ako 

sa posúvajú nezmysly. Ja chcem rokovať o týchto materiáloch. 
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A ďalej chcem riešiť aj v bode rôzne iné veci, ktoré sa 

týkajú života obyvateľov, ktoré treba prehodnotiť, a my sa 

tu motáme hodinu s niečím. Poďme už, pre boha živého, niečo 

robiť pre tých ľudí. Ďakujem.  

 

 

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

 Pán poslanec Volf, nech sa páči. 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem. Ja som presne to isté chcel povedať čo povedal 

Rišo (JUDr. Mikulec), riešime tu jeden bod a možno už dávno 

mohli prejsť 3 body, ale riešime tu čo komisie, kde, ako, 

atď. Prosím, poďme už ďalej. Ďakujem. 

 

 

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

 Pán poslanec Vlačiky, pán poslanec Vaškovič; poprosím, 

už by som rád dal slovo aj pánovi Filipovičovi. Takže páni, 

rýchlo. 

 

 

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

 Ja len teda toľko, že buď teda ideme podľa nejakých 

pravidiel alebo nejdeme podľa nejakých pravidiel. Mali tie 

body prejsť komisiami, a aj všetkými komisiami, keďže išlo 

aj o finančné veci, aj sa rozpočet pomenil, aj VZN, mali. 

Neurobilo sa to. Dvakrát môj návrh bol ignorovaný, tak preto 

zásadovo v tom e-maili som upozorňoval na to, že budem trvať 

na tom, aby to bolo stiahnuté z programu. Mrzí ma, že toto 

všetko spôsobuje zdržanie. Mrzí ma, že to spôsobuje ohrozenie 
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nejakých finančných prostriedkov na Pioniersku. Ale teda 

ako, buď máme nejaké pravidlá, rokujeme všetci v zásade k 

veci, ideme dopredu aby sme mali tie veci predrokované, aby 

sme to s čo najmenej problémami dokázali prijať na 

zastupiteľstve. Alebo všetko dajme na zastupiteľstvo, 

vlastne zrušme tie komisie, zrušme radu, však na čo je to 

dobré, a potom majme dvojdňové zastupiteľstvo. Akože, 

zamyslíte sa nad tým. Ja len chcem byť zásadový v tom, na čo 

som upozorňoval dopredu. Ďakujem. Mrzia ma všetky tieto 

zdržania.      

 

 

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

 Pán vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Stano (Ing. Winkler), ja budem 

maximálne vecný. Vrátim sa k tomu bodu č. 8, to je 

športovisko na Pionierskej. Predmetný materiál bol 

prerokovaný na Komisii územného plánovania, urbanizmu 

a výstavby. Na poslednej komisii sme o tomto bode rokovali 

o celom tomto projekte. Oboznámil som o technickom riešení, 

aj o finančnom usporiadaní, alebo o možnostiach finančného 

riešenia tohto projektu.  

 

 Takže, Martin (Mgr. Vlačiky) prepáč, ale ten Tvoj návrh, 

že práve tento bod navrhuješ na vypustenie z programu, je 

pre mňa neakceptovateľný. Tento bod bol riadne prerokovaný 

v príslušnej komisii, rokovali sme o ňom. Je možné si pozrieť 

zápisnicu a tam môžeš nájsť aj stanovisko komisie k tomuto 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja naozaj tiež 

nechcem zdržiavať, myslím si že v tomto prípade naozaj má 

pravdu pán poslanec Vlačiky, aj pán prednosta. Naozaj pán 

prednosta ani úrad nemôže žiadnu komisiu zvolať. Na druhej 

strane má kolega Vlačiky pravdu v tom, že úrad je povinný 

poskytovať podporu, nejakú technickú, zapisovateľku, atď. To 

všetko je v rokovacích poriadkoch, a naozaj si to 

predsedovia a predsedkyne komisií pozrite. Podľa mňa sa to 

dá vyriešiť veľmi jednoducho. Spojte sa s pánom prednostom 

a dohodnite nejaký spôsob komunikovania, aby ste sa naozaj 

mohli stretnúť dopredu. A naozaj za mňa, ja chápem všetky 

tieto argumenty ktoré tu boli povedané, ale myslím si, že 

keď už to zastupiteľstvo máme, tak mali by sme všetky tieto 

body prerokovať. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne Stanko, pán Winkler. Chcel by som 

povedať, že my by sme chceli zmeniť za Klub Žijem Novým 

Mestom, bod č. 12, aby sa hlasovalo o Riazanskej z dôvodu, 

že dostali sme výpočet a vlastne celú kalkuláciu 12.24., 

neboli poskytnuté materiály. Vzhľadom na to že sa jedná o to, 
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že potrebujeme všetky tie triedy takisto ako za klub, tak 

ako aj všetci kolegovia zo zastupiteľstva. Pokiaľ ide 

o výpočet 139 tisíc na dve triedy; ja neviem aké veľké sú 

tie triedy, ale mám dojem že ide o priestory telocvične.  

 

 

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

 Pán poslanec, prepáč, Ty si povedal bod č. 12, ale to 

je všeobecne záväzné nariadenie a to nemá s tým nič spoločné,      

Riazanská, zmena rozpočtu. Keď schválime program, príde bod 

č. 6 – Návrh na druhú zmenu rozpočtu; prosím, potom sa 

prihlás. Dobré?  

 

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

     Áno, dobre. Poplietol som si to. 

 

 

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

 Ak dovolíte, ideme hlasovať o návrhu pána poslanca 

Vlačikyho, ktorý navrhuje, aby sme vypustili z dnešného 

programu body č. 6, 7, nebudem ich čítať pre krátkosť času, 

8, 9, 10, 11 a 13. Martin (Mgr. Vlačiky) sedí to? Nezabudol 

som niečo? 

 

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

 Mal som ešte faktickú poznámku.  

 

 

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

 Budeme hlasovať. Hlasujeme o návrhu pána poslanca 

Vlačikyho. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 
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 Prezentácia je ukončená. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 7 poslancov. 

 Proti:              8 

 Zdržal sa:          8 

 Nehlasoval:         1 

 Čiže návrh neprešiel.  

 Dámy a páni pokračujeme.  

     

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

 Stano, prepáč, ale ako je možné, že tri štvrtiny to 

vyhodí? 

 

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

     Neviem. To sa treba pýtať toho technika správneho.  

 Myslím si, že hlasovanie to neovplyvnilo. 

 

TECHNIK: 

 Pána Troiaka ukazuje, že neprítomný, nehlasoval. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ja by som chcela možno iba doplniť; ako je možné, že 

niektorí sa zdržali, aj pán Gašpierik, a nebolo všetkých 

vidieť. Takže ako sa dodržujú pravidlá. Ale ako? 

 

POZNÁMKA: 

 Technické riešenie nie je dokonalé, lebo aj mne to 

vypadáva. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 
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 Pán Gašpierik tam nie je vôbec, ani na prvom hlasovaní.   

 

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

 Ja vás nevidím všetkých na obrazovke, musím si to 

prepínať. 

 Takže prosím, zopakujeme si hlasovanie o návrhu pána 

poslanec Vlačikyho. Môžeme skúsiť prezentáciu? (Áno.) 

Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Prosím, hlasujeme. 

 

(Hlasovanie.) 

Za:                 7 poslancov. 

Proti:              6 

Zdržal sa:         11 

Návrh pána poslanca Vlačikyho neprešiel.  

Čiže pôjdeme podľa pôvodného programu rokovania.  

Môžeme pristúpiť k bodu č. 3. 

 

 

 

BOD 3: 

Voľba členov návrhovej komisie 

 

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

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec Mgr. P. W e i s s  

pán poslanec Ing. L. G a š p i e r i k  

     Prosím, budeme sa prezentovať a potom hlasovať. 

 Prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem pekne. Pripravíme sa a budeme hlasovať. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                 24 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Ďakujem pekne. 

 Čiže návrhová komisia bude pracovať v zložení: 

predseda pán poslanec Mgr. J. Petrovič, 

členovia pán poslanec Mgr. P. Weiss a pán poslanec Ing. L. 

Gašpierik. 

 Pristúpime k bodu č. 4 dnešného programu. 

 

 

 

BOD 4:  

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

 

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

 Za overovateľov zápisnice a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec JUDr. T. Korček, PhD. 

pani poslankyňa Mgr. D. Timková.  

 Prosím, budeme sa prezentovať. 

 (Prezentácia.) 

 Prosím, hlasujeme. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Prosím zapnúť si kamery. 

 

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

 Áno, zapnite si kamery. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:               24 poslancov.  

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0. 

 Čiže overovateľmi zápisnice a uznesení na dnešnom 

rokovaní budú pán poslanec JUDr. T. Korček, PhD. a pani 

poslankyňa Mgr. D. Timková. Ďakujem pekne. 

 Pristúpime k bodu č. 5.  

 

 

 

BOD 5: 

Správa z kontroly plnenia uznesení 

 

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

 Pán prednosta, kratučké úvodné slovo, nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Takže, tak ako štandardne to býva, my 

sme urobili s kolegami z kontroly odpočet všetkých uznesení, 

ktoré boli termínované a plnené inde. K tej prílohe ako boli 

splnené, verím, že už nebudú nejaké výhrady, všetky sme 

prešli. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán prednosta. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

     Nikto sa nehlási.  

     Ďakujem pekne. 

 Prosím návrhovú komisiu o 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  k o n š t a t u j e, že 

1. Trvá plnenie uznesení: 08/09, 11/15, 

16/31, 22/23. 24/38, 27/17, 27/18, 27/28.1, 

03/18, 03/19, 04/22, 05/25.3, 

08/31.4, 09/15, 09/16.3, 09/16.8, 09/17.1, 

13/14, 14/06.1, 14/06.2, 15/04, 15/08, 

14/06.3, 16/12, 16/29.5, 16/29.7, 16/29.9, 17/10, 

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

18/07, 18/28, 18/32 D, 18/32 E, 18/,33.1,  

18/33.7, 19/04, 19/05, 19/09, 19/10, 19/13, 19/24, 19/32, 

19/33, 19/36.1, 

19/36.2, 19/36.3, 19/36.4, 19/36.6, 20/04, 22/06, 22/08, 

22/09 

 

2. Splnené boli uznesenia:  

05/03 D, 06/04/01, 08/10, 08/16, 27/28.3, 03/14, 05/25.1, 

08/31.2, 08/31.3, 09/16.2, 09/16.6, 09/17.2, 10/18.1, 

10/18.4, 10/18.5, 15/09, 17/31.2, 17/41.14, 18/33.3, 

18/33.4, 18/33   .5,18/33.6, 22/04, 22/05, 

 

3. Zrušené boli uznesenia: 

16/32.3, 17/17,27/05, 10/18.6. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa.  

 (Prezentácia.) 

 Prosím, hlasujeme. Prosím zapnúť kamery.   
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                20 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          3 

 Ďakujem pekne.  

 Správa o plnení uznesení bola prijatá. 

 Pristúpime k bodu č. 6 programu. 

 

 

    

BOD 6: 

Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na rok 2021 

 

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

 Poprosím o krátke úvodné slovo pani Ing. Parackovú.  

     Pokiaľ ja viem boli rokovania klubov. Teraz som sa 

dopočul, že boli nejaké problémy s týmito návrhmi, ale 

poprosím na úvod pani Ing. Parackovú. 

 

 

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

oddelenia: 

     Dobrý deň prajem. Máme tu návrh na dve uznesenia na 

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 

2021.  

 V časti a) máme presun rozpočtových prostriedkov; 

neviem, či mám vymenovať jednotlivé časti, bolo to vysvetlené 

na Rade a komisii, tam žiadna zmena nenastala.   
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Pani J. Č e r v e n k o v á, vedúca org. oddelenia:  

 Prosím hovoriť na mikrofón, lebo nie je Vás počuť. 

 

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

 Teraz je to lepšie? (Áno.) 

 Takže máme tu návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021.  

 

 V časti a) máme presun rozpočtových prostriedkov 

v časti bežných výdavkov vo výške 49 342,00 EUR.  

     Neviem, či mám vymenovať aj tie jednotlivé časti, lebo 

bolo to vysvetlené na Rade, aj na komisiách; tuná nejaké 

zmeny nenastali. 

 

 Potom máme b) presun rozpočtových prostriedkov v časti 

bežných príjmov vo výške 39 577,00 EUR. 

 

 Potom v pôvodnom návrhu bol bod c) zvýšenie 

rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo 

výške 118 900,00 EUR, kde sme mali Zriadenie Front office, 

projektovú dokumentáciu vo výške 2 000,00 EUR, realizáciu 

Zriadenie Front office 33 000,00 EUR; bola požiadavka 

z Miestnej rady aby boli doložené aj prílohy a ako bude 

vyzerať ten Front office, takže to doložené bolo. 

 

 Ďalej sme mali: 

- projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia bytových domov 

Bojnická 19 500,00 EUR, 

- projektová dokumentácia detské ihrisko Mierová kolónia 

– doplatok 1 400,00 EUR,  
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- projektová dokumentácia Rekonštrukcia verejného 

priestranstva Americká/Ľubľanská vo výške 12 000,00 EUR 

- projektová dokumentácia Vybudovanie parkov v Mierovej 

kolónii 9 000,00 EUR 

- Rekonštrukcia Školák klub interiér – realizácia vo 

výške 18 000,00 EUR 

- Projektová dokumentácia ZŠ s MŠ Cádrová – obnova 

s nadstavbou, zvýšenie o 14 000,00 EUR 

- Projektová dokumentácia rozšírenie parkovej zóny 

10 000,00 EUR. 

 

     Potom je d) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti 

príjmových finančných operácií, kde máme krytie vo výške 

118 900,00 EUR z Rezervného fondu. 

 

 Ďalej bod e) a f) spolu súvisia. A tam je zvýšenie 

rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo 

výške 440 000,00 EUR, a týka sa to: 

Revitalizácie športoviska na Pionierskej, čo hovorí 

o zdrojoch na toto športovisko Pionierská. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Do diskusie sú postupne prihlásení pán 

Petrovič, pán Filipovič, pani Švecová a pán J. Mrva. Takže 

nech sa páči pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :  

 Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, kolegovia včera 

na rokovaní všetkých 4 poslaneckých klubov bol pripravený 

nejaký návrh. Ale pochopil som, že pán kolega Filipovič 
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a Klub Žijeme Novým Mestom má nejaký problém s Riazanskou. 

Pred rokovaním Miestneho zastupiteľstva sa snažil vysvetliť, 

kde sa tá suma zobrala, je k tomu  normálne urobený rozpočet, 

návrh projektu, čo sme dostali z investičného oddelenia. 

Pokiaľ ide o telocvičňu, pán kolega, kde vytvárame nové 

triedy materskej školy ktorá potrebuje patričnú 

infraštruktúru. Každá infraštruktúra niečo stojí. Na základe 

nejakého statického posudku a ďalších vecí sa zistilo, že sú 

potrebné rekonštrukcie a podobné veci; všetko niečo stojí. 

 

 Bavili sme sa o tom, že je potrebné aj následne 

kontrolovať, ako bude realizácia prebiehať, ako bude 

prebiehať nejaká verejná súťaž. Toto sú ceny, ktoré sú 

navrhnuté podľa štandardného projektantského cenníka. Na 

základe toho vyšla táto suma, nevieme koľko sa vysúťaží. To 

neznamená, že to toľko bude stáť  

 

 Len momentálne v podstate máme nejaký návrh zmeny alebo 

pozmeňujúceho návrhu k tejto zmene rozpočtu a úprimne 

povedané; teraz úplne neviem, ja ho môžem kľudne predniesť  

ako návrh troch klubov a váš klub potom môže navrhnúť svoju 

zmenu, alebo neviem. Tam potrebujem, aby sa vyjadrili aj 

ostatní dvaja predsedovia klubov, či s návrhom súhlasia vo 

forme faktickej poznámky k môjmu príspevku. 

 

 Ale ja si dovolím túto zmenu navrhnúť tak, ako sme ju 

včera prerokovali na stretnutí klubov, kde sme si osvojili 

a navrhovali návrh pána vicestarostu Vaškoviča na navýšenie 

prostriedkov pre projektovú dokumentáciu na ZŠ s MŠ Cádrová, 

nie o pôvodných myslím 16 tisíc ale 34 tisíc, čo by malo 

pokryť celkové náklady na vypracovanie projektovej 

dokumentácie toho väčšieho variantu rozšírenia školy, 
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pretože aj na základe stretnutia ohľadom tohto projektu, 

jasne vyplynulo aj zo strany pani riaditeľky, že iný variant 

ako tých 6 tried, teda väčší variant prakticky nemá pre ňu 

žiadny význam.  

 

     A plus, na základe toho čo tu bolo spomenuté sme 

doplnili do tejto zmeny rozpočtu aj realizáciu rozšírenia 

kapacít materskej školy v budove ZŠ Riazanská, pretože 

mestská časť urgentne potrebuje triedy v škôlkach. Nemáme 

tie triedy, nevieme umiestniť okolo 300 detí v materských 

školách. A domnievame sa, že toto je skutočne priorita, ktorú 

treba realizovať čo najskôr. Tým sa navýšila aj suma. Ja som 

komunikoval aj s pani Parackovou, ktorá mi potvrdila, že je 

možné týmto spôsobom navýšiť tie sumy. Že je možné v podstate 

prevodom z Rezervného fondu takto navýšiť tie prostriedky, 

že tie prostriedky proste tam sú. 

 

 Takže dovolím si túto zmenu takto navrhnúť ako 

pozmeňujúci návrh. Či sa pridajú predsedovia ostatných 

klubov, poprosím nech sa vyjadria. A ak aj nie, tak určite 

za náš klub ide o túto zmenu. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 S faktickou je prihlásený pán poslanec Mikulec, nech sa 

páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja teda súhlasím so všetkým tým čo 

povedal Juraj (Mgr. Petrovič), že treba podporovať tie veci 

aj ohľadom tých tried, atď. Zaráža ma jedna vec, tu príde 
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12.24 rozpočet vo výške vyše 100 tisíc EUR a tu poslanci 

majú niekoľko minút na to, aby sa vyjadrili, či to podporia 

alebo nepodporia. Konkrétne tá Riazanská keď sa bavíme; 

nejakú kuchyňu pod 100 tisíc EUR. A poviem na rovinu, že by 

som nepodporil v takejto výške takúto kuchyňu. 

 

 A poviem na rovinu, to nie je žiadny problém, že sa tu 

hlasuje o nejakom materiáli v hodnote vyše 100 tisíc EUR 

prakticky v posledných minútach. To nie je žiadny problém, 

že sa takéto niečo predloží na zastupiteľstvo, že? Žiadny 

problém. Ja tomu nerozumiem. 

 

 Poslanci, ktorí chcú mať jasno v tom, že koľko to bude 

stáť, a pán Filipovič sa pýta oprávnene, tiež tomu nerozumie, 

tiež to dostal na poslednú chvíľu a chce sa do toho nejakým 

spôsobom zapojiť aby to videl, má tiež nejaký pohľad na to. 

Tak to, že to nechceme schváliť, to neznamená, že to nechceme 

podporiť. To znamená, že to chceme kontrolovať a právom, aby 

sa peniaze obyvateľov Nového Mesta nemíňali len tak hala-

bala. Ďakujem. Aj k ostatným položkám sa vyjadrím.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja si myslím, že nič tomu nebráni, keby 

sme sa aj nedohodli na tomto zastupiteľstve, aby sa to 

neschválilo a išlo do komisií, a schválilo sa to v apríli. 

Je to dôležitá vec ktorú chceme, je to potrebné. 

 Ale nech sa páči, prihlásený s faktickou je pán 

vicestarosta Vaškovič. Peter, máš slovo. 

 

 

Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 
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 Ďakujem za slovo. Ja, Juraj (Mgr. Petrovič), ak dovolíš, 

nebudem s Tebou súhlasiť, lebo by som neporovnával situáciu 

na základnej škole Cádrová so základnou školou na Riazanskej. 

Na Komisii územného plánovania, urbanizmu a výstavby bol 

zaradený bod Štúdia rozšírenia nadstavby, resp. 

rekonštrukcia nadstavby ZŠ na Cádrovej, o tomto bode sme 

rokovali na základe tej štúdie. Na tejto komisii sme nič 

nerokovali o projektovej dokumentácia rozšírenia materskej 

školy na Letnej, na objekte Základnej školy Riazanská. 

S materiálom absolútne súhlasím. Ja si tiež myslím, že 

rozšíriť kapacitu Základnej školy na Letnej je potrebné.  

 

 Ale, ak máme rovnaký meter, mali by sme všetky tieto 

materiály prerokovávať v komisiách, tak nemôžeme potom na 

jednej strane hovoriť o tom, že jedna základná škola bola 

prerokovaná v komisii a druhá nebola, a budeme k ním 

pristupovať rovnakým spôsobom a rovnakým metrom.  

 

 Ja za seba môžem povedať, že tú dokumentáciu materskej 

školy na Letnej som ako predseda Komisie výstavby nevidel. 

Nikto ma nepožiadal o to, aby bola prerokovaná v komisii. 

A jednoducho je to opäť materiál poslaný na poslednú chvíľku. 

Potom naozaj buďme principiálni, pristupujme k všetkým 

veciam principiálne rovnako. Ďakujem pekne. 

 

 

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

  Ďakujem, pán vicestarosta. S faktickou je prihlásený 

pán poslanec Filipovič, potom pán poslanec Korček. Nech sa 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán vicestarosta. Takže takto, aby 

som to zhrnul. Klub Žijeme Novým Mestom takisto sme za to, 

aby sme boli predkladateľmi. Jednal som aj s niektorými 

členmi iných klubov. Ide o to, že sme materiál 12.24  

nedostali s rozpočtom. Takisto som veľakrát napadol 

uprednostňovanie našich detí novomestských pred ostatnými, 

všetci potrebujú MŠ, ale máme 300 detí ktoré nevieme prijať. 

Ide nám akurát o to, že rozpočet 140 tisíc, vyzerá to tak, 

že ideme stavať novú materskú školu, nevieme koľko je to m2, 

nejaké novobudované umývadlo a nejaké ďalšie veci. Neviem, 

zdá sa nám to veľa. Samozrejme, nesúhlasíme s tým, aby sme 

dostávali. Takisto myslím, že nesúhlasia ostatné kluby s 

tým, aby sme dostávali na poslednú chvíľu tieto podklady. Je 

to nedostatočné. Takže toľko asi za nás.  

 

 

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

 Pán poslanec, ďakujem. S faktickou je prihlásený pán 

poslanec Korček; nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Keďže ma pán kolega 

Petrovič vyzval, v materiáli tam sa nehovorí iba 

o Riazanskej, hovorí sa tam aj o iných prioritách, či už 

úradu alebo jednotlivých klubov. Čiže my, a za mňa, pretože 

stále ostávam ako navrhovateľ tohto materiálu, pokiaľ pán 

kolega Filipovič predloží ten pozmeňovací návrh aby sa 

samostatne hlasovalo o Riazanskej, už to bude na každom aby 

sa vyjadril hlasovaním. Ďakujem. 

 



40 
 

 

23. zasad. MZ MČ B-NM 09.03.2021 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pani poslankyňa 

Timková; je to tu dosť neprehľadné, stále sa to posúva. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

     Veľmi ma prekvapuje, že ten materiál došiel až teraz, 

my to už riešime na školskej komisii vyše roka. Všetci vieme, 

že materských škôlok je nedostatok a vy hovoríte, že zase to 

posunieme o mesiac. My sme to preto tlačili teraz, pretože 

školský rok začína od septembra, takže aby sa stihlo nejaké 

tie triedy vybudovať. To, že suma je vysoká, to prekvapilo 

aj nás, lebo nám bolo povedané, že na začiatku má byť okolo 

70 tisíc, a je to raz toľko. Ale toto je otázka na 

investičné. A investičné oddelenie je za to zodpovedné, 

a toto by mala byť iba výzva. Takže potom môžeme skontrolovať 

cenu.  

 

 Skôr ide o to, aby sa to čo najrýchlejšie zadalo a aby 

sme v podstate zabezpečili škôlky. Ide iba o 40 miest 

a pritom 300 detí nebolo zobratých. Posúvajme to ďalej, 

a neviem čo budeme robiť potom v septembri. To je z mojej 

strany.   

 

 

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

 Nech sa páči, pán Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Ďakujem za slovo. Ja tu len počúvam o Riazanskej, ja 

som myslel že Školak klub .., ale ja som napríklad taký 
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materiál nedostal o materskej škôlke. Ja som si prečítal e-

maily, neviem kde je. Naopak, je tam 18 tisíc EUR na Školak 

klub a sú tam vymenované určité stavebné činnosti a výmeny, 

čo nám podľa mňa za tie peniaze nevyjde; zmena povrchu, zmena 

okrajov, zmena médií, kompresorová zdravotechnika, no, ťažko 

za 18 tisíc. Neviem, kto to naceňoval, ale podľa môjho 

laického názoru to za tieto peniaze nevyjde. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Opätovne je tam pani Timková a pán 

Vaškovič. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 To bolo omylom, ospravedlňujem sa.  

 

 

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

 Pán Filipovič, pán Mikulec.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Chcem len povedať kolegom, že 

materiál mi poslala pani kolegyňa Timková, ináč by som sa 

k nemu nedostal. Takže nebol nám zaslaný. A viem o tej sume 

prvej 70 tisíc, nie tej druhej 140 tisíc. Čiže z toho dôvodu 

máme problém, lebo 70 tisíc nebol problém, ale došlo 

k nejakým zmenám ktoré sa spomínali. A nie je tam problém 

s miestami, ale problém s financiami. Ide o to, že aj včera 

sme hovorili na klube, či osloviť komisiu alebo nejaký orgán 

s tým obstarávaním, ktoré sa tu deje. Lebo nie je možné niečo 

obstarať naraz, pre pána boha. Neviem, či ideme šafáriť 
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s peniazmi, ale tieto peniaze treba kontrolovať. Fakt, my sa 

tu rozhodujeme medzi deťmi a medzi bežným prechodom pomaly. 

Ide o to, že nevieme z čoho to zoberieme. Z Rezervného fondu; 

ja som za, je to na dobrú vec, ale nemôžeme tu šafáriť, ale 

nemôže ísť len tak o stopercentnú sumu naviac, pre pána boha.  

Buďme normálni, veď ľudia sa na nás pozerajú. 

 

 Ale ja som samozrejme za vytvorenie. Mám problém so 

sumou, s ničím iným. 

 

 

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

 Pán poslanec Mikulec, nech sa páči. 

 

 

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

 Ako som správne pochopil, nikto o tom nevedel. A pani 

poslankyňa poslala materiál teraz? Ona o tom vedela? 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Môžem? Musím zareagovať. 

 

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

 Pani poslankyňa, máš slovo.  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 My sme dostali materiál včera, lebo sme si to žiadali 

od investičného. Skúsme osloviť investičné, kde je problém. 

To nie je v nás. My chceme vedieť, kde to je.  

 

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

 Neskáč mi do rečí. 
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Hovorí pán poslanec Mikulec.  

 

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

 Ja nehovorím, že to Tvoja chyba. Ja hovorím, že tu 

poslanci dostali o 100 % navýšenú sumu oproti niečomu pár 

minút pred zastupiteľstvom a niekto sa čuduje, že nechceme 

hlasovať, nepamätáme si materiály z minulosti, čo nás potom 

stálo oveľa viacej. Za toto majú poslanci hlasovať, že dôjde 

pár minút nejaká zmena? A 70 tisíc to je nič, to je hore-

dole, to nikomu nevadí. 

 

 

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

 Pani poslankyňa Timková, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ja som chcela reagovať, že o deň neskôr dôjde to, že 

máme mať auto pre EKO-podnik, a že máme mať auto pre Front 

office. Tak som chcela, že tie peniaze by sa mohli viac 

ušetriť na materské škôlky, ktoré sú nevyhnutné v našej 

mestskej časti. Takže riešme teraz tu čo sú priority. Stále 

chýba v našej mestskej časti stratégia. My absolútne 

nevieme, kde ideme dávať peniaze, len kto kričí, tak tam sa 

zrazu dávajú peniaze. Ja tiež nie som za tento spôsob, aby 

sa takto schvaľovalo. Kde je investičné, ktoré by nám 

povedalo, prečo to tak narástlo? Ďakujem.  
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja len chcem povedať to, keď ste si všimli, 

kolegovci nám suplujú úrad. Prosím vás, musíme sa spamätať. 

Tu nejde o to, my sa tu nemôžeme hádať. My budeme musieť čím 

ďalej tým viac kontrolovať náš úrad, lebo ináč to nevidím 

ja. Ja nehovorím, že to je niekoho vina, ale nemôže to takto 

fungovať pre budúcnosť. My sa tu nemôžeme hádať kvôli tomu, 

že všetci chceme ušetriť peniaze, musia tu byť nejaké 

dôležité priority, ktoré by nemali byť opomenuté len kvôli 

tomu, že niekto zanedbal svoje povinnosti.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa musím vrátiť späť, diskutujeme 

k príspevku pána poslanca Petroviča. Bol prihlásený pán 

Filipovič, „m“ neviem čo znamená, či diskusia? Čiže poprosím 

o diskusný príspevok pani poslankyňu Švecovú, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Pôvodne som ten diskusný príspevok 

smerovala na Miestny úrad, a chcem sa pani Parackovej opýtať, 

že koľko zostane v Rezervnom fonde v prípade keď schválime 

zmenu tak ako je teraz navrhnutá, ktorú prečítal kolega 

Petrovič. 

 

 A nedá mi nezareagovať, možno aby som dala na pravú 

mieru veci, ako sa vyvíjala vôbec situácia s miestami pre 
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materskú školu Letná na Základnej škole Riazanská. 

Prekvapilo ma, že nikto z vás nevidel vôbec čo sa tam bude 

robiť, ja o tom neviem, napísala som to. Dňa 19 januára sme 

všetci poslanci, neviem to úplne skontrolovať, či ste tam 

všetci, ale letmým pohľadom vidím, že projektová 

dokumentácia bolo poslaná na všetkých poslancov.  

 

     Aby som to skrátila, ide o vytvorenie 2 tried. Každá 

trieda pre 20 detí, celkovo ide o 40 detí. Áno, tak ako Braňo 

(Bc. Filipovič) správne hovorí, diskutovali sme na školskej 

komisii túto kapacitu materskej školy, lebo máme nedostatok 

v celej mestskej časti. A keď sme schvaľovali ešte voľakedy 

pre základnú školu nájom na ďalších 10 rokov, operovali sme 

práve kapacitou Základnej školy Riazanská, že sa tam vytvára 

možnosť umiestňovať naše deti. Čiže tam niekde a v tom čase 

niekedy vznikla aj tá idea ako rozšíriť a kde vôbec nejaké 

kapacity. 

 

 Vzhľadom k tomu, že naozaj sme tu všetci poslanci, 

doslova a do písmena, dala  som si tú námahu cez víkend, 

pozrela som si všetky predvolebné letáky, ako som to mala 

nahádzané v schránkach, operujú rozšírením kapacít 

materských škôl. O tom ešte nikto nehovoril, pretože si 

neuvedomil, že všetky tieto naše deti nebudú mať kam chodiť 

do školy. A nebudú mať kam chodiť, môžete si vypočuť všetkých 

riaditeľov. To je prvá vec.   

 

 Druhá vec je trvajúca a už je to vec či župana 

a starostu mestskej časti, dokonca do Národnej rady pán 

starosta operoval s otvorením 2 materských škôlok, Teplickú 

a Vihorlatskú. Dozvedela som sa, že verejné obstarávanie na 

Teplickú bude zrejme neúspešné, čiže žiadnu triedu 
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nevytvoríme a tým keď aj náhodou by sme otvorili, zrejme 

bude problém so statikou, hneď 70 miest nám odíde. Čiže bude 

chýbať. Ten projekt mal hodnotu keď sa súťažilo od 700 tisíc 

EUR do vyše milióna; dobre si to nepamätám, čiže jedno miesto 

dieťaťa v materskej škole by vyšlo zhruba od 7 – 10 tisíc 

EUR na vytvorenie jedného miesta.  

 

 V prípade Vihorlatskej neviem ako sme ďaleko. Je tam 

problém s prístupovou cestou, je tam problém so všetkým 

možným, ale tiež nie sme ďaleko. Je to vo veľmi veľkom 

nedohľadne, či vôbec nejaké miesta otvoríme, i keď 

v predvolebných sľuboch viacerých z vás bolo, ako rozšírime 

kapacity. Čiže to len na také oživenie pamäte.  

 

 Prekvapila ma suma 140 tisíc EUR, ktorú sme sa reálne 

dozvedeli až včera, keď sme potrebovali z hľadiska zaradenia 

toho projektu do rozpočtu, aby sme vedeli akú sumu požadovať. 

A spätne sme teda zisťovali, tých 70 tisíc ako bolo 

spomínané, to bol taký úplne prvý nástroj. Boli sme sa tam 

pozrieť, ja teda ako členka školskej komisie, bol tam Školský 

úrad, bola tam pani riaditeľka, boli tam naši z investičného 

oddelenia, a uviedlo sa že asi 70 tisíc. To bolo úplne prvé 

bez toho, aby sa tam vtedy dávalo do úvahy práve to, že tam 

budú musieť byť na tej chodbe vytvorené iné priestory, atď. 

 

      Čiže nie som statik, stavebník, ale hrozím sa tej sumy, 

lebo suma 70 tisíc sa mi páčila viacej. Neviem to objektívne 

posúdiť.  

 Ale späť k rozpočtu: 

 

 Keď máme schváliť 140 tisíc EUR, my neschvaľujeme, že 

teraz preplatíme faktúru vo výške 140 tisíc. My schvaľujeme 
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finančné prostriedky, ktoré na takúto prioritu budú 

vyčlenené.  

 

 To znamená, že na základe toho budeme môcť vôbec 

obstarávať, budeme môcť vstúpiť do nejakého projektu, ktorý 

bude zadaním pre ďalšiu súťaž. Čiže budeme mať dosť času na 

to, aby sme sa dostatočne pozreli na to, čo je všetko 

zahrnuté, správne nacenené a až potom vyhlásime súťaž. A ak 

tá súťaž bude naozaj úspešná, vznikne konečná cena, ktorá 

možno bude vyššia, možno bude nižšia, ja neviem, ja nie som 

odborník vo všetkých týchto oblastiach. 

 

 Jednoducho mňa len mrzí ako predsedníčku školskej, 

komisie, preto bijem na poplach od úplného, úplného začiatku 

v tejto komisii, že nemáme dostatočné kapacity nielen 

v školách, nielen škôlkach. Táto škôlka to je len malá 

odrobinka. Cádrová je škola, a tí ktorí sme boli včera na 

zasadnutí vieme o čo ide. A my čo sme členovia školskej 

komisie na poslednej komisii sme mali všetkých riaditeľov 

škôl k tejto otázka.  

 

     A skutočne môžem navrhnúť všetkým kolegom, aby sme 

urobili spoločnú komisiu. A tak ako na školskej komisii 

hovoríme o nedostatočných kapacitách, tak môžeme aj na tej 

spoločnej komisii porozprávať, zavolať aj predstaviteľov 

Miestneho úradu, akú koncepciu vôbec zvolíme. Lebo my aj keď 

to zrovna dnes schválime, alebo dnes neschválime,  nestihneme 

tie dve triedy vôbec otvoriť. Keď sa bavíme o Cádrovej nebude 

ešte, možno to bude v budúcom školskom roku, ale nie je to 

vôbec isté. A nám chýba, naozaj chýba hlavne 20 tried na 

základných školách k septembru 2020.  
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem. Vidím, že s faktickými, verím že na vystúpenie 

pani poslankyne Švecovej je tu V. Volf, P. Vaškovič, M. 

Lovich. Nech sa páči, pán poslanec V. Volf, máte slovo.    

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poprosiť, že či je tu 

niekto z investičného oddelenia a vedel nám to trochu 

objasniť, lebo hovoríme my tu o nejakých rozpočtoch, atď., 

a myslím si, že niekto z úradu by sa k tomu tiež mal 

vyjadriť; prečo to tak je, ako to je, prečo to tak vzniklo.  

 

 Ja tiež nespochybňujem tú vec, že nemáme školy. Takisto 

ako keď bola Cádrová minulé zastupiteľstvo ja som chcel byť 

za aby sme schválili Cádrovú, keď boli niektorí ľudia proti 

lebo to je narýchlo. Chcel by som poprosiť o nejaké 

vysvetlenie za náš úrad, aby som mohol hlasovať za. Ďakujem.  

 

 

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

 Neviem, či je tu pani Ing. Effenbergerová, nevidím. 

(Je.) Nech sa páči, odovzdám, veľmi krátko, dobré? 

 

 

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

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania. 

 Úplne jednoducho, pretože 70 tisíc bol odhad približne 

na m2 po rokovaniach s Hygienou, a po rokovaniach 

s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme museli 

pristúpiť k zabezpečeniu 4 m2, 4 umývadiel, 4 toaliet pre 
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každú triedu. Otvory sa prebúravajú, v priečkach musia byť 

staticky zabezpečené, takže zasahujeme aj do nosnej časti 

budovy. Musíme ich urobiť s prekladmi. Ten m2 vychádza naozaj 

veľmi veľa.  

 

 Pôvodný rozpočet, ktorý nám predložil projektant bol 

156 tisíc EUR. Po úsporách, na ktoré sme spolu prešli sme sa 

dostali na 139 tisíc, vrátane DPH. Je to cena pri 

rekonštrukcii a zmene účelu využitia veľkej triedy na malé 

triedy, kde naozaj na dieťa potrebujeme 4 m2, na každé jedno 

dieťa. Takže sú to telocvične, tie deti musia niekde spať, 

musia mať oddelenú spálňu, oddelenú časť herne a oddelenú 

jedáleň, priestor kde si budú môcť odkladať svoje veci. Je 

to členenie iného účelu využitia stavby, ktorá má úplne iný 

účel využitia. Je to klasický projekčný rozpočet ktorý vyšiel 

od projektanta a rozpočtára. Nikto nič  neovplyvňoval, nikto 

tam nedával materiály, ktoré sú luxusné. Je to úplne pri 

zemi. Je to vysoká cena, ale je to z rozpočtu, vychádza 

z reálneho rozpočtu.  

 

 

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

 Pani vedúca, ďakujem za vysvetlenie. Potom tam bol 

prihlásený pán poslanec Lovich. Nie, P. Vaškovič. Je toho 

strašne veľa, čiže strácam prehľad. Nech sa páči, pán 

vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel len zareagovať 

na pani poslankyňu Švecovú. Máte pravdu pani poslankyňa, 18. 

februára, teraz som si to overoval, sme dostali projektovú 
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dokumentáciu na realizáciu týchto 2 tried. To berte len ako 

informáciu bez toho, že by sme boli vyzvaní, a že by som aj 

ja bol vyzvaný ako predseda komisie, aby sme túto 

dokumentáciu prerokovali. 

 

 O to viac ma zaráža a ešte raz to hovorím s veľkou 

nevôľou, veľmi ma to mrzí pani Timková, Vy ste členka našej 

komisie, stačilo povedať jedno slovo a mohli sme zaradiť 

celý tento projekt na rokovanie komisie. Na našu komisiu sa 

snažím naozaj zaraďovať všetky aktuálne projekty 

a dokumentácie. A jednoducho, toto bola dokumentácia, ktorú 

naozaj možno som prehliadol, ale nikto ma neupozornil na to, 

že je to aktuálna dokumentácia, ktorú treba prerokovať.  

 

     Samozrejme, ja nemám žiadny problém s tým, aby sa tento 

projekt zrealizoval. Dokonca nemám problém ani s rozsahom 

tých finančných prostriedkov. Takže naozaj, ak si povieme, 

že budeme všetky projekty prerokovávať v komisiách, tak 

potom buďme dôslední a buďme konzekventní a všetky projekty 

takto v komisiách prerokovávajme. 

 

 Viete veľmi dobre, že čo sa týka Cádrovej, vyvinul som 

maximálne úsilie o to, aby sme celý ten projekt 

predebatovali, prerokovali, ja som inicioval niekoľko 

stretnutí, aby ten projekt bol prerokovaný v našej komisii. 

A mám záujem, aby všetky projekty boli prerokované v našej 

komisii. Potrebujeme spoluprácu, alebo minimálne aspoň 

komunikáciu. Ďakujem. 

 

 

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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 Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Lovich, potom pán 

poslanec Petrovič. Nech sa páči.   

 

 

Poslanec M. L o v i c h : 

 Ďakujem za slovo. Ja len v krátkosti na kolegyňu 

Švecovú; 

 (Upozornenie, že hovoriť hlasnejšie, slabo počuť.) 

 Dobre. Budem  kričať. 

 Len to som chcel povedať k tej Vihorlatskej, že tam 

pokiaľ viem Miestny úrad dostal dotáciu 600 tisíc EUR. Ale 

ďalej neviem o tom nič, že by sa niečo riešilo. Takže čakám 

na informácie z investičného oddelenia a Miestneho úradu. To 

je všetko. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Ja mám v podstate len dve poznámky aj 

k tomu čo hovorila S. Švecová, a čo tu zaznelo. Bolo by dobré 

povedať tie dve sumy, že v prípade Teplickej hovoríme o 7 – 

10 tisíc EUR na jedno miesto. Tu hovoríme o 3 500 EUR na 

jedno miesto. Je to strašne veľa peňazí. Len keď si pozrieme, 

aké sú na vytvorenie jedného miesta tie náklady, tak zrazu 

sme na pochybách, v tom najlepšom prípade. 

 

 Tú druhú poznámku si neodpustím, že najmä kolegovia, 

ktorí pred chvíľou pri hlasovaní rozprávali o tom, že sa 

niečo neprejednalo tak teda poďme konečne rokovať, 
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nezdržujme tu chudákov občanov nejakými technikami, tak 

zrazu trvajú na tom, že všetko musí vždy a za každú cenu 

prejsť komisiami. A to celkom mi pripadá také zábavné, keď 

na jednej strane nemusíme byť až  takí principiálni, však 

poďme teda rokovať nech to odsypáva, a na druhej strane sa 

tu objaví návrh, ktorý reálne má pomôcť rodičom detí našej 

mestskej časti, aby umiestnili svoje deti niekde do škôlky, 

tak zrazu voláme po princípe a vylúčime túto sumu, lebo je 

to strašne vysoká suma. V poriadku, aj to je možný prístup, 

ja ho rešpektujem.  

 

     Len teda skúsme byť konzistentní v tých názoroch, lebo 

inak to pôsobí dosť akože nejaké obracanie kabátov, a tak. 

Mnohí ste tu kritizovali Martina (Mgr. Vlačikyho), že 

rozpráva o nejakých komisiách, atď. Takže nedá mi nespomenúť 

to. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja len v krátkosti. Ako bavíme sa; tu sa nebavíme o tom, 

že nebolo niečo prerokované v komisiách. Ja konkrétne som 

hovoril že tu niečo prišlo poslancom pár minút pred 

zastupiteľstvom; pár minút. A môžeme si zaspomínať trochu do 

minulosti, keď poslanci tiež schválili nejaké sumy, potom 

boli diametrálne iné ako schválili, a spätne sa to nejakým 

spôsobom nedalo. Čiže, ja budem veľmi opatrný pri tom, aby 

sme schválili nejaké sumy. Aj si to pozriem, lebo teraz nejde 

o to, či chceme týmto deťom dať. Ale viete o čo tu ide? Že 
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či potom aj na ostatné deti zostane, keď dáme týmto deťom. 

Takže to nie je lážo, plážo, hore dole 3 – 4 tisíc EUR, alebo 

1 500 EUR, ale bavíme sa o 100 %-nom navýšení niečoho, čo 

nebolo vysvetlené, až teraz to je vysvetlené. Aj to až po 

istom vysvetlení nášho úradu a nakoniec som bol veľmi 

rozčarovaný ako to bolo vysvetlené. 

 

 Čiže za mňa hovorím, že kľudne v komisiách, ale nie tak 

že tu sa budem baviť a o pár minút príde navýšenie o niekoľko 

desiatok tisíc EUR a mám dvihnúť ruku za to, že je to 

v poriadku. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec Filipovič faktická na pani 

Švecovú. Nech sa páči. 

 

 

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

 Ja som chcel už len povedať toľko k tomu rozpočtu, že 

75 EUR/m2 za to sa už dnes stavajú veci, len aby ste vedeli, 

keď staváte niečo úplne nanovo. Za 4 WC, 4 umývadla, 4 

preklady a iné, páni a dámy je to podľa mňa katastrofa. Za 

túto sumu by bol ochotný zaplatiť aj londýnsky súd. Čiže ja 

len k tomu. 

 

 Ale, samozrejme, budem rád, keď to podporíme, len si 

odkonzultujme to obstarávanie. To nie je len za mňa ale 

myslím aj za kluby, lebo nikto nebude chcieť ísť proti deťom, 

ani proti ničomu. Len treba to kontrolovať. Ďakujem.  
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Prvý vicestarosta  Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem. Páni, vidím pána Volfa a pána Petroviča, len 

tí už diskutovali.  

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ja sťahujem svoju faktickú. 

 

 

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

 Dobre. Pani Švecová, prosím. 

 

 

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

 Ja už len tak zhrniem. Mňa tiež nebaví na poslednú 

chvíľu čítať do noci, do rána a pripravovať veci. Rovnako ma 

nebaví pátrať na úrade, kde čo to je predložené, vyžadovať 

si materiály.  

 

 Ale prekvapil ma pán Vaškovič; podľa mňa tá projektová 

dokumentácia bola 19. 1., nie 19. 2., to len dopĺňam, e-

mailom od pána Vargu; ja to tak mám. 

 

 A druhá vec, že projektová dokumentácia, tá ktorou sa 

pripravil tento projekt už ako keby konkrétnejšie sme 

schvaľovali v rozpočtovej zmene niekedy október, november, 

nepamätám to presne, neviem to tak narýchlo teraz dohľadať. 

Čiže toto už ide o kvázi spustenie, obstarávanie 

a realizáciu. To nie je projekt, aby nevznikol zlý dojem, 

ktorý vznikol včera, alebo tá suma. Tá suma sa nám dostala 

včera, keď mali rokovať poslanecké kluby, aby sme vedeli 

vyčísliť to, čo je potrebné upraviť v rozpočte.  
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 A znovu tak, ako Braňo Filipovič povedal, ako aj Rišo 

Mikulec spomínal, tu nejde o to, že schválime 140 tisíc EUR, 

alebo neschválime. Ja naozaj neviem posúdiť zodpovedne, či 

tá suma je objektívna. Nie som ani stavár, nie som ani 

architekt, ani nič ďalšie. Ale iba vyčíslenie rozpočtu 

znamená teoreticky že schválime nejakú sumu, nejaké krytie, 

aby sme mohli vôbec niečo začať realizovať. To, že sa 

v minulosti stávalo, alebo stáva, neviem, som tu nová, 

nezorientovaná poslankyňa, keď tá suma niekoľko násobne 

prekročila rozpočtové zdroje, spôsob realizácie treba 

nejakým spôsobom odsledovať. Čiže to si myslím, že to 

neznamená že bude to 140 tisíc EUR, môže to byť menej, ale 

samozrejme, môže to byť aj viacej. Takže to len na doplnenie. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ešte veľmi dávno bol prihlásený pán 

poslanec Mrva; nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Bola to určite zaujímavá 

diskusia. Možno pre pána Vaškoviča bude prínosom oznámiť mu, 

že keď bude nezaradený, tak bude dostávať materiály na 

poslednú chvíľu. A v podstate veľmi často a nebude s ním 

nikto nič prerokovávať. A z môjho pohľadu nejde o systémové 

riešenie, keď na poslednú chvíľu dostaneme materiál. A tak 

ako som nezahlasoval, keď boli niektoré body stiahnuté  

z rozpočtu, budem nehlasovať aj za tento návrh, aj keď sa 

ospravedlňujem vopred všetkým deťom, aj tým, aj iným ktoré 

spomínal Richard Mikulec. 
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 A každopádne z celej tej diskusie vyplynula jedna vec, 

že naozaj nemáme žiadnu stratégiu ako ideme tieto rozpočty 

meniť. Je to na základe nejakých dohôd niektorých klubov, 

keď máme tu opäť niektorých poslancov, ktorí nie sú 

stotožnení s tým, čo sa kluboch dohodlo.  

 

 A naozaj, ja by som chcel poprosiť pána prednostu 

Olexíka, aby pripravil nejakú stratégiu tých projektov, 

pretože už aj v minulom roku sme debatovali, že sú projekty, 

ktoré sme museli stiahnuť z rozpočtu. A ja iba spomeniem 

vybudovanie tej druhej etapy chodníka na Bardošovej ulici, 

kde bola urobená prvá časť chodníka a druhá časť nie je stále 

urobená, nie je to v rozpočte. V podstate boli to investičné 

prostriedky minuté polovične a nemá to potom nejaký veľký 

zmysel.     

 

 A naozaj, ja by som bol veľmi rád, aby sme mali nejakú 

stratégiu keď sa ide ten rozpočet meniť, čo sú priority. Keď 

sa poslanecké kluby dohodnú, ja to budem rešpektovať, aj keď 

napríklad tá Bardošová nebude. Ale naozaj bolo by fajn, aby 

to bolo jasné a zrozumiteľné aj vopred.  

 

 Zároveň sa chcem spýtať na tú Pioniersku, kde ako som 

pochopil, tam sa očakávajú finančné prostriedky z troch 

cudzích zdrojov. Jeden je Grantový program Hlavného mesta. 

Ja by som nerád kazil ilúzie všetkým ľuďom, ktorým na tomto 

ihrisku tak veľmi záleží, ale v minulom roku sme získali 

z tohto Grantového programu ako mestská časť 90 tisíc EUR na 

športovisko na Ladzianskeho. A bol to najväčší príspevok, 

ktorý sme získali v rámci ostatných mestských častí.  
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     Ja nepredpokladám, že pri tom veľkom záujme o finančné 

prostriedky z tejto grantovej schémy, dostaneme tento rok 

ešte viacej finančných prostriedkov. Práve naopak. Čiže, 

toto treba mať na pamäti, že tieto finančné prostriedky 

z môjho pohľadu určite nie sú pravdepodobne v takej výške 

ako sú v tom rozpočte navrhované. To je za mňa asi všetko. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. S ďalšou faktickou pripomienkou 

pán poslanec Mikulec, potom pán Filipovič. Nech sa páči. 

 

 

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

 Ja len musím súhlasiť s tým čo povedal kolega Jakub 

Mrva, a to predovšetkým že každý chce podporiť detí nielen 

vo svojich obvodoch ale všade v mestskej časti. Povedzme si 

na rovinu, a to si všetci poslanci musia k tomu sadnúť, že 

kvôli nejakým prerábkam, pár nejakých vecí, umývadiel, sa 

niečo navýši o niekoľko pár tisíc EUR. To nie je maličkosť. 

A my už v tom Rezervnom fonde nemáme toľko peňazí ako sme 

niekedy mali, to si povedzme na rovinu, my už tam máme málo 

peňazí. A sú projekty, ktoré nejakým spôsobom generujú 

v mestskej časti peniaze, aby tieto projekty nejakým 

spôsobom fungovali. A hovorím, každý chce podporiť, každý 

školu, škôlku, ale sa už správajme k tým peniazom konečne 

zodpovedne.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič.  
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Poslanec Bc., Mgr. B. F i l i p o v i č. MBA: 

 Ďakujem pekne. Chcel by som reagovať, chcel by som 

povedať pánovi kolegovi Mrvovi: Pán kolega, pán prednosta 

Olexík stratégiu má. Včera na jednaní klubu som sa dozvedel 

to, že máme zákaz, alebo naši zamestnanci, nie naši 

zamestnanci, zamestnanci úradu majú zákaz komunikovať; keď 

je toto tá stratégia, a postavím sa pred zastupiteľstvo, 

takže vítam ho do tohto zoskupenia v úrade, a určite sa tam 

rýchlo uchytí.  

 

 Buď keď chce robiť svoju stratégiu, nech začne veci 

robiť tak ako by sa malo, nech začne komunikovať s ďalšími 

ľuďmi na úrade ktorí tam niečo robia a vieme dosiahnuť niečo 

pre zmenu. Ďakujem veľmi pekne.  

 

 

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

 Pani poslankyňa Timková, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa ešte raz spýtať, 

nebolo odpovedané na tú otázku, už tu zaznela, že koľko máme 

v tom Rezervnom fonde? Aby sme my presne vedeli, ja s vami 

úplne súhlasím. Len hovorím, že som rozčarovaná z celej 

stratégie, z celej našej mestskej časti ako to funguje.  

 

 Takže, ak nezačneme teraz nejako inak robiť; viete, 

teraz dáme na Front office trošku, potom dáme na to, potom 

dáme na to a zrazu na škôlky nebude, na školy nebude, takže 
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neviem, kedy už konečne nejaký termín toho plánovania bude 

v našej mestskej časti. Neviem, kto nám to môže zabezpečiť? 

Pán Olexík, Vy nám to viete zabezpečiť, alebo nejaký termín, 

aby to nebolo zase len tak do vetra? Ďakujem.    

 

 

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

 Ďakujem pekne. To bola otázka na pani Paráckovú. 

 

 

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

oddelenia:  

 Dobrý deň prajem. Ja čakám na slovo, lebo toho zaznelo 

viacej. Čo sa týka Rezervného fondu, sme to prerátavali, tak 

vlastne tie finančné prostriedky ktoré sú navrhnuté v tomto 

poslaneckom návrhu pri zmene rozpočtu, takže vlastne všetky 

sú kryté rezervným fondom, teda že sme v poriadku.   

 

 A potom bola tam ešte otázka od pána poslanca Galamboša 

ohľadom toho, Rekonštrukcia Školak klub interiér, to je len 

navýšenie finančných prostriedkov. My máme rozpočtované 

prostriedky ale toto sa tento rok bralo vlastne kvôli nejakým 

iným veciam, tiež v rámci nejakých iných zmien, a vlastne 

toto sa vracajú naspäť finančné prostriedky do rozpočtu ako 

boli pôvodne plánované. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán prednosta, chcete reagovať? 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 
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 Ďakujem za slovo. Takže ja by som reagoval na otázku 

pána poslanca Filipoviča; poslanci nemajú obmedzenie 

komunikovať, ale ja som si vyhradil právo, aby všetky 

informácie išli cezo mňa. Pretože v minulosti sa stalo to, 

že informácie boli nekompletné, boli protichodné, poslanci 

zadávali úlohy pre zamestnancov na čo nemajú právo. Takže ja 

poprosím, ak máte nejaké otázky, ak máte nejaké podnety, 

dávajte ich, ale cezo mňa. Ďakujem. 

 

 

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

 Ja sa chcem týmto ospravedlniť pani poslankyni 

Šebejovej; Katka je to strašne neprehľadné na tom monitore, 

ospravedlňujem sa. Takže nech sa páči, pani poslankyňa 

Šebejová, máš slovo. 

 

 

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

 O tretej som sa hlásila do diskusie, boli faktické 

poznámky, a bola by som rada, aby sa týmto niekto zaoberal. 

Ja začnem tým, že pred 20 rokmi mala moja dcéra 5 a ja som 

dávala do 3 škôlok prihlášku, lebo už vtedy som sa bála 

a dávala som prihlášku do 3. Nakoniec sa dostala a bola jeden 

rok v jasliach. Takže už vtedy bol problém so škôlkami, a on 

pretrváva stále.  

 

 Musím sa priznať, že ja som bola tá, ktorá som tlačila 

tento projekt, pretože presne 18. 1. som si uvedomila, že 

niečo sme dostali, niečo je vyrobené. A keď sa pozriete do 

vnútra, tak bolo to vyrobené ešte v decembri. A keď sa ešte 

pozriete do vnútra tak uvidíte, že realizácia jún 2021 

a mesiace. Takže proste toto akože vo mne naštartovalo úplne 
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všetko, pretože to musí byť priorita, pretože nie sú nové 

triedy, ale to sú triedy ktoré sme už stratili. A ja tiež 

nie som stavbár, je to môj muž, ktorý sa na to nepozrel, ale 

ja som si rýchlo prebehla tie čísla. A Braňo (Bc. Filipovič), 

je tam všetko čo si uviedol, ale je tam 20 tisíc  

elektroinštalácie, je tam 24 tisíc zdravotechnika. Takže 

proste to sú veci, ktoré ja beriem, že tam byť musia. 

A samozrejme, ja budem šťastná keď sa vysúťažia proste za 

oveľa menej. 

 

 Ale ja by som vás chcela poprosiť, tých čo deti máte 

alebo aj nemáte, jednoducho ja inú prioritu pre túto mestskú 

časť nevidím ako túto škôlku. A keď sa vrátim k tomu, čo ja 

som minule tlačila, tak to bola Odborárska. 

 

 A keď by ste si pozreli rozpočet je tam 335 tisíc; možno 

si to nepamätám; je to ten projekt na rozšírenie Odborárskej? 

Ktorý bol dohodnutý koncom decembra len preto, že sme predtým 

schválili iný eurofondový, ktorý by nám možno ušetril dve 

tretiny týchto prostriedkov.  

 

 Problém je možno taký oveľa širší a ja ho nechcem vidieť 

nikomu, ani v úrade. Ale áno, každý máme profit. Ale proste 

keď si nepovieme tieto zásady, ako sa tie projekty budú robiť 

a z čoho sa budú financovať, tak my sa budeme takto potácať 

ako takí úbožiaci a budeme si len hovoriť; tento nevedel, 

tamten to nečítal, hento prišlo neskoro.  

 

     Ľudia nás počúvajú a oni potrebujú tie miesta. Keď ich 

nevytvoríme, budú platiť súkromné škôlky. A keď aj my niečo 

urobíme lacnejšie, tak oni proste budú platiť, až kým to 

nebude. 
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 Tak ja vás chcem poprosiť, aby sme to proste do toho 

rozpočtu teraz dali, lebo naozaj teraz tam máme Front office, 

ktorý z môjho pohľadu počká, lebo ten je vybudovaný v nejakej 

kvalite; 0,01 % ale je. Máme tam nejaké autá, na ktorých sa 

ale nebudú voziť tie deti do tej škôlky. Proste naozaj 

pozrite sa na to, chlapci, z pohľadu tých rodičov, že tie 

triedy oni potrebujú, lebo tie deti sa do tej škôlky 

prihlásiť musia, to vzdelávanie je povinné, alebo bude, to 

presne neviem so všetkým. 

 

 Tak vás prosím, podporme to, aby sa tam dostalo 

všelijako, lebo ja dám ruku za to, že nikto nevidel ten 

projekt na Odborársku za 335 a sú v rozpočte. A bolo tam 

oveľa menej peňazí, len to ťaháme už dva roky. Každý si 

povie, už to musí byť a už to nerieši. Tak toto, prosím vás, 

neťahajme tak dlho. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Prosím, dámy a páni, máme pomaly 

16 hodín, je tu ešte množstvo faktických, dohodnime sa 

nejako. Ja by som navrhoval, ak teda dovolíte, aby sa 

vyjadrili k pozmeňujúcemu návrhu rozpočtu veľmi rýchlo 

všetci 4 predkladatelia, čiže všetci 4 predsedovia klubov,  

aby sme si povedali či ideme hlasovať o tomto rozpočte, 

o tomto návrhu, alebo to budeme robiť postupne per partes. 

Čiže, ak dovolíte, prosím vás o to. Lebo točíme sa v kruhu, 

neviem. Môže byť? Súhlasíte s takýmto návrhom?  

 Pán Petrovič, môžem poprosiť, Ty si ako prvý pán 

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

 Ja stojím za tým návrhom tak ako je predložený.  

 

 

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

 Pán poslanec Filipovič. 

 

 

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

 Asi ostanem pri tom návrhu s tým, že budeme kontrolovať 

úrad. 

 

 

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

 Pán poslanec Korček, nech sa páči. Pán poslanec, Ty si 

bol prihlásený aj s diskusným príspevkom. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Chcel som povedať presne k tomu. To čo poviem, ja si 

myslím, že to je na kolegov z Klubu Novomestskej zmeny, lebo 

kolegovia podporili, kompletne celý klub, návrh pána 

poslanca Vlačikyho, aby body boli predrokované. Čiže bol tam 

aj návrh na vyradenie tohto bodu, teda druhej zmeny rozpočtu. 

Čiže myslím si, že tam vyjadrili nejako vôľu, že môže tá 

druhá zmena, vrátane tejto zmeny nejako počkať. Ale, 

samozrejme, keď zmenili názor, tak nech sa hlásia teraz.  

 

 

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

 Pán poslanec Weiss, nech sa páči. 
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Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Vďaka. Ja taktiež po búrlivej diskusii tiež sa mi 

nepáči, na čo dlhodobo upozorňujem, že je to na poslednú 

chvíľu. Nedá mi to, a preto chcem len jednu vec povedať, že 

keď sa bavíme o tom že máme málo kapacít, bavíme sa o našich 

deťoch, musím to povedať, my sme sľúbili Rači, nie my, úrad, 

resp. pán starosta sľúbil Rači, že poskytne kapacity našich 

tried na Račianskej. Neviem, či o tom vôbec viete. My sme sa 

to dozvedeli na základe e-mailu pána starostu Rače, ktorý to 

mal schválené v rozpočte. Nevedela o tom školská komisia, 

nevedela o tom Rada školy. Čiže, my tu sľubujeme na 

Riazanskej cudzej mestskej časti. My si to naozaj berieme 

ako cudzie vzťahy bez toho, aby boli informovaní poslanci. 

A teraz sa tu bavíme, sme z toho šokovaní. Ďakujem. 

 

 Čo sa týka návrhu, tak ja by som bol rád, keby sme 

zotrvali na pôvodnom návrhu, ktorý bol včera odkonzultovaný. 

Chápem aj pripomienky kolegov, taktiež mám s mnohými vecami 

problém, ale je to priorita. Obávam sa, že to presunieme na 

ďalšie zastupiteľstvo; toho sa naozaj obávam že to 

nestihneme. Ďakujem. 

 

 

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

 S faktickou pán poslanec Mikulec, nech sa páči. 

 

 

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

 Ja s úžasom som si vypočul čo teraz hovoril P. Weiss. 

My tu máme nejaké miesta a tieto veľkodušne ponúkame iným 
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mestským častiam; my tu ideme investovať niekoľko 100 tisíc 

do niečoho, aby sme mali nejaké kapacity pre naše deti. Ale 

my ponúkame, áno? Ak som to správne pochopil. Dobré som to 

pochopil? Nie k tomu som chcel, ale to čo hovorila K. 

Šebejová k tej Odborárskej. Áno, to sa už ťahá niekoľko 

rokov, možno 3 roky, 4 roky. A ja som niekoľko desiatok tisíc 

vybavil aj s jedným obyvateľom pre tú základnú školu, aby 

mestská časť mala tie peniaze. Tie peniaze prišli na mestskú 

časť, a do dnešného dňa rozšírenie tých tried nie je. 

 

    A to nehovoriac o tom, že sa tam chystá ďalšia výstavba, 

kde sa ide vysekať 150 stromov pri trati, v ochrannom pásme, 

a kam budú tie deti chodiť? Kde budú ľudia parkovať, ako tam 

budú existovať? Takže to budem rozoberať v bode rôzne, lebo 

to je ďalší výborný nápad, že niekto to vymyslel, a to budeme 

riešiť všeobecne. Takže ďakujem zatiaľ.  

 

 Takže to je dobré, že my máme nejaké triedy a ponúkame 

ostatným mestským častiam. My máme veľa, my nepotrebujeme, 

my ponúkame; takto to mám pochopiť? 

 

 

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

 Pán poslanec Petrovič.  

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :   

     Rišo (JUDr. Mikulec), je trochu rozdiel tie triedy 

školkárske a školské aj z hľadiska vybavenia, aj čo si 

vyžadujú. Toto je rozdielna vec. Ale tiež sme boli 

prekvapení, keď sme sa dozvedeli o zapožičaní. Ale to je 

trochu iný problém ako tá škôlka na Riazanskej. 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Juraj (Mgr. Petrovič), musím zareagovať. Je ľahšie 

prerobiť školské priestory na školkárske, ako tu riešiť  

takéto prestavby 40 tisíc. Ďakujem.  

 

 

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

 Pani poslankyňa Švecová. 

 

 

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

 Rišo (JUDr. Mikulec), my neponúkame miesta v škole, pán 

starosta ponúkal pánovi starostovi Rače miesta s tým, že ich 

nepotrebujeme, bez toho aby sa s kýmkoľvek o tom poradil 

a vychádzal z dostupných dát.  

 

     Až my, keď sme sa to na Rade školy dozvedeli, a ja ako 

predsedníčka školskej komisie som sa to dozvedela ako členka 

Rady školy a nie ako predsedníčka komisie, iniciovala som 

zvolanie Rady školy a školskej komisie, kde sme sa na 

školskej komisii jasne ohradili proti takejto možnosti a pán 

starosta to mal komunikované, je to súčasťou zápisnice. Na 

Rade školy sme boli trošku miernejší a požadovali sme 

informácie, na základe ktorých vôbec ponúkame nejaké voľné 

kapacity ktoré vôbec máme; s otáznikom. Pán starosta 

reagoval s tým, že sa rozhodne do 2 týždňov. Po našom 

zastupiteľstve bolo povedané do 12. februára, do 2 týždňov. 

Nemám žiadnu informáciu okrem toho ústneho vyjadrenia pána 

starostu, že do 2 týždňov rozhodne. Neviem ako to je, neviem 

či to sľúbil, som proti tomu. 



67 
 

 

23. zasad. MZ MČ B-NM 09.03.2021 

 

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

 Ide o našu mestskú časť. 

 

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

 A už len na vysvetlenie čo sa týka Riazanskej, ostáva 

nám pol budovy, spodné poschodie. Z tej pol budovy zostane 

pre potreby základnej školy Riazanská, ktorá nemá dostatok 

odborných učební, nemá dostatok priestorov pre deti ktoré 

majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, čiže by to malo 

slúžiť aj pre pedagogicko-psychologické poradenstvo kde je 

najviac problémov čo sa týka detí, či už z nevýhodného 

prostredia alebo vôbec s nejakými poruchami učenia, atď., 

ktorých je až 30 % z celkového počtu.  

 

 Druhé poschodie by malo byť prerobené pre potreby 

škôlky.  

 A tretie poschodie, ktoré má zmenšené triedy na odborné 

učebne, čo bolo urobené v rámci rekonštrukcie a tie boli 

ponúknuté pánom starostom, ak sa nemýlim. Ale viac informácií 

nemám. 

 

 

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

 Pani poslankyňa, ďakujem pekne. Budem viac sledovať 

čas, lebo máte minútu na faktickú. Je tam ešte prihlásený 

pán poslanec Filipovič, pán poslanec Vlačiky a pán poslanec 

Troiak. Nech sa  páči, pán Filipovič. 

 

 

Poslanec Bc., Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Áno, je to tak ako povedala pani poslankyňa Švecová. 

Bolo to na komisii školstva. Rišo (JUDr. Mikulec) alebo P. 

Weiss, miesta pre ostatných už neponúkame, voči čomu som sa 

niekoľkokrát ohradil na zastupiteľstve. My sme mali 

minimálny počet detí z iných mestských častí, to sa 

obmedzilo. Keď si pamätáte, najprv sme to nevedeli spraviť, 

ale nakoniec starosta Hrčka z Petržalky nejako to spravil, 

bol potom na súde, a súd mu dal za pravdu, že to môže robiť 

následne. To robíme aj my, išlo to cez komisiu školstva.  

A je to pravda tak, že máme drvivú väčšinu, asi najmenší 

počet čo do cudzo mestskočasťových detí. Takže malo by to 

byť v poriadku. 

 Páni, poďme hlasovať. Samozrejme, nech dokončí pán 

Vlačiky.  

 

 

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

 Pán Vlačiky, pán Troiak, pani Mašátová. Takže prepáčte, 

chlapci, ako gentlemani dám slovo pani Mašátovej. Mám to tu 

strašne neprehľadné, keď nabiehajú faktické, musím v tom 

loviť. Nech sa páči, pani poslankyňa Mašátová. 

 

 

Poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliaková: 

     Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim byť naozaj stručná. Chcela 

by som pripomenúť, že sa tu nerozprávame o tom, ako povedal 

neviem už kto, že nechceme dať detičkám. Tu nejde o to, že 

nechceme dať detičkám, ale vytvoriť miesta. Tu nejde o nejakú 

administratívnu učebňu alebo kúpiť im nové hračky, ale 

vytvoriť miesta v mestskej časti, ktorá podľa mňa je tuším 

na tom najhoršie na Slovensku, čo sa týka pomeru prihlásených 

a prijatých detí do materských škôl. Takže si uvedomme o čom 
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sa tu rozprávame. Toto fakt sú elementárne miesta, ktoré 

naozaj šialene chýbajú. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem, pani poslankyňa. Pán poslanec Troiak, nech sa 

páči.  

 

 

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

 Ďakujem. Ja som chcel zareagovať asi na všetkých, ale 

bohužiaľ už som sa dávno stratil. Každopádne som si zapamätal 

kolegyňu Švecovú, ktorá zhrnula asi všetko. Je mi ľúto, že 

pán kolega Weiss vytiahol túto tému, čo sme mohli otvoriť 

v bode rôzne, lebo nesúvisí s týmto rozpočtom. Každopádne 

som veľmi nemilo prekvapený, aká búrlivá diskusia sa tu 

strhla a už neviem asi hodinu tu rozprávame, pričom ako 

kolegyňa správne poznamenala, každý sme to mali vo svojom 

volebnom programe a teraz takáto diskusia vlastne tu 

prebieha. 

     Čiže ja som chcel dať návrh na ukončenie diskusie 

a o tom hlasovať.  

 

 

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

 Ešte je tu faktická, pán poslanec Vlačiky. 

 

 

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

 Len veľmi stručne. Páčilo sa mi čo povedal Braňo 

Filipovič na margo pána prednostu o tej komunikácii 

s úradom. Pán prednosta sa neunúval mi dvakrát odpovedať, 
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takže super, je to správny spôsob ako komunikovať 

s poslancami. Výborne. Akože, Braňo si to povedal správne, 

lebo je super, že pán prednosta nový na úrade, a takto sa 

zapisuje. Nie je schopný odpísať dvakrát na priamu výzvu na 

zvolanie komisie alebo čokoľvek. Ale asi nie je to podstatné.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Nikto nie je prihlásený už do diskusie. Pán Vaškovič 

s faktickou? Nech sa páči. 

 

 

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

 Nechcem vás, milé kolegyne, vážení kolegovia zdržiavať  

ani unavovať, ale ja by som rád zdôraznil a podporil to, čo 

povedala pani kolegyňa Švecová. My sme sa na Rade školy na 

Riazanskej, na jej zasadnutí dozvedeli niekedy v závere 

minulého roku o tom, že pán starosta prisľúbil Rači naše 

triedy na Riazanskej. Ja sa priznám a Stano (Ing. Winkler) 

dosvedčí, že niekoľkokrát, alebo minimálne raz som vyzval 

pána starostu aby sme sa stretli so zainteresovanými ľuďmi 

a celú tú situáciu predebatovali.  

 

     Dnes som pána starostu opätovne žiadal o termín 

stretnutia na túto tému a dostal som odpoveď, aby som mu dal 

ešte týždeň alebo 10 dní na zhromaždenie faktov alebo dát 

o situácii v základných školách. A ja naozaj, napriek tomu 

že toto nie je moja parketa, ani sa nevyznám v týchto 

problémoch, dostal som sa do tejto problematiky úplne 

náhodou, lebo sa poznám s pánom starostom Rače, tak určite 

to budem zvažovať. A naozaj, budem veľmi dôsledne dbať na 
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to, aby sme v najbližších dňoch sa k tejto problematike 

stretli a vyjasnili si, kto čo komu sľúbil, kto, čo, ktorá 

mestská časť čo potrebuje, a akým spôsobom budeme postupovať 

ďalej. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pán vicestarosta za Tvoje slová.     

 Dámy a páni, ak dovolíte, poprosím teraz návrhovú 

komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Je to pozmeňujúci 

návrh všetkých 4 poslaneckých klubov. Nech sa páči, pán 

predseda. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Dovolím si predložiť pozmeňujúci návrh 

všetkých 4 poslaneckých klubov k návrhu na druhú zmenu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021, 

pričom jednotlivé body pôvodne navrhnutého uznesenia sa 

menia nasledovne. 

 Je to celé uznesenie a prečítam len tie, ktoré sa menia: 

 

Bod c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti 

kapitálových výdavkov vo výške 291 695,00 EUR - podľa 

predtlače. 

 

Bod d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií vo výške 291 695,00 EUR. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.       
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     Môžeme sa prezentovať? Prosím, prezentujme sa.  

 (Prezentácia.) Prosím, nezabudnite zapnúť kamery. 

 Prosím hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 23 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Ďakujem pekne. Prijali sme pozmeňujúci poslanecký 

návrh. 

 

 Teraz budeme ešte hlasovať o celom materiáli, takže 

nech sa páči.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

     Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

na rok 2021 nasledovne:                  

 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške 49 342,00 EUR -  podľa predtlače 

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

príjmov vo výške 39 577,00 EUR – podľa predtlače 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti 

kapitálových výdavkov vo výške 291 695,00 EUR – podľa 

predtlače 
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d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií vo výške 291 695,00 EUR – podľa 

predtlače 

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti 

kapitálových výdavkov vo výške 440 000,00 EUR – podľa 

predtlače 

f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti 

kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií 

vo výške 440 000,00 EUR – podľa predtlače. 

 

 

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

     Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa a prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 

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

 Ja by som hlasovala, ospravedlňujem sa, ale bohužiaľ 

nejde to. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  23 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Druhá zmena rozpočtu mestskej časti na rok 2021 bola 

prijatá. Ďakujem veľmi pekne. 

 Môžeme prejsť k bodu č. 7. 
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BOD 7:  

Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská parkovacia 

spoločnosť, s. r. o., IČO: 46 816 992 

 

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

 To je bod o ktorom sme diskutovali na ostatnom 

zastupiteľstve. Bol doplnený o ďalšie materiály, ktoré si 

kolegovia poslanci vyžiadali. Poprosím o úvodné slovo 

predkladateľa pána prednostu Olexíka. 

        

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Takže materiál, ktorý bol už na 

minulom zasadnutí miestneho zastupiteľstve predložený, bol 

doplnený o niektoré náležitostí. Jedna z tých náležitostí je 

napríklad aktualizácia príjmov a výdavkov, ktoré by som 

chcel teraz premietnuť. Poprosím sekundu, pokúšam sa o to.  

 (Ukážka.) 

 

 Nech sa páči, toto je aktualizácia príjmov a výdavkov 

podľa posledných údajov. Celkovo máme za mesiac december, 

január a február celkové príjmy vo výške 103 000,00 NPS.  

 Dole vidíte prehľad za minulé roky pochádzajúci zo 

zdroja Instatu. 

 Potom by som vám k tomu chcel ešte premietnuť veci, 

ktoré sa týkajú daňového stanoviska, ktoré bolo získané od 

spoločnosti; pardon. 

 

 Takže návrh na odpustenie dlhu voči mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, kde mal dopad vo výške 8 195,79 EUR 

na daňovú povinnosť tejto spoločnosti, nakoľko táto 

spoločnosť je platcom dane z príjmu, zatiaľ čo mestská časť 
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nie je platcom dane z príjmu. Všetky tieto príjmy, ktoré 

boli vo výške vyše tých 100 tisíc EUR našej mestskej časti 

sú vlastne čisté príjmy. V prípade  s.r.o. by podliehali 

daňovej povinnosti. Takže ako je uvedené dole, tým by sa 

prekročil limit pre registráciu na DPH. To znamená, že daňové 

zaťaženie by bolo okolo 40 % z tých vyše 100 tisíc. Takže 

v prípade, ak by sa nešlo smerom odpustenia dlhu, ale išlo 

by sa smerom, že by sa príjmy presmerovali z mestskej časti 

na Novomestskú parkovaciu spoločnosť, v prvom rade by museli 

byť zdanené a až neskôr by boli použité na splátky toho 

poskytnutého úveru.      

 Neviem, ak by ste mali ďalšie otázky; toto Vám môžem 

poslať do e-mailu.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Do diskusie je prihlásený pán poslanec 

Petrovič, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Ja by som za náš klub rád predniesol 

pozmeňujúci návrh k tomuto uzneseniu. Ja som sa aj na minulom 

zastupiteľstve vyjadroval relatívne obšírne k celej 

problematike Novomestskej parkovacej spoločnosti, aj čo sa 

týka konateľov, aj k tomu ako to bolo sledované zo strany 

úradu, aj zo strany NPS. My sme včera na stretnutí klubu 

mali diskusiu aj k tomuto bodu. Zaznela tam, podľa mňa úplne 

oprávnená výhrada, že ak neschválime odpustenie dlhu tak 

vlastne nebude možné, aby mestská časť poukazovala nejaké 

finančné prostriedky Novomestskej parkovacej spoločnosti, 

lebo ich bude musieť započítavať. 
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 A teda tiež na poslednú chvíľu, uznávam, ale v snahe 

v podstate nejakým spôsobom umožniť nejaký normálny postup 

a práve získať nejaký čas a neblokovať činnosť Novomestskej 

parkovacej spoločnosti, by sme si dovolili navrhnúť to, aby 

jednak sa vykonal nezávislý účtovný audit, tak ako sme to 

navrhovali minule. Ale súčasne; a prečítam to presne, aby 

ste mali predstavu o čo ide. 

„Aby bezodkladne, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a násl. 

aktuálne platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, atď., zabezpečil 

starosta mestskej časti pán Kusý uzatvorenie dohody 

o splátkovom kalendári medzi veriteľom, t. j. mestská časť 

a dlžníkom, ktorým je Novomestská parkovacia spoločnosť.“ 

 

 Takáto dohoda o splátkovom kalendári, ak by sa dohodol 

aj odklad tej prvej splátky, by umožňovala presne to čo 

potrebujeme. To znamená, že Novomestská parkovacia 

spoločnosť by mohla ďalej fungovať, mohla by nejakým spôsobom 

dostávať financie z mestskej časti, pretože tá prvá splátka 

by bola odložená a tým pádom by nebola mestská časť nútená 

započítavať faktúry od Novomestskej parkovacej spoločnosti 

na dlh ktorý má voči mestskej časti.  

 

     Takže tento pozmeňujúci návrh vlastne mení to uznesenie 

ktoré je predložené a predkladám ho ako pozmeňujúci návrh 

tohto uznesenia. 

 

 Druhá vec, ktorú by som chcel ešte v tomto smere, rád 

by som poprosil pána kontrolóra, ktorý bol jeden čas aj 

konateľom Novomestskej parkovacej spoločnosti, aby sa 

vyjadril jednak k tomuto návrhu, ale aj k celkovej situácii 
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ohľadom pôžičky a fungovaniu Novomestskej parkovacej 

spoločnosti. Ďakujem. 

 

 

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

 Pán kolega, ďakujem pekne. S faktickými poznámkami sú 

prihlásení: pán poslanec Filipovič, pán poslanec Árva, pán 

poslanec Volf. Pripomínam páni, že máte výnimku, samozrejme 

môžete sa potom prihlásiť diskusným príspevkom.       

 Pán poslanec Filipovič, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Prejednávali sme to aj včera a som 

rád, že pán prednosta na to poukázal. Je to nie 40 % ale 22 

%. Čiže podstatne šetríme oproti tomu modelu, ktorý bol zo 

začiatku požadovaný, teraz ide o iný model. Pokiaľ viem, 

overoval som si nejaké veci, tak bol tam robený dvakrát 

nejaký audit z NKÚ. Čiže nevidím dôvod prečo by sme nemohli 

schváliť túto vec, ktorú potrebujeme schváliť. Samozrejme, 

audit môže sa vykonať aj potom. Čiže neviem, či to mení 

nejaký dôvod na to zväzovať ruky tejto spoločnosti. Aj tak 

je vlastníkom mestská časť, čiže celé mi to pripadá ako 

naťahovanie a zbytočne.      

 

 

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

 Ďakujem pekne, aj za dodržanie časového limitu.  

 Pán poslanec Mikulec, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 
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 Ja by som pár základných otázok chcel položil tu 

Jurajovi (Mgr. Petrovičovi). Takže Juraj, ak Ťa správne 

chápem, aby sme sa pochopili. Je tu jedna možnosť, buď všetky 

peniaze budú plynúť na Novomestskú parkovaciu spoločnosť, to 

bolo v prípade toho, aby to robila mestská časť, potom sa to 

zmenilo a bude to robiť mesto. Všetky tieto prostriedky ktoré 

mestská časť zabezpečila, aby tieto prostriedky mala 

Novomestská parkovacia spoločnosť, sa presmerovali na 

mestskú časť. Dneska tá mestská časť má 103 tisíc EUR. To 

znamená, že celý dlh ktorý aj Novomestská parkovacia 

spoločnosť mala, bude zaplatený. Akurát ten dlh nešiel cez 

spoločnosť, ale išiel priamo na mestskú časť.  

 

 A Ty chceš teraz, aby tie peniaze ktoré sú na mestskej  

časti nejakým spôsobom išli naspäť na Novomestskú parkovaciu 

spoločnosť, čiže nejakými faktúrami plus niečo navyše. A tá 

Novomestská parkovacia spoločnosť to zdaní a potom to bude 

vracať mestskej časti. Takto to mám pochopiť, Juraj? 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pán Petrovič, dovolím si 

reagovať na Vás. Na ostatnom zastupiteľstve ste sa vyjadrili, 

že nespochybňujete našu prácu na tomto projekte. Mám za to, 

že nepodceňujete našu prácu a nespochybňujete ani výsledok 

našej práce. To znamená, že máme funkčný projekt regulovaného 

parkovania. Príjem z tohto projektu je vyslovene príjmom 

mestskej časti. A mám za to, že my sme návratnosť na finančnú 
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výpomoc behom 2 mesiacov takouto cestou vrátili. Jediná 

technika, na čo Vy poukazujete je to, že tie peniaze sa 

nevrátili cez účet NPS. Len poukazujem na to, čo už bolo 

povedané, v prípade ak by išli na náš účet, museli by sme 

ich najprv zdaniť vo výške cca 40 %.  

 

     Čiže pre mňa vaša ponuka splátkového kalendára je 

neakceptovateľná, pretože ma tlačíte do pozície, kde sa 

necítim komfortne. A mám za to, že by som splatil tú finančnú 

výpomoc dvakrát. Jednak našou činnosťou, ktorej výsledkom je 

funkčný projekt, druhýkrát prostredníctvom splátkového 

kalendára. Čiže, ďakujem pekne, ale ja s takýmto návrhom 

nesúhlasím. A naozaj, poprosím kolegov, aby nerobili 

politiku, aby sa pozreli na funkčný projekt. Ako prvá mestská 

časť máme mestský koncept regulácie dopravných prostriedkov, 

ostatné nič viacej, nič menej. Peniaze sú naspäť a peniaze 

ešte budú prichádzať, pokiaľ projekt neodovzdáme Magistrátu. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec Volf. 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýtať, že čo má vlastne 

dosiahnuť ten audit, lebo my rozprávame že treba spraviť 

nejaký audit, niečo, niečo je zlé, ale vždy treba 

špecifikovať tie veci, čo je také zlé. My tu vždy len 

počúvame okolo nejakých vecí, urobme audit, kontrolu, zrušme 

to. Ono to funguje, ono to prináša peniaze, proste reálne 

generuje tie veci, za čo chcete stavať tie škôlky, opravovať, 
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atď. To je také jediné, jedno oddelenie, ktoré prináša tej 

mestskej časti  zisk a vy ho vlastne degenerujete; že ono to 

nie je, je to zlé. Čo má vlastne priniesť ten audit? Čo od 

toho očakávate? Chcel by som to vedieť, lebo tiež budeme 

platiť za ten audit, tak aby sme vedeli, že za čo vysolíme 

peniaze. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prihlásený je pán poslanec Filipovič, 

ale Ty si už mal faktickú k vystúpeniu pána Petroviča. Takže 

neviem, či chce pán predseda zareagovať na tie otázky.   

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja by som poprosil, chcem zareagovať. Ja mám pocit, že 

skutočne hovoríme o dvoch rôznych veciach. Jednak, že vám 

nikto nezaďakoval; 

 

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

 Zaďakoval nám pán Vaškovič, aj nám dal bomboniéru. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem aj ja, i keď sme aj 8-krát poďakovali aj Tebe, 

aj pánovi Árvovi. 

 (Poznámka pána poslanca Mikulca.) 

 Nediskutujte, prosím. 

 

 Druhá vec je, že tlačí sa tu stále tá teória, však 

mestská časť dostala vlastne peniaze, tak čo vlastne my 

chceme? Len toto je vymazanie dlhu bez toho, aby bola 

kdekoľvek, akákoľvek zmienka. A ja myslím, že je dôležité, 
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aby sa na tento zvláštny, veľmi zvláštny konštrukt naozaj 

nezabudlo. Navyše ani táto konštrukcia s ktorou sme prišli 

dnes, nijako nebráni fungovať Novomestskej parkovacej 

spoločnosti a nič nebráni tomu, aby sa vykonal normálny 

nezávislý audit, aby sa rovno povedalo že sa môže dlh 

odpustiť. Nič tomu nebráni. 

 

 Toto je len situácia, že nezmažeme to bez toho, aby sme 

naozaj vedeli, čo sa v tejto spoločnosti dialo.  

 

 Ku kontrole NKÚ by som si dovolil poznamenať, že pokiaľ 

som dobre informovaný, tak kontrola NKÚ bola dvakrát na úrade 

mestskej časti a nie v Novomestskej parkovacej spoločnosti. 

To, že v rámci tej kontroly boli položené aj nejaké otázky 

aj Novomestskej parkovacej spoločnosti neznamená, že NPS 

prešla kontrolou NKÚ. Aby sme si hovorili veci tak, ako sú 

naozaj. Čiže, to je ďalšia vec ku ktorej som sa chcel 

vyjadriť.  

 

 A samozrejme, nikoho nemožno nútiť, aby za náš návrh 

hlasoval. Ale myslím, že toto je návrh, ktorý umožňuje 

fungovanie NPS, na druhej strane umožňuje poslancom, aby 

získali kompletnú sumu informácií.  

 

     A pán  poslanec Volf, pýtaš sa na čo je audit? Audit je 

na to, aby sme skutočne videli, že ako sa hospodárilo v tej 

spoločnosti, ako konatelia ktorí sú zodpovední za 

hospodárenie tej spoločnosti nakladali s finančnými 

prostriedkami mestskej časti. Vy ste rozhodli na základe ich 

dobrého slova, fajn, dôverujete im. Ja im samozrejme tiež 

dôverujem, ale ako sa hovorí, dôveruj ale preveruj.  
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 Takže by som uvítal, aby sme tak ako pri iných veciach 

máme správy od pána kontrolóra, tak tiež som mal správu 

od nezávislého audítora, ktorá mi povie; áno, účtovné všetky 

záležitostí tejto spoločnosti boli realizované v súlade so 

zákonom. O nič iné nejde. Prekvapuje ma, že s tým máte 

problém. Ďakujem.    

 

 

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

 Dobre, ďakujem pekne. Pán poslanec Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem za slovo. Pán Petrovič, ja nechcem byť ofenzívny 

a útočný, ale si dovolím moje konštatovanie. Ja mám niekedy 

pocit, že potrebujete všetkých a všetko spochybňovať. Aj 

minule, keď som povedal že na účte je vyše 100 tisíc, ste to 

popreli že to nemáte na papieri; keď to nevidíte, tak tomu 

neveríte. Teraz to máte.  

 

 Čo sa týka toho auditu, tak samotná zmluva o návratnej 

finančnej výpomoci hovorí o tom, že úrad v rámci finančnej 

kontroly kedykoľvek si môže vyžadovať všetky podklady, 

účtenky, iné veci a faktúry, na čo boli peniaze použité, 

a on nás v týchto veciach kontroluje. Čiže, my to všetko 

spracujeme, dodáme. Len pre vašu informáciu, posledný takýto 

podklad si od nás vypýtal pán Baník v siedmom mesiaci 

minulého roku. A opakujem, nemáme s tým problém a prednostne 

pripravíme podklad, keď bude chcieť niekto robiť audit.  

 

     Naozaj sa ničomu nebránime. Len, prosím vás, 

nepodmieňujte, že najprv audit a potom hlasovanie, lebo aj 
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minule ste sa snažili vytvoriť nejaký falošný dojem 

transparentnosti a nejakej situácie, že nie sme v konflikte 

záujmov teda keď hlasujeme ako poslanci. Tak ja vám teraz 

v krátkosti prečítam jeden citát zo Zákona o obecnom 

zriadení, v ktorom žiadne ustanovenie neobmedzuje poslanca 

ktorý je štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti na jeho 

práva hlasovať a rozhodovať na rokovaní obecného 

zastupiteľstva o skutočnostiach týkajúcich sa obchodnej 

spoločnosti, o ktorých rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

Takže, pán Petrovič, aby ste vedeli, že ja budem hlasovať.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vidím tam pána poslanca Filipoviča 

a pána poslanca Mikulca s faktickými. Nech sa páči, pán 

poslanec Filipovič. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán vicestarosta. Ja vám poviem 

jedno; ideme teraz presúvať prostriedky naspäť, aby sme 

videli že šafárili sme a zaplatili sme zo štátneho rozpočtu, 

čo vlastne de facto degradujeme, keď hovorili sme že hľadáme 

peniaze a prostriedky na to, aby sme ušetrili. Čiže, nejde 

mi to do hlavy, lebo jedno odporuje druhému. Tak vlastne čo 

ideme robiť? Ideme šetriť, alebo ideme míňať. To je dobré si 

povedať.  

 

     A s tým auditom súhlasím, ten sa dá spraviť aj potom, 

to nie je problém. Keď potrebuje niekto niečo zistiť, podľa 

mňa čo je to, v poriadku, myslím že áno. Ani jeden z týchto 

dvoch kolegov nie je padnutý na hlavu si myslím, ale vždy 
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budeme mať príležitosť. Čiže nevidím v tom problém. Ide o to, 

že teraz to odložíme a nebudeme míňať peniaze z vlastného 

vrecka. A potom peniaze budeme potrebovať, buď na budovu, 

buď na tú škôlku alebo na čokoľvek iné, keď sa tu bavíme 

o tom; možno je to 40 tisíc, pre boha.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 No, ďakujem za slovo. Ja by som sa vrátil k tej podstate 

veci, nebolo povedané ani v tej faktickej poznámke o čo tu 

vlastne ide. Ideme tie peniaze dávať naspäť tej spoločnosti 

a spoločnosť to bude vracať. Ale ide o to, aby si kolegovia 

a kolegyne uvedomili, že tento dlh sa tam kumuloval niekoľko 

rokov.  

 

 Druhá vec je, tieto peniaze stále neprichádzajú do našej 

spoločnosti, ako to malo byť, ale prichádzajú do mestskej 

časti – do mestskej časti. To znamená, že na to, aby sa tie 

peniaze vracali do spoločnosti, musí mestská časť dávať do 

tejto Novomestskej parkovacej spoločnosti, ako povedal 

kolega Filipovič a kolega Árva, tie sa musia zdaniť a potom 

zdanené sa môžu vracať. A viete si predstaviť, že koľko by 

táto spoločnosť musela fungovať, aby sa tieto peniaze 

vrátili? To je prvá vec. 

 

 A druhá vec, vy si myslíte, že keby tieto peniaze aj 

zrovna išli na tú spoločnosť, tak by sa to zdaniť nemuselo? 
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Muselo by sa to zdaniť takisto, ba dokonca ešte viacej ako 

je teraz momentálne. 

 

 Čiže, ja sa stále pýtam a chcem odpoveď na tú otázku, 

lebo fakt ma to nebaví, ide to cez sociálne siete, je to 

prízemné, ale títo ľudia ani nevedia čo sa podsúva, že tu 

niekto nevrátil nejakú pôžičku, atď., atď.   

 

 Pre boha živého, však si to kolegovia uvedomte, že keď 

by sme to neboli urobili, tak mestská časť nemá nič a sme 

jediná mestská časť zo všetkých mestských častí ktoré sú 

v Bratislave, ktorá získa nejaké peniaze. A tie peniaze sú 

aj pre tie naše deti; to si uvedomte. Neviem, o čo tu ide? 

Chceme míňať alebo dávať inde tie peniaze? Ja neviem, o čo 

tu ide.  

 

 Mrzí ma, že kolegovia aj z Klubu Novomestskej zmeny, 

a teda aj Martin Vlačiky keď sa bavíme, on vie ako to je, 

ale on sa k tým ľuďom a nikto na sociálnych sieťach 

nevyjadrí.  

 

     Kolegyne, kolegovia, o čo tu vlastne ide? Nie aby ste 

sa nám poďakovali. Jedine, kto sa poďakoval, poďakovali sa, 

aj J. Petrovič sa poďakoval, ale ja mám taký pocit, že to je 

také divné poďakovanie. To je také poďakovanie, však 

poďakujme sa týmto ľuďom. Počúvajte, ja sa nebránim žiadnemu 

auditu, môže byť aj 10 auditov audítorských spoločností. Ja 

urobím všetko pre to, aby tá mestská časť, a tá mestská časť 

je jediná v meste dostala naspäť tieto peniaze a ešte aj 

nejaké peniaze, aby sa vygenerovalo aj na tie veci, pre deti 

škôlky, školy, atď.  
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 Ale ja mám tu taký pocit, a ja sa toho pocitu neviem 

zbaviť, že sa tu niekto snaží nás urobiť blbcov. To vám 

hovorím otvorene. 

 

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

 Prihlásil si sa pán poslanec s faktickou.  

 

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

 Prepáč.  

 

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

 Môžeš sa prihlásiť. 

 Pán poslanec Vlačiky, predpokladám s faktickou? 

 

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

 Nie, riadny príspevok.  

 

 

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

 Takže páni, musím ísť späť. Prihlásená bola pani 

poslankyňa Šebejová a pán poslanec Korček.  

 Čiže, nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová, diskusný 

príspevok, nech sa páči. 

 

 

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

      Ja by som naozaj chcela počuť najprv to vyjadrenie 

pána kontrolóra. Aj k tej spoločnosti, lebo on má čo povedať 

k tej histórií, aj k tomu nášmu návrhu. A potom by som sa 

vrátila k tej diskusii, o čo normálne požiadam. To je pre 

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

 Pán kontrolór. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Takže pôjdem jeden bod po druhom. Prvý: Od začiatku som 

tvrdil, že je absurdné, aby niekto robil zadarmo. Keď som 

v tejto spoločnosti konateľom bol, tak som povedal, že keď 

sa má robiť zadarmo, tak to proste fungovať nebude. Sme 

v demokratickej spoločnosti, kde by nemal nikto nikoho 

využívať, spomínam si že za socializmu sa tomu hovorilo 

„patronát“. Tu asi nikto patronát za tú parkovaciu politiku 

nezobral. To je proste hovadina.  

 

 Druhá vec, musím povedať, že vzhľadom na to, že som 

v tej spoločnosti bol, bolo by asi veľmi divné keby som 

povedal, že som proti auditu. Bolo tu povedané, že dlh 

vznikol, časom nabalil sa, áno ja som bol v tom tiež, takže 

ja naozaj proti auditu byť nemôžem, lebo by si niekto myslel, 

že chcem niečo zakryť, aj to čo som robil ja. A ja naozaj     

nič zakryť nechcem. 

 

    Ja si myslím, že som robil čo sa dalo, že mal byť spustený 

zhodou okolností ten pilotný projekt, ktorý sme akurát robili 

my, konkrétne ja. Že ten projekt mal vtedy svoj zmysel, že 

vtedy bola KLK, že vtedy si tí ľudia nemali kde parkovať, tí 

čo tam bývali. Potom prišli kvázi tie týždňové turnusy, 

jednoducho 3 dni sa bralo v jednom  meste, 3 dní v druhom, 

to bolo úplné peklo. To bol jediný dôvod. Bolo mi povedané, 

že na to peniaze sú, že sa tu vyznačí a že to pôjde. Nikdy 
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to nešlo; prečo to nešlo ja neviem. A preto vznikol nejaký 

pilotný projekt, to je druhá vec. 

 

 Ďalšia vec, vzhľadom na to, že som bol pri tom začiatku, 

viem že my sme dostali peniaze, ktoré boli iba základným 

majetkom. Potom sme dostali kvázi nejakú dotáciu, nenavýšilo 

sa nejaké imanie, ale dostali sme dotáciu. Ja vám to poviem 

takto: Teraz možno so mnou nebudete súhlasiť. Ja som si 

nemyslel, že by niekedy tá spoločnosť tie výbery robila na 

seba. Keby aj robila, tak v budúcnosti, keď sa to spustí. 

Ale musím to povedať; predstavte si to farizejstvo; máte 

ľudí, ktorí niečo o parkovaní vedia, venoval som sa tomu od 

roku 2007, a miesto toho aby ste im povedali, tu máte firmu, 

robte to a my si to u vás objednáme tieto služby čo sa robí 

v každom normálnom svete, my sme nedostali žiadne peniaze.   

 

 A druhá vec, prišla ďalšia generácia ktorá tam 

pracovala a dostala pôžičku. Nikto sa ma nikdy na tú pôžičku 

nepýtal, aj som sa k tomu vyjadroval, aj som s tým 

nesúhlasil. Predstavte si, že máte ľudí, ktorí vedia niečo 

spraviť pre nás, lebo je to parkovacia politika mestskej 

časti a vy im požičiate peniaze na to, aby oni niečo 

rozbehli, čo aj tak bude patriť mestskej časti. Však to je 

absolútne choré, nezmysel. Čiže toto sa nikdy v živote nemalo 

stať. To, že sa to stalo, tak to znamená, že vlastne bohužiaľ 

tí ľudia, ktorí o tom rozhodli, asi s podnikaním skúsenosti 

nemali.  

 

 Ale ešte raz: Keď si objednávam od nejakej firmy nejaké 

činnosti; predstavte si, že si objednáte u nejakej firmy 

účtovníctvo a on si od vás zoberie pôžičku na to, aby teda 
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to účtovníctvo mohol robiť, ja už neviem to ináč vysvetliť, 

proste je to úplná kravina.     

 

 Takže, keď toto celé zhrniem, ja za audit som. Za to čo 

sa stalo, k tomu sa už vyjadriť, ako sa hovorí neviem, ako 

takto. Či sa to bude riešiť s odpustením dlhu, alebo povedzme 

si na rovinu splátkovým kalendárom, ktorý sa proste nikdy 

nesplatí, nie je až tak podstatné. 

 

 Ešte by som si dovolil povedať, že keď tú spoločnosť 

zrušíme a posunieme splátku toho dlhu ja neviem nakedy, tak 

to bude stáť ešte menej.  

 

 Čo sa týka toho papieru čo som videl, kde je napísané 

že aké náklady z minulosti sa zarátavajú, chýba mi analýza 

toho, že tam boli tie dlhy, resp. náklady z minulých období. 

Ja neviem, ako to v tejto chvíli vyzerá, vždy sa dajú zarátať 

náklady buď priemerné za posledné 4 roky alebo za 1 rok, 

čiže k tomu sa neviem vyjadriť, lebo som nevidel ostatné 

papiere. A ako sa rozhodnete, je to na vás, na hlasovaní. 

 

     V každom prípade treba použiť riešenie, aby ľudia ktorí 

pracujú, boli zaplatení za ich prácu. A či to bude do 

októbra, alebo do septembra, alebo do decembra, nech sa im 

dovtedy zaplatí. 

     

     A keď niekto vyráta že bude lacnejšie dlh zrušiť, čo si 

v tejto chvíli nemyslím, tak nech to zruší keď niekto vyráta 

že to bude lacnejšie vtedy keď sa urobí splátkový kalendár, 

a poviem na plnú hubu, nikdy splácať nebude; tak v tom  

prípade to spravme tak, lebo je to najlacnejšie.   
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 Len ešte raz spomeniem, táto spoločnosť sa mala pôvodne 

zlikvidovať, už bol určený likvidátor. Takisto som vtedy 

spomínal, že tá spoločnosť nepotrebuje minulosť, bola tam 

naša zamestnankyňa určená ako likvidátor tej spoločnosti, 

kľudne sa mohla zo dňa na deň spraviť druhá spoločnosť. To 

je všetko k tomu. 

 

 

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

 Pán kontrolór, ďakujem pekne. S faktickými sú 

prihlásení pán poslanec Árva, pán poslanec Mikulec, pán 

poslanec Petrovič. Páni postupne a dodržujte minútu.  

 Pán poslanec Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem za slovo. Priznám sa, že som sa teraz trochu 

stratil. Chcel by som zareagovať na to, keď niekto hovorí 

o tej nešťastnej štruktúre. Bol by som najradšej, keby to 

bolo, príjmy z parkovania na účet s.r.o., a my to potom 

posunieme tej mestskej časti. Len tu si treba uvedomiť, že 

potom by dochádzalo k tomu zdaňovaniu. Čiže na základe toho, 

že tá štruktúra je kostrbatá a taká veľmi neštandardná, ale 

naozaj lepší ekonomický model sme tu nemali.  

 

 Na odľahčenie situácie môžem povedať, že my s Rišom 

(JUDr. Mikulcom) môžeme spraviť manuál pre Slovensko ako 

najlepšie regulovať parkovanie a robiť tieto projekty.  

 

 A čo sa týka toho auditu, naozaj, už sa budem len 

opakovať, sme mu otvorení. Ja momentálne pripravujem všetky 

podklady, všetky účty, všetky faktúry, čo bolo na čo použité 
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to dodáme mestskej časti a potom nech sa tomu venuje Najvyšší  

kontrolný úrad, NAKA, ktokoľvek.    

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem. Len k tomu čo povedal Martin Böhm, no, treba 

sa vrátiť do minulosti. Ako si povedal, boli tam zamestnanci 

úradu, ktorí ani nechceli byť v tej spoločnosti. Ja si to 

pamätám presne, keď povedali že oni tam nechcú byť, len my 

sme boli tí, s prepáčením blbci, ktorí sme si to zobrali na 

plecia, keď sme sa určitým spôsobom snažili všetky veci, 

ktoré sa naakumulovali dovtedy, zaplatiť. A zaplatilo sa to.  

 

 Teraz sa bavíme o tom, že ak by sa spoločnosť zrušila 

a nikto by na tom nerobil, tak dnes máme viete čo? Nič v tej 

mestskej časti nemáme. Tak ako náš úrad funguje, tak vám 

hovorím, že nemáme nič, ani euro, nič tam nie je. Žiadne 

peniaze by tam neboli. A teraz máme naspäť peniaze a teraz 

sa vraciame k tomu, kedy nám tá parkovacia spoločnosť 

zaplatí, keďže tie peniaze nejdú tej parkovacej spoločnosti 

ale na úrad.  

 

     To znamená, a tu som dával otázku; predstava je taká, 

že tie peniaze tohto úradu pôjdu na Novomestskú parkovaciu 

spoločnosť a bude sa rozpočítavať. Ja si to neviem 

predstaviť, buď bude nejaký model, v akých čiastkach a koľko 

to bude trvať keď sa to bude rozpočítavať. Ako hovoril pán 
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kontrolór, ja to tiež hovorím, že to by bolo na strašne dlhé 

roky.  

 

 Lebo ešte raz opakujem, tie peniaze tá spoločnosť 

zabezpečila a tie peniaze idú na úrad a nie tejto 

spoločnosti. Ďakujem. To je všetko.     

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať Martinovi (Ing. 

Böhmovi) za to zhrnutie tej minulosti. Za druhé, že povedal 

ako prvý na rovinu to, čo je hlavným zmyslom. Mrzí ma Rišo 

(JUDr. Mikulec), že si to nepochopil, pretože skutočne nikto 

nemá predstavu, že tie peniaze sa budú mestskej časti vracať. 

 

     Celý ten návrh smeruje len k tomu, aby sme odblokovali 

možnosť, aby mestská časť platila Novomestskej parkovacej 

spoločnosti, aj teda vaše odmeny, pretože si ich zaslúžite, 

o tom nikto nepochybuje. 

 

 Veľmi ma mrzí, že pán kolega Árva sa cíti dotknutý tým, 

že chceme audit, obviňuje ma z nejakej nedôvery. Akože 

pardon, to si vyprosím; takto si to formuloval pán kolega, 

ja som tu ten najväčší kto nedôveruje, chce prenasledovať, 

neviem ako robím zlé, atď. To si vyprosím, lebo mne o to 

skutočne nejde.  
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 Mňa mrzí, že práve tento návrh, ktorý mohol urobiť to, 

aby ste vy mohli normálne fungovať, nemuseli mestskej časti     

nič vracať, a súčasne ale naozaj prebehli kroky ktoré by 

mali prebehnúť a poslanci tak v kľude, bez stresu, bez 

nátlaku mohli rozhodnúť. Bude to možno v júni, júli alebo 

v septembri, keď sa to odpustí. Ale aj keď neodpustí, ak by 

spoločnosť išla do likvidácie, že nemá žiadny majetok, bude 

vymazaná bez likvidácie, alebo zanikne spolu s ňou. 

 

 Takže Rišo (JUDr. Mikulec), odpoveď je veľmi 

jednoduchá, nikdy a nijako sa nebudú tieto peniaze vracať.     

 

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

 Ďakujem. Lebo aj to som si myslel.  

 

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

 Páni, neskáčte si do rečí.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Toto je cieľom návrhu. A na druhej strane nevzdávame sa 

ako poslanci, ako hovoril aj Martin (Ing. Böhm), že áno ako 

to všetko prebehlo a keď to bude vyhodnotené, tak potom sa 

dohodneme o odpustení dlhu. Alebo sa dohodneme, že áno k 30. 

9. spoločnosť zanikne, lebo mesto spustí parkovaciu 

politiku. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Páni, dáme už priestor pánovi poslancovi 

Korčekovi, ktorý je do diskusie asi 20 minút prihlásený. 

Nech sa páči, pán poslanec. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán vicestarosta, vážene 

kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa aj ja vyjadril 

k tejto problematike. V zásade bolo už veľa povedané. Asi 

začnem tým, že sa hovorilo kto poďakoval a kto nepoďakoval. 

No, konateľom som ja zatiaľ nepoďakoval, takže konatelia ja 

vám veľmi pekne ďakujem za vašu činnosť, lebo ja som už 

dlhoročný poslanec nielen tu v mestskej časti, ale aj 

napríklad na hlavnom meste, a tam nepoznám spoločnosť, ktorá 

by bez zamestnancov, tak pán kolega Petrovič tu podotkol na 

minulom zastupiteľstve keď sme o tom hovorili,  produkovala 

príjem pre mestskú časť alebo hlavné mesto. Takže naozaj 

ďakujem. Myslím, že ste toho urobili veľa a asi aj táto 

diskusia smeruje k tomu, že nielen poslanci ale aj obyvatelia 

vidia o čo vlastne v tejto záležitosti ide. A že je to viac 

o nejakej politike, možno o nadchádzajúcich voľbách ako 

o riešení reálnych problémov.  

 

 Pre mňa, ako pre poslanca, ktorý bude hlasovať, je 

dôležitá tá vec, že mestská časť má vyššie príjmy ako bola 

poskytnutá návratná finančná pomoc. Taktiež chcem zdôrazniť, 

že to nie je ešte koniec, pretože tento projekt bude ďalej 

pokračovať, takže príjmy mestskej časti budú pokračovať 

ďalej. Myslím si, že chceme parkovaciu politiku rozširovať 

na ďalšie dotácie. Čiže tie príjmy nebudeme mať zabezpečené 

vďaka vašej činnosti ako Novomestskej parkovacej 

spoločnosti.  

 

 Taktiež by som si dovolil nejaké poznámky aj k tomu 

návrhu kolegu pána Petroviča. Ja som rád, že pán kolega 

Petrovič, aj pán kontrolór vlastne tu jasne povedali, že čo 
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vlastne chceme spraviť s týmto pozmeňovacím návrhom, my 

uznáme dlh, spravíme splátkový kalendár s vedomím, že ten 

dlh nikdy nebude vrátený. Nehnevajte sa, ja ako verejný 

funkcionár tu za Baštrnáka nikdy nebudem hlasovať a nebudem 

robiť to, aby sme obchádzali zákon a daňové povinností. 

 

 Čo sa týka samotnej kontroly, ja nemám nič proti tomu, 

aby sa tam vykonal audit, kontrola, nech sa to spraví. Naozaj 

kolegovia z Novomestskej zmeny ja sa vám veľmi čudujem, veď 

my máme v tejto spoločnosti zriadenú dozornú radu. Keď sa 

táto spoločnosť konštituovala, tak spoločnosť s ručeným 

obmedzením nemusí mať zriadenú dozornú radu, ale bola 

zriadená, aby tam boli poslanci, ktorí majú prístup ako 

členovia dozornej rady k akémukoľvek dokumentu, k zmluve, 

k účtovnému dokladu. Ja sa čudujem, že vy ste tam mali 

kolegu, neviem či to bol Paľo Troiak alebo kto, stiahli ste 

ho odtiaľ a nedali tam nominanta, ktorý by mohol túto 

kontrolu vykonávať.  

     Takže za mňa, ja určite toto odpustenie dlhu podporím. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. K príspevku pána poslanca Korčeka je 

prihlásený pán poslanec Petrovič, Mikulec, Troiak 

a Filipovič. Takže postupne. 

     Pán poslanec Petrovič, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :  

     Ďakujem pekne. K samotnému návrhu som sa už vyjadril. 

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

     Ďakujem. Poprosím, pán poslanec Mikulec, s faktickou. 

 

 

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

 Ja nadviažem na to čo povedal kolega T. Korček. Povedzme 

si na rovinu, ten dlh ktorý tam je, keď peniaze neplynú do 

spoločnosti ale plynú do mestskej časti, sa nikdy nevráti, 

pre boha živého. Keď som ja požičal peniaze niekomu, tie 

peniaze sa vrátia; ja ti zaplatím a ty vrátiš. Ja stále 

nerozumiem, o čo tu ide. Fakt chcete, aby tej mestskej časti 

išli nejaké peniaze, dlh sa neoddlží a svojim spôsobom my 

tam máme s Andrejom nejaké tie odmeny. Počítam, že za tie 

roky, čo sme tam boli, čo sme si vypočuli nadávok a všetkého 

možného, to nie je len tak chodiť tam, ale počúvať: toto 

nefunguje, hento nefunguje, čo ste si to vymysleli, čo ste 

to vypísali; nikto z vás to nerobí. My to robíme, dostávame 

nadávky a dovolí si nás niekto aj buzerovať.       

 

 Kolegovia z Novomestskej zmeny, ani jeden sa nás 

nezastal verejne, že kurník šopa, čo tu rozprávate nejaké 

sprostosti, že sa majú vrátiť nejaké peniaze. Ale prečo? Že 

som urobil robotu pre mestskú časť. Ľudia pomaly nás aj 

vyfackali, hej. Za čo, toto je v poriadku? Ja sa pýtam že 

o čo ide? Čo sa teraz stane? Mestská časť nám dá peniaze 

a my ich vrátime. Ja stále nerozumiem, o čo tu ide; my to 

vysvetlíte.  
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 Čo sa týka auditu, samozrejme audit, nech sa páči. Bola 

tam dozorná rada, tak tá dozorná rada pre boha živého 

fungovala a tá čo robila celý ten čas? 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Audit, jasne bolo povedané kolegom 

Árvom nikto sa tomu nebráni. 

 Poprosím, s faktickou sa hlásil pán poslanec Troiak, 

nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja som chcel aj zrušiť tú faktickú, ale povedal 

som si že nebudem reagovať na útoky pána poslanca Korčeka, 

ale sa vyjadrím. Áno, bol som v dozornej rade. A nebyť mňa, 

tak v živote by sa nestretla dozorná rada, ktorá sa stretla 

niekedy začiatkom roku 2020. Sám som, asi dva mesiace 

inicioval to stretnutie. Keďže som nebol zapísaný 

v Obchodnom registri, tak som nemal tú právomoc zvolať 

dozornú radu. Každopádne po nejakom čase som sa musel vzdať 

svojho mandátu, ale nie preto, že by ma náš klub stiahol, 

ale preto že som svoje aktivity chcel venovať na iné projekty 

pre obyvateľov našej mestskej časti.   

 

 A čo sa týka Riša (JUDr. Mikulca), nie je pravda že sme 

sa vzdali. Minimálne ja som riešil tie veci, čo boli na 

Magistráte, aby sme dali čo najskôr informačné tabule. Čiže; 

 

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

 .. ; bol úplný hnoj, dobre? 
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Prvý vicestarasta Ing. S. W i n k l e r : 

 Richard (JUDr. Mikulec), prosím Ťa. 

 Nech sa páči, pán poslanec. 

 

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

 To je v podstate všetko čo som chcel povedať. 

 

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

 Pán poslanec Filipovič, nech sa páči. 

 

 

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

 Diskutujúci majú pravdu. Musím uznať a už som to povedal 

na miestnom zastupiteľstve asi 2 zastupiteľstva dozadu, je 

to pravda, nestretli sme sa ako dozorná rada. Ja sa stretávam 

s chalanmi akurát na uliciach a takisto diskutujem s ľuďmi 

Tehelného poľa čo sa týka toho. 

 

     Môj názor, a chcem mať rovnako konzistentný názor ako 

som povedal na zastupiteľstve, myslím si že to nebol útok. 

Myslím si, že nikto nedôveroval jednak chalanom, tak ani 

možno nebol taký dojem; neviem, či to tak je, nemôžem to 

tvrdiť. A nikto neveril tomu a podarilo sa nám to. Urobili 

sme to na Tehelnom poli. Pokiaľ viete, stretli sme sa 

s ľuďmi, či už to bolo v parku, či už to bolo kdekoľvek, 

alebo to bolo na Vajnorskej 21 a ľudia s nami diskutovali.  

 

     To, čo chalani zažili na uliciach vieme, ale nie všetci 

sme rovnako duševne zdatní na komunikáciu. A bohužiaľ, možno 

niektorí ľudia to riešili trošku najmä keď sa dozvedeli, že 

majú predávať autá, že nemajú kde parkovať. Ďakujme pekne.  
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. Martin (Mgr. Vlačiky), viem že si 

prihlásený, ale stále sú tu faktické. Budeš nasledovať keď 

skončí pán poslanec Volf a pán poslanec Korček. 

 Pán poslanec Volf, nech sa páči. 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem za slovo. Paľo (Ing. Troiak) ja by som sa Teba 

chcel spýtať, Ty si vešal tabuľky od Magistrátu. Mne sa zdá, 

že v jednom takom príspevku si bol s pani Bilčíkovou, ktorá 

na tých všetkých fórach sa začala veľmi krútiť, prečo si 

vtedy nezasiahol?  

 

     Prečo si nepísal o tej Novomestskej parkovacej 

spoločnosti, keď tam písali o Rišovi (JUDr. Mikulcovi), 

Andrejovi (Ing. Árvovi) o tých odmenách a ako chcú odpúšťať 

dlh. To sú presne tie momenty, že jednak vravíte ako ste sa 

zastali, ako je to super. A potom sú také momenty, kedy 

vlastne zrazu vznikne jeden krásny deň v jednu hodinu, 

zobrali to všetky facebooky a už to išlo, a vtedy vás nikde 

nebolo. Myslím si, že nielen tie tabuľky z Magistrátu, že 

treba niečo, hento, ale vieš keď sa v Novom Meste o týchto 

veciach komunikuje. Lebo ako z vás nikto tam nebol za 3 – 4 

mesiace z parkovacej spoločnosti. Nikto si nevypočul to čo 

Rišo (JUDr. Mikulec). Ja vám poviem, čo urobili mne. 

Jednoducho zavolal ma chlapík, ktorý mi povedal, že ma 

zabije, ktorý vyšiel pred mesiacom z basy. Nebolo mi všetko 

jedno. A vy ste na tých facebookoch sedeli, niekedy odpísali, 

atď.  
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 Ale to čo hovorí aj Rišo (JUDr. Mikulec), urobil sa 

kopec dobrej roboty, a to ste boli takí, no, dobré, tak na 

zastupiteľstve povieme že ďakujeme. Ale presne vtedy, keď 

máme držať tú spoluprácu, mohli ste všetci písať, fakt my  

v Novom Meste sme to dokázali, tak to nikto nenapísal.  

 

 

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

 Pán poslanec Korček s faktickou, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem. Tak ja v zmysle Rokovacieho poriadku mám takú 

poslednú faktickú, aby som zhrnul tie faktické, budem veľmi 

stručný k Paľovi Troiakovi. Paľo, to nebol nejaký útok, Ty 

vieš že ja si Teba ako poslanca vážim, spolupracujeme na 

viacerých veciach. Ja som len konštatoval, že proste váš 

klub mal svojho zástupcu, a pokiaľ ste niečo chceli 

kontrolovať aj do budúcna, tak okrem toho môže byť nejaký 

audit, môžete to miesto obsadiť a ten človek bude mať prístup 

ku všetkým účtovným dokladom, k zmluvám, a môže samozrejme 

potom prenášať informácie z parkovacej spoločnosti. Čiže, 

iba toľko, to nebol nejaký osobný útok.  

 

 

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

  Dobre. Páni, myslím si, že ste s faktickými už 

diskutovali k príspevku pána Korčeka.  

 Poprosím diskusný príspevok pán poslanec M. Vlačiky, 

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

 Ďakujem. Ja teda s úžasom počúvam čo sa tu všetko 

preberá; vyčítame že kto kde nereagoval na diskusný príspevok 

občana na facebooku o ktorom možno ani nevedel, nikto z nás 

nie je povinný sledovať všetky možné diskusné skupiny na 

facebooku. A keď sa objaví meno akéhokoľvek kolegu, ktorý je 

obvinený z čohokoľvek, tak zareagovať a biť sa o jeho česť. 

Ja sa snažím na tom facebooku byť až príliš dlho by som 

povedal, až to škodí. Snažím sa to už obmedzovať. A teda 

neviem, tiež som si nevšimol keď náš klub alebo členovia 

nášho klubu boli obviňovaní z rôznych vecí. Útočí sa na nás 

pravidelne, že by niekto z kolegov sa nás zastal alebo 

napísal niečo. To je ako bežné. Ale toto je úplný nezmysel 

skutočne takéto niečo. 

 

 Keď mi Rišo (JUDr. Mikulec) volal, kvôli nejakému 

príspevku niekde, tak som svoj názor povedal, a neviem, za 

tým netreba vidieť nejaký určitý zámer. Teraz sa objavilo 

niečo na kolegu Korčeka ohľadom Unitasu; to sa tiež už 

vyriešilo. Proste obyvatelia čokoľvek si pomotajú, spoja 

a dajú to na facebook. Ako týmto sa zaoberať a riešiť 

nonstop; mám svoj život a svoju rodinu a nebudem sa zaoberať 

všetkými vecami ktoré sa objavia. 

 

 Ja som tiež pri tej parkovacej malým dielom bol, niečo 

som pomohol. Ja rovnako, myslím že je jasné, že som vďačný 

obom pánom alebo všetkým čo sa zúčastňovali, že to cítia. 

A neviem, musím to nejako vyjadriť s kyticou, bomboniérou 

alebo so šampanským, alebo s čím, ako je to vyžadované, alebo 

to má byť nejaký ďakovný list alebo čo. Myslím si, že všetci 
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sme radi, že to funguje v Novom Meste, hej. A prosím, už sa 

o tom nebavme, lebo to je dosť otravné.  

 

 Ja som chcel skôr zareagovať na Andreja (Ing. Árvu) keď 

spomínal, že nie sú v konflikte záujmov. Aby mi preposlal,  

odkiaľ to čerpal že nie sú v konflikte záujmov, pretože raz 

sú poslanci, sú poslanci, a raz je to spoločnosť v ktorej 

oni pôsobia. A tá spoločnosť žiada o niečo a oni majú o tom 

hlasovať ako poslanci. Tak ja už neviem, čo je väčší konflikt 

záujmov ako toto.  

 

     Teraz nič osobné ani voči jednému z Vás, len čisto 

teoreticky neviem z čoho si čerpal Andrej, lebo neviem si  

predstaviť čo je väčší konflikt záujmov ako toto. Neviem, už 

som asi povedal všetko čo som chcel. A nechajme tie 

facebooky, lebo to neskončí nikdy. Práve že naopak, mali by 

sme tam vystupovať čo najmenej, lebo facebook je už úplná 

stoka čo sa týka komunikácie a škodí to zdraviu. Keď mne sa 

vyhrážali obyvatelia na ulici tým, že ma prejdú autom, a ako 

jediný z vás som si zrejme za svoju prácu skutočne aj odležal 

2 týždne v nemocnici minulý rok, tak neviem, všetci sa 

netrhali aby všetky informácie na internetoch vyvrátili. 

Takže neviem, kam chceme s touto komunikáciou dôjsť. Naozaj 

sa bavme konštruktívne a k veci. Ďakujem pekne.           

 

 

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

 Dúfam, že to tak aj bude. 

     Myslím si, že k vystúpeniu pána Vlačikyho sú prihlásení 

pán poslanec Mikulec a pán poslanec Árva. 

     Takže nech sa páči. 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Ja len teda, vráťme sa k podstate veci, a to 

k odpusteniu dlhu. Povedzme si na rovinu, stále sa k tomu 

vraciam a budem sa k tomu vracať. Ten dlh sa nezaplatí, lebo 

tie peniaze neplynú do spoločnosti, plynú do mestskej časti. 

Mestská časť by musela platiť spoločnosti, hej, a spoločnosť 

keď to zdaní potom by musela vrátiť mestskej časti. Aký to 

má význam, pre boha živého, logicky choďte na to, keď sa 

týmto zaoberáme.      

 

 Ďalšia vec, keď sa zaoberáme týmto všetkým, je to 

smutné, že keď tu niekto niečo urobí pre mestskú časť, miesto 

poďakovania sa dostane na fecebook, píše sa tam všeličo, 

obviňujú mňa a Andreja, že my môžeme za parkovacie domy. 

Neviem, kto takú informáciu dá, z čoho čerpá? Že ja s pánom 

Árvom rozhodujem, kde budú nejaké garážové domy. Kde sme sa 

dostali, pre boha živého? To je na margo toho všetkého. Paľo 

(Ing. Troiak) keď si niečo prerokoval, tak si prerokoval, 

ale si neriešil čo boli na nás nejaké veci, s prepáčením kde 

postaviť tento parkovací dom.     

 

 

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

 Dobre, pán poslanec. Pán poslanec Árva, poprosím 

k vystúpeniu pána poslanca Vlačikyho, dobré?  

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Maťo (Mgr. Vlačiky), môžem to preposlať ostatným 

kolegom ako oficiálnu informáciu. Pokiaľ ide o konflikt 

záujmov, ja som v roku 2015, 16, alebo kedy sa schvaľovala 
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finančná výpomoc, ja som za ňu hlasoval ako konateľ, nevidím 

dôvod prečo by som teraz nemohol hlasovať opätovne. A naozaj 

ma mrzí, že sa tu odvádza pointa celej tejto debaty na 

facebook, kde naozaj úroveň komunikácie sa blíži relatívne 

k nule. Nemá význam toto komentovať. 

 

 Chcel by som vám niečo prečítať, je to zo začiatku 

februára od konateľa Parkio, pána Matúša: 

„Chcel by som sa všetkým poďakovať za spoluprácu pri 

implementácii projektu. Hlavne by som chcel poukázať na 

výsledky spoločnej a vzorovej spolupráce Parkio 

s Novomestskou parkovacou spoločnosťou na čele s  Andrejom 

Árvom, Richardom Mikulcom a Vladimírom Volfom ktorí 

pristúpili k projektu. Vďaka tejto intenzívnej spolupráci 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Parkio vo veľmi 

krátkom čase ako jediní po vzore Magistrátu dokonale vyladili 

na úroveň požiadaviek samotného Magistrátu. Dovolím si 

tvrdiť, že vďaka veľkej angažovanosti zúčastnených mnohými 

stretnutiami a praktickými testami priamo v teréne, sme 

spoločne začali implementovať doposiaľ komunikované 

požiadavky na systém práce pre celomestskú parkovaciu 

politiku.“  

 Toto je podstatné. Kolegovia, toto je podstatné.  

 

 Odviedol sa tu penzum práce. Máme funkčný projekt. Ku 

koncu tohto roka si ho Magistrát s veľkou radosťou prevezme. 

Počujete, s veľkou radosťou prevezme.  

 

 Nechcem sa vracať, ani maľovať čerta na stenu, ale behá 

mi mráz po chrbte keď si predstavím, že by sme to nedali 

tento rok. Ako by ste tu, s prepáčením, všetci vyvádzali. 

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

 Pán boh zaplať, že sme ho dali, ja som veľmi rád. 

Ďakujem aj pracovníkom úradu, aj vám kolegom, že to tak 

dopadlo, ako to nakoniec dopadlo.  

 Teraz, ako si dobre pamätám, boli prihlásení do diskusie 

pán poslanec Volf, pani poslankyňa Šebejová; nezabudol som 

na Vás, ale samozrejme tých diskusných je strašne veľa. 

 Čiže, pán poslanec Volf, nech sa páči.  

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem za slovo. Ja sťahujem môj diskusný príspevok. 

 

 

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

 Dobre. Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja som si pozerala, tiež som v roku 

2015 hlasovala za poskytnutie tej pôžičky, ale tá situácia 

v tejto spoločnosti bola vtedy úplne iná. Aj náplň podľa 

Obchodného registra, ktorá sa tam dostala, už vôbec 

nekorešponduje s tým, čo vlastne tá spoločnosť robí teraz. 

Áno, Andrej (Ing. Árva) mne behá mráz po chrbte, ale proste 

z iných vecí. Bezodplatne ste vlastne doriešili, parkovaciu 

zónu, ale to nemala byť činnosť vás ako konateľov, a to ste 

mali fakturovať, a tieto príjmy mala  s.r.o. zdaniť.  
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 A ja už teraz nechcem urobiť druhú chybu, že by som 

odpustila dlh parkovacej spoločnosti bez toho, aby sa k tomu 

ako táto firma ktorá teraz funguje, a to nepovažujte, prosím, 

za svoj akože za nejaký osobný útok, ale fakticky ja za to 

nemôžem zahlasovať, kým sa k tomu nejaký odborník daňový 

a účtovný nevyjadrí, že či vôbec toto fungovanie spoločnosti 

keď vlastne na základe toho vzťahu s mestskou časťou, ona má 

len pohľadávkovo – záväzkový vzťah, a žiadne výdavky proste 

náklady, výnosy sa na strane spoločnosti neúčtujú. Akože 

toto proste niekto by nám na to mal podať odpoveď relevantnú, 

že či naozaj takto je možné ďalej. 

 

 A naozaj nevidím inú cestu ako takú, že by to urobil 

niekto kto sa v týchto zákonoch vyzná a kto robí takéto 

audity, lebo konateľ je zodpovedný za s.r.o., aj za to 

poskytovanie služieb. A vy akože keď ste niečo aj urobili 

a akože je z toho nejaký efekt, tak boli ste zodpovední 

nejakým spôsobom za to, aby ste si to s mestskou časťou 

vysporiadali.  

 

 A už keď len niekto zvonku; proste my sme tu nejaká 

komunita ľudí, ktorí akože ideme v nejakých; neviem, ako 

nejaké kolo točíme, ale čo keď niekto si to pozrie zvonku, 

práve ten kto tomu rozumie. Vy tu máte napísané v tej 

žiadosti, že Novomestská parkovacia spoločnosť, s. r. o., 

resp. konatelia bezodplatne poskytovali služby, konzultácie 

a zastrešili celú prípravu projektu. Ale to je akože niečo 

úplne iné na čo bola tá spoločnosť založená. A proste vy, 

vaša zodpovednosť je aj v tom, že takto tá spoločnosť nemala 

fungovať. Lebo vy ste zodpovední v plnej výške, akože ručíte 

za to ako tá spoločnosť funguje. A jednoducho, keď niečo 

neurobíte dobre, za to máte zodpovednosť. 
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 Proste ten audit by aj vám mohol pomôcť k tomu, aby ak 

tam niečo nie je v súlade s niečím, tak aby sme to už ďalej 

takto nerobili.  

 

 A bohužiaľ, ja za týmto všetkým vidím proste nejakú 

veľmi jednoduchú úvahu vedenia mestskej časti, aby sa na 

všetkom maximálne ušetrilo, lebo samozrejme že sa 

neprijímali žiadni ľudia, robili ste nadprácu, ale proste to 

nebola v žiadnom prípade tá práca, na ktorú tá spoločnosť 

nejakým spôsobom vznikla.  

 

 Takže ja proste už si nedovolím hlasovať o nejakom 

odpustení dlhu bez toho, aby sa k tomu celému niekto 

nezávislý nevyjadril. Lebo za tých 9 rokov sa niečo, čo 

vzniklo v roku 2012 transformovalo na niečo proste úplne 

iné.  

 

 A ako sa proste k tomu stavia aj mestská časť, ktorá 

vlastne dala peniaze? Na druhej strane s.r.o. nevykazuje 

žiadne výnosy; proste nie sú tam žiadne dokumenty v podstate 

o tom, že niekde sa o tých výnosoch, nákladoch na vašej 

strane účtovalo u tej mestskej časti.  

 

 A vy, aj keď ste teraz predložili proste nejaké úspory 

a nejaké náklady, tak to je ako keby oddelené; tu je mestská 

časť a tu je parkovacia spoločnosť. A ten vzťah medzi 

zriaďovateľom a medzi tým kto pre koho poskytoval služby, 

proste niekam, čo by sme si mali všetci uvedomiť, že nemusí 

byť štandardné. A podľa mňa nikto z vás na to nevie ani 

relevantne odpovedať či to tak je alebo nie je. 
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 To znamená, odpúšťať dlh, to je ako veľmi dôležitá vec. 

Keď si pozriete zmluvy, tak dokonca mestská časť neodpustila 

dlh ani pánovi Rýchlikovi, ktorý ho bude splácať 13 rokov. 

Odpúšťať dlh je akože veľmi vážna vec, aby sme teraz my, keď 

každý z nás vyjadril nejaké pochybnosti, tak jednoducho 

zahlasovali za to, že sa niečo urobilo, tak odpustíme dlh. 

Akože tie bartre v tom  audite nefungujú. A keď sa to nepovie 

lepšie ako nám to bolo zdôvodnené, proste obhájiť mestská 

časť, tak to musí pre nás vysvetliť niekto iný.  

 

 Lebo keď už ste tu spomenuli to PARKIO, tak to sú 

náklady, ktoré tam proste chýbajú v tom vyčíslovaní niečoho, 

čo všetko znáša mestská časť. Vy máte len odmeny konateľov, 

ako keby ste pre ňu robili. 

 

 Proste jednoducho tento model, ktorý je nám tu 

prezentovaný a ešte sme tlačení, aby sme odpustili a išli 

ďalej, tak ja si myslím, že bez toho, aby nám niekto povedal 

nejaký relevantný názor, je to neudržateľné. Môže sa k tomu 

ešte tiež vyjadriť kontrolór, ale už asi povedal svoje. Ja 

jednoducho nemôžem za odpustenie dlhu Novomestskej 

parkovacej spoločnosti dnes zahlasovať. A to som nesmierne  

šťastná že to proste funguje. Ale vy ste tam, jednoducho 

musí sa to usporiadať aj účtovne, alebo tak aby sme všetci 

vedeli čo tu robíme. A musím povedať, že napriek tomu že som 

ekonóm, tak ja tie daňové a účtovné zákony nepoznám. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

 

Poslankyňa Ing., Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.: 
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 Upozorňujem, že je tam nejaký spôsob, ktorý jednoducho 

nie je štandardný. Na jeden strane pohľadávky, záväzky, na 

druhej strane výnosy a náklady nevysporiadané.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. S faktickými sú prihlásení: pán poslanec 

Árva, pán poslanec Filipovič, pán poslanec Mikulec a pán 

poslanec Troiak.  

 Takže, nech sa páči, pán poslanec Árva, ale dodržujte 

časový limit. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem. Ja skúsim zareagovať na kolegyňu K. Šebejovú. 

Áno, spoločnosť bola zriadená v nejakom čase. Ale vtedy sa 

na Magistráte rozprávalo o decentralizácii. To znamená, že 

mestské časti mali regulovať parkovanie po vlastnej osi. 

A tam je hneď prvá odrážka, že menežujeme parkoviská, ktoré 

sú nám zverené. Viete si predstaviť že teraz by nám mestská  

časť zverila komunikácie a parkoviská, keď o pár mesiacov sa 

to odovzdáva Magistrátu, absolútne nepriechodné a nelogické.  

 

 Ďalej čo sa týka tej žiadosti, ktorú tu uvádzate, a zdá 

sa mi, že sa tu hrá o slovíčka, áno, je tam napísané, že sme 

poskytovali služby bezodplatne. Ale sú tu dve roviny: Jedna 

rovina je tá, že jeden spoločník nám podpísal odmenu za výkon 

konateľa. A druhá rovina je tá, že v minulom roku, keď sme 

pripravovali tento projekt nedochádzalo k spolupráci. To 

znamená, že s.r.o. nefakturovala mestskej časti tieto 

služby.  

     Prečo?  
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 Opýtajte sa vedenia úradu, prečo k tomu nedošlo.  

 

 Keď môžem povedať sám za seba, spomeňte si v akej 

situácii sa celá spoločnosť globálne, nielen Slovensko, 

nachádzala v tom pandemickom roku, aj v tomto. A teraz si 

predstavte, že by sme my s Rišom (JUDr. Mikulcom) fakturovali 

služby čo sa týka nejakej prípravy, konzultácií a stretnutí,      

a akú sumu by som mal dať, aby to bolo pre vás 

akceptovateľné? A keby som dal aj takú sumu, tak v zapätí by 

nás pán Petrovič atakoval, že pre boha, veď ešte ani projekt 

nie je schválený a ešte zvyšujete náklad. Takže o tom je 

táto debata. 

 

 Veď skúsme, nehlasuj, nehlasuj pani poslankyňa, ale 

prosím Ťa, maj presné poznámky, nerozprávaj zoširoka lebo 

ťažko sa na to reaguje. A to čo hovoríš, to sú ako 

polopravdy. 

 

 Ako naozaj, ja Ťa vnímam ako človeka, ktorý sa možno 

vyzná v sociálnej oblasti, ale čo sa týka parkovania, sama 

tomu veľa nedáš. Takže, keby si trošku korigovala svoje 

vyjadrenia, lebo naozaj sa mi to ťažko počúva. Je to 

zavádzajúce, nie je to pravda čo hovoríš.     

 

 

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

 Pán poslanec, ďakujem pekne; trošku menej emócií. 

 Pán poslanec Filipovič, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Bc., Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Asi Ti ubehlo celé to čo hovoril Martin (Mgr. Vlačiky) 

vo svojom príspevku, že bolo veľmi nešťastné dávať tejto 

spoločnosti nejakú pôžičku. Mohlo sa to urobiť cez navýšenie 

základného imania, alebo proste na začiatku malo sa o tom  

hovoriť. Čiže, teraz ideme riešiť to čo bolo v roku 2007, 

alebo kedy bola prvýkrát urobená. Teda aj za to, že chceme 

šetriť, tak ideme šetriť alebo nie? Keď nejdeme šetriť, tak 

to nekontrolujme. Len potom nerobme nič ani k obstarávaniu, 

nech to čert zoberie. 

 

 Prosím vás, rozhodnite, to nemôžeme raz tak, raz tak, 

ako povie Fero, ako povie Anička. Majme konzistentné riešenie 

na všetko; buď šetríme alebo nešetríme. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec, potom pán poslanec 

Troiak; nech sa páči.  

 

 

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

 Ja som počul dlhý príspevok a poviem vám na rovinu, ako 

nič z toho mi nevyšlo. Katka (Ing. Šebejová), ja sa nechcem 

vracať, ale počul som že si sa na nejakej komisii vyjadrila, 

že všetci to majú lepšie ako my; Petržalka to má lepšie, 

Ružinov to má lepšie ako my, a ja neviem kto, čo oni vôbec 

majú? Oni nemajú nič. Oni nemajú nič, čo by sa podobalo 

niečomu čo bude v budúcnosti fungovať. 

 

 A Ty povieš, normálne ako teraz cez príspevok, s takým 

istým pátosom, že vlastne všetci to majú lepšie ako my. Takže 

ešte raz pre tých čo chápu nejaké čísla. Mestská časť, keďže 
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nemala ľudí ktorí by to robili, nemala zamestnancov 

a neplatila nám faktúry, ale tie faktúry, resp. tú robotu  

naozaj ten posledný rok čo sme to robili, ako presne povedal 

kontrolór, že je proti tomu aby niekto niečo robil zadarmo; 

a s prepáčením, boli sme tam s Andrejom (Ing. Árvom) 4 roky.    

 

 A teraz týmto spôsobom, a hovorím to naposledy, tie 

peniaze nešli do tej spoločnosti, tie peniaze prišli na 

mestskú časť. Ešte to stále niekto nechápe a ešte si niekto 

stále bude myslieť tie isté nezmysly, pre boha živého? 

 

 Veď tie peniaze, reálne tá spoločnosť vtedy keď sa 

zakladala, resp. tá situácia sa stále menila; najprv to mali 

robiť mestské časti prostredníctvom svojich spoločností. 

Vtedy sa riešilo, len aby to neboli iné spoločnosti, ale aby 

to bolo tak spravené, aby tie peniaze ktoré sa budú generovať 

išli na tú spoločnosť. A to nie je naša spoločnosť, to je 

spoločnosť mestskej časti. Tie peniaze išli takisto tam, ako 

dneska išli na úrad.  

     Čo stratila mestská časť? 

 

 Čo ten audítor, keď sem príde, povie, že čo sa stalo? 

Povie, že tu zostal nejaký dlh. Áno, zostal nejaký dlh, bola 

tu nejaká pôžička. A teraz sa spýtam, ako Andrej (Ing. Árva) 

povedal, čo sme mali fakturovať v roku, napríklad 

pandemickom roku, kde sa pripravovala táto parkovacia zóna, 

čo sme mali fakturovať? Keď sme reálne vtedy ešte ani 

nechodili na nejaké kontroly denné, keď sme nerobili x, y, 

veci. Vtedy sa riešili tieto veci, aby sa to celé spustilo.    

 

 Ja sa stále pýtam, dneska má tá mestská časť ktorá je 

takisto 100 %-ným vlastníkom tej spoločnosti peniaze doma, 
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hej, sú na mestskej časti; ešte môže byť aj iný spôsob aby 

prišli na tú spoločnosť. Ja sa pýtam, aká je strata pre tú 

mestskú časť, Katka (Ing. Šebejová) vysvetlí nám to, nech je 

to akokoľvek. Aká je pre tú mestskú časť strata, že to 

neprišlo na tú spoločnosť, ale že prišlo na mestskú časť?    

A 5 minút tu rozprávaš o niečom, aj také vecí že sú lepší 

ako my. Ktorí? Vysvetlí to, prosím Ťa, ktoré mestské časti 

to majú lepšie ako my? Ktoré?  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem. V prvom rade chcem takto verejne poďakovať 

konateľom; asi som tiež nepoďakoval, čiže im teraz dodatočne 

ďakujem za dobre odvedenú prácu; pridám sa k ďalším kolegom. 

Na kolegu Vlada Volfa nebudem reagovať, lebo facebook pre 

mňa je presne to čo povedal Martin Vlačiky. Ja by som bol 

rád, keby sa k tomu vyjadrili aj ďalší členovia dozornej 

rady, teda bývalí. Máme tu odborníčku na dopravu, pani 

kolegyňu Katarínu Augustinič, Martina Lovicha ktorý je 

myslím v dozornej rade, takže chcel by som ich fundovaný 

názor. A po ich príspevku by som možno aj nejako ukončil 

diskusiu; dal hlasovať. Ďakujem. 

 

 

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

 Dobre. Ešte máme tu faktické; pán poslanec Weiss, pán 

poslanec Volf a pani poslankyňa Šebejová.  

 Pán poslanec Weiss, nech sa páči. 
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Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ďakujem za slovo. Bola to naozaj búrlivá diskusia. Ja 

budem dosť úprimný teda, mňa naozaj mrzí že my sa vlastne od 

podstaty problému presúvame niekde úplne inde. Je to stále 

v podobe nejakých osobných hejtov, čo je úplne zbytočné.  

 

     Ja mám pocit, že sme tlačení do kúta ako poslanci, 

a preto chceme vedieť ako sa hospodárilo v tejto 

spoločnosti. Je to 8-ročná spoločnosť, ja som nový poslanec. 

Nechceme nič neštandardné. My sme to ako poslanci spôsobili 

celý tento stav, čiže preto to je naša chyba?  Ako poslanci 

máme právo a myslím dokonca je to aj naša povinnosť, zaujať 

nejaké stanovisko. 

 

 Treba si povedať na rovinu, odkladal sa problém, ktorý 

sa nabaľoval, riešilo sa to neskoro, premnožilo sa to 

neskoro, boli sme postavení pred jednu jedinú hotovú vec, 

ktorú úrad prezentoval ako najvýhodnejšiu. Presne toto 

všetci totálne  kritizovali. 

 

     A čo robíme teraz? Teraz to obhajujeme? Veď poďme 

príkladom. Braňo (Bc. Filipovič), sám si to povedal, poďme 

hľadať konzistentné riešenia. Úrad nám nedal všetky 

podmienky na základe čoho sa máme rozhodnúť. Katka (Ing. 

Šebejová), to povedala dobré aj keď má ekonomické vzdelanie, 

ja ho nemám, ja naozaj neviem fundovane povedať aké riešenie 

je najvýhodnejšie.  

 

 Mrzí ma, že to musím povedať, že ideme rovnakým smerom 

ako naposledy, keď Darinka (Mgr. Timková), žiadala obyčajnú 



115 
 

 

23. zasad. MZ MČ B-NM 09.03.2021 

prezentáciu spolu so Silviou (Ing. Švecovou), pritom sú to 

veľmi, veľmi skvelé baby ktoré robia strašne veľa pre mestskú 

časť doslova dňom i nocou. A mrzí ma, že ideme opäť týmto 

smerom. Tak nájdime najvýhodnejšie a najlacnejšie riešenie, 

a ja vidím zmysel toho auditu v tom, že navrhne to audítor. 

On navrhne a povie, toto je najlacnejšie, toto je 

najefektívnejšie. Budem parafrázovať, to znamená, že to 

chceme skontrolovať, aby to nebolo tak hala-bala.  

 

 Aj kontrolór sa vyjadril, že nemáme všetky údaje, tak 

ukážme ich ľuďom. Všetci sme s tým súhlasili, tak poďme do 

toho. Opäť tu prichádza jedna jediná možnosť ktorá bola 

poskytnutá a ukázala sa, že je nákladná a otázna. Tak nech 

sa ukáže, koľko sa platí daň, či je to najlacnejšie. Ja som 

počul, že je možnosť dať napríklad kapitálový vklad, ktorý 

overí znalec, a môže to byť lacnejšie ako odpustenie dlhu.      

 

 Čiže, vadilo mi, že boli tu nejaké informácie, ku ktorým 

nech sa vyjadrí úrad, lebo tiež som nerád zavádzaný. A tiež 

si myslím, že keď už boli v júni, júli vyžiadané podklady, 

tiež sme kritizovali prístup úradu, aký je pomalý. Poďme 

k meritu veci, nechceme nič, ale chceme len vedieť, v akom 

stave sa nachádza spoločnosť, a nech máme fundovaný, odborný 

výklad čo je pre mestskú časť najlacnejšie. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Volf nech sa páči. 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ja už chcem ukončiť diskusiu a sťahujem. Ďakujem. 
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

     Ja už len toľko, že môže sa zdať, že je to ošetrené, 

ale to je hlavne o zákonoch, podľa ktorých by sme mali naozaj 

fungovať. A mňa sa nemôžete pýtať, ako ste mali robiť? Lebo 

vy dvaja ste konateľmi tej spoločnosti, aj Ty Rišo (JUDr. 

Mikulec), aj Ty Andrej (Ing. Árva). Takže ja vám neviem 

povedať nič, lebo vy ste za tú spoločnosť zodpovední. A mne 

sa to javí tak, že práve to čo vy hovoríte, že je pre mestskú 

časť výhodné, nie je dobré pre to fungovanie tej spoločnosti 

samotnej. A k tomu chcem mať istotu, aby to niekto povedal, 

že dobré, hovorím to zlé, alebo je to tak. Moje indície vedú 

k tomu, že bohužiaľ, je to tak. Preto potrebujem mať nejaké 

potvrdenie niekoho kto je nezávislý. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pozerám, pán poslanec Árva, Filipovič, 

vy už ste mali faktické k vystúpeniu pani Šebejovej. Ale bol 

tu návrh pána poslanca Troiaka, aby sme ukončili diskusiu.  

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ten návrh bol v rámci faktickej poznámky. V rámci 

faktickej poznámky nemožno navrhovať ukončenie diskusie.  

 

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

 Pardon. Občanov sme vlastne vyhodili? 
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Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Mali byť o 15.00 hod.  

 

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

 Občania sa mali prihlásiť. V zmysle Rokovacieho 

poriadku, nikto sa neprihlásil. 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Boli tuná.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Boli prihlásení. 

 

POZNÁMKA pána prednostu: (Nepočuteľná.) 

 

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

 Nie, nie. Práve mi hovoria kolegovia z IT, že občania 

neboli prihlásení. V zmysle Rokovacieho poriadku sa mali 

prihlásiť do 24 hodín, ako si dobre pamätám. A nebol nikto; 

ešte som si to overoval pred zastupiteľstvom. Takže je to 

tak.  

 

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

 Môžem? 

 

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

 Nech sa páči. 

 

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

 Prepáč, boli tam nejakí, ja som niečo zachytila, že 

nikto sa nemôže prihlásiť.  
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Poslanec V. V o l f : 

 Ale občania nemôžu sledovať naše zastupiteľstvo?   

 

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

 Môžu. 

 

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

 Ja som zachytila skôr také, že sa nemôžu prihlásiť. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD: 

 Majú scrennshot.                                    

 

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

 Online  scrennshot beží, tak sledovať to môžu. 

 Pozerám, myslím pán poslanec Petrovič, Ty si bol 

prihlásený so svojim diskusným príspevkom; kedysi dávno. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Kedysi dávno, hej. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by 

som sa tiež trošku vrátil k tomu, o čom hovoril pán 

kontrolór. A to, že by sme sa mali pokúsiť; 

 

Pani J. Č e r v e n k o v á, vedúca org. Oddelenia: 

 Prepáčte, ale nie je Vás počuť. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Hovorím, že by som rád diskusiu vrátil k tomu čo je 

najdôležitejšie v rámci tohto materiálu, a spomenul to aj 

pán kolega Weiss, a spomenul to aj pán kontrolór, a to je 

to, že mali by sme hľadať riešenie, ktoré bude pre mestskú 
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časť najlacnejšie. To znamená, minulé sme sa pýtali, že či 

odpustenie dlhu nevytvorí v Novomestskej parkovacej 

spoločnosti daňovú povinnosť?  

 

     V materiáli, ktorý bol predložený na rokovanie 

zastupiteľstva je taká kúzelná vetička úplne na konci, že 

„vo veci predloženia stanoviska daňovej povinnosti platenia 

dane z príjmu pri odpustení dlhu  dlžníkovi, toto stanovisko 

bude predložené poslancom v dostatočnom časovom predstihu, 

v čase prípravy tohto materiálu sa pracuje na jeho príprave“.  

 

 Opravte ma, kolegyne, kolegovia, ja som žiadne 

stanovisko nevidel. To znamená, sme v rovnakej situácii ako 

pri poslednom zastupiteľstve. Na druhej strane počúvame, že 

spoločnosť by musela platiť dane, DPH, a neviem čo, to síce 

vieme, ale či odpustením dlhu si nevytvoríme Novomestskej 

parkovacej spoločnosti daňovú povinnosť, nevieme. Napriek 

tomu ideme odpúšťať dlh. Tak potom ako o. k. V poriadku, len 

to je potom tak, že to je len naslepo a môže sa nám kľudne 

stať, že to vracať nebudeme.  

 

     Takže, ak som to nepochopil, napríklad z vystúpenia 

pána prednostu, tak sa ospravedlňujem, ale teda neviem, to 

čo ukazoval mne pripadalo ako vyjadrenie či odpustenie dlhu 

bude nejakým spôsobom daňová povinnosť. Navyše, aj straty sa 

môžu odpočítavať len v určitej výške.  

 

 

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

 Áno, máte to pred sebou a vidíte tú kalkuláciu. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 
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 Ja budem ešte pokračovať. Rišo (JUDr. Mikulec), 

skutočne ma mrzí, keď Ty tu začneš vyťahovať to, že čo si 

niekde niečo počul, čo niekto niekde úplne inde povedal. Ako 

nehnevaj sa, toto je úroveň diskusie niekde na centrálnom 

trhovisku pri stánkoch. Bolo by fajn, keby sme toto na 

zastupiteľstve nemuseli riešiť, lebo to potom skutočne ide 

do osobných útokov a nemá vôbec nič spoločné s tým čo je 

podstatné.         

 

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

 Juraj, nikdy nehovor;  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Prosím, ja som Ti neskákal do rečí. Ďakujem.  

 Čiže, poprosím znovu pre všetkých kolegov, ak sa mýlim 

a je teda jasné, že vznikne daňová povinnosť, aby to niekto 

kto to dal vypracovať, aby to na rovinu povedal. Ďakujem.    

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ešte pre pani kolegyňu Timkovú, treba sa 

prihlásiť s diskusným príspevkom a dať návrh na ukončenie 

diskusie. Ja som si neuvedomil, že to nejde v rámci faktickej 

poznámky. Ďakujem pekne. 

 Dobre. Nevidím, že by bol niekto prihlásený 

k diskusnému príspevku pána Petroviča, je tam? Pán Vaškovič 

sa hlási s riadnym diskusným príspevkom. Ale myslím, že 

predtým bol ešte A. Árva.  

 

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

 Aj ja som bol po Andrejovi (Ing. Árvovi). 
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Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Áno. 

 

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

 Len Ty sa tak zvláštne hlásiš.  

 

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

 Pán poslanec Árva s riadnym diskusným príspevkom. Nech 

sa páči, pán poslanec. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja teda v krátkosti zareagujem na 

kolegu Weissa. Neberte to tak, že ja na niekoho útočím, alebo 

mám nevhodné poznámky, ale mne to príde, pán kolega, ako 

keby ste bol niekde v priestore, lebo doteraz rozprávame, že 

v prípade odpustenia dlhu máme daňovú povinnosť 8 100,00 

EUR. Pre niekoho, kto má o tom menšiu vedomosť, tak daňová 

povinnosť sa vypočítava z posledných 4 rokov, pričom roky 

2017, 2018, 2019 až do výšky 20 %, z daňového priznania 

v poslednom roku 2020 je to až do výšky 50 %.  

 

 Pán Olexík, ja by som Vás poprosil, keby ste sledoval 

ten scrennshot. Ja som Vám to posielal včera, je mi ľúto že 

to nebolo distribuované medzi poslancov. Pán Petrovič, 

prosím vás, neberte to tak že ste to nedostali a nemohli ste 

si prečítať naraz, v priebehu 3 – 4 minút jednu A4. Ale v tej 

informácii, tam kde je to 43 135, je tam 19 % daň, a sú tam 

poznámky. Tu si prečítajte tú mechaniku a tú logiku toho ako 

sa to vypočítava. A táto daň 8 195,95 EUR bude pre nás 

záväzná na splatenie Daňovému úradu v roku 2022. Ja si 

myslím, že je to jasné.   
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 A teda, ak niekto hovorí, že by sme mali poskytnúť 

nejakú inú techniku, niečo čo je lacnejšie, tak naozaj to 

potvrdil aj pán prednosta, aj pani Paracková, aj pani 

Chynorancová, lacnejšia alternatíva neexistuje.   

 

 Ak s tým, vážení kolegovia, nie ste spokojní 

a konformní, pán prednosta, takto Vás verejne vyzývam, aby 

ste zabezpečili transfer 75 000,00 Eur na účet mestskej časti 

plus s úrokmi, my z toho odvedieme daň a naspäť vám to 

prepošleme na účet mestskej časti. Ja neviem, je toto 

lacnejší variant, je toto schodnejšie pre nás? Pán prednosta, 

ak poviete že áno, prosím Vás, zabezpečte transfer, my z toho 

odvedieme daňovú povinnosť, príjem z dane a DPH, a potom to 

pošleme očistené na účet mestskej časti. Ja sa pýtam, či je 

to lacnejšia alternatíva? Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickou je prihlásený 

pán poslanec Petrovič, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

     Vzniká tam daňová povinnosť. Ja som sa pýtal, pán 

poslanec Árva, aká daňová povinnosť vznikne Novomestskej 

parkovacej spoločnosti ak teraz schválime splátkový kalendár 

s odloženou splátkou? A následne rozhodne zastupiteľstvo, 

aby vo výzve ktorá bude odložená do novembra 2021, a následne 

zastupiteľstvo vyzve pána starostu, aby k 30. 9. podal návrh 

na likvidáciu Novomestskej parkovacej spoločnosti, ktorá 

vzhľadom na predĺženosť, na základné imanie a nedostatok 
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majetku nie je schopná vstúpiť do likvidácie a Obchodný 

register ju vymaže rozhodnutím z Obchodného registra, to 

znamená že nevznikne žiadna daňová povinnosť. Ešte stále nám 

chcete tvrdiť, že odpustenie, je stále najlacnejší variant? 

Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Pán poslanec Filipovič, nech sa páči.   

 

 

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

 Čiže k tomuto by som povedal len asi toľko: Andrej Árva 

povedal jeden spôsob náš úrad, druhý spôsob našiel pán 

Petrovič, ale pokiaľ viem bol spochybnený Korčekom; ( .. pán 

Bašrtnák.) Čiže, keď to tak je, a právne by to tak malo byť, 

právny výklad povedal pán Korček, bol správny, tak hlasujte. 

Ja toto nie.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. S diskusným príspevkom prihlásený pán 

poslanec Bielik, k vystúpeniu pána Filipoviča? 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 S faktickou na pána Filipoviča. 

 

 

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

 Pán vicestarosta Vaškovič, diskusný príspevok. 

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

 Ďakujem za slovo. Ja sa ospravedlňujem všetkým mojim 

predrečníkom, pretože nie som ekonóm, nevyznám sa 

v ekonomických problematikách, ani v hospodárení a vo 

výkazoch. A keď som v posledných rokoch podával daňové 

priznanie, tak som vždy zainteresoval svojho ekonóma. Som 

konateľom spoločnosti s.r.o., a za túto s.r.o. podával daňové 

priznanie môj ekonomický priateľ, alebo ekonomický poradca. 

 

 Mňa fascinuje, alebo ma prekvapuje že vedieme diskusiu 

o tom, ako mestská časť má vyjsť z tejto situácie s čo 

najmenším finančným zaťažením. A vôbec nás nezaujíma to, že 

mestská časť ako orgán verejnej správy by mala ísť príkladom 

a by mala rešpektovať všetky zákonom stanovené pravidlá 

a mala by ich rešpektovať, a mala by ich akceptovať. To je 

prvá vec. To je k tomu, že hľadáme nejaký spôsob ako z tejto 

situácie vyjsť s čo najmenším finančným zaťažením. To je 

prvá vec.  

 

 Neviem na to odpovedať. Ja vždy hovorím, pri každom 

rokovaní, a niekedy sa mi to vracia, že namiesto toho aby 

som povedal, že tú budovu zbúrame, tak hovoríme 

o rekonštrukcii; dostávam odpoveď, že to robia všetci 

investori tak. Že všetci investori hovoria, že rekonštruujú 

budovu a pritom ju zbúrajú a postavia novú. Ja s tým 

nesúhlasím, a principiálne som proti tomu.  

 

 My sme orgán verejnej správy a mali by sme byť prví tí, 

ktorí budú rešpektovať a v tejto spoločnosti presadzovať tie 

pravidlá, ktoré náš právny poriadok predpokladá a ukladá. To 

je prvá vec.   
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 Druhá vec, chcel by som prebrať na seba zodpovednosť za 

to, že Novomestská parkovacia spoločnosť ešte existuje, lebo 

nebol som pritom keď tá Novomestská parkovacia spoločnosť 

vznikla, ale bol som pritom keď sa rokovalo na niekoľkých 

zasadnutiach miestneho zastupiteľstva o tom, že túto 

spoločnosť máme zrušiť. A ja som bol jeden z tých, ktorý 

presadzoval, že túto spoločnosť zachovajme. Prečo? Viete, je 

také príslovie „že po vojne je každý generálom“, a čo som 

mal urobiť, ako som mal urobiť.   

 

 A vtedy, keď som ja hovoril o tom, že zachovajme 

Novomestskú parkovaciu spoločnosť tak vôbec nebolo isté to, 

že nositeľom regulovaného parkovania alebo parkovacej 

politiky bude mestská spoločnosť alebo mestská časť. Vtedy 

sa hovorilo o tom, že každá mestská časť, aj mesto, si založí 

svoju vlastnú obchodnú spoločnosť, a tieto obchodné 

spoločnosti budú prevádzkovať túto mestskú parkovaciu 

politiku.  

 

     A vtedy som ja presadzoval, a ja si za tým stojím 

napriek tomu že teraz to vnímam ako chybu, že my sme mali už 

vytvorenú Novomestskú parkovaciu spoločnosť a nemuseli sme 

vytvárať nič nové. Mali sme tú spoločnosť, a táto spoločnosť 

sa toho celého ujala a zrealizovala to. To je druhá vec. 

 

 Tretia vec, neviem povedať, či všetko hospodárenie 

alebo fungovanie Novomestskej parkovacej spoločnosti bolo 

v poriadku. Naozaj, ja nie som ekonóm, ani právnik, neviem. 

Ale ja si myslím, že to že v Novom Meste máme zavedenú 

pilotnú zónu v intenciách pravidiel mesta, je v prvom rade 

zásluha tých, ktorí sa podieľali na fungovaní Novomestskej 
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parkovacej spoločnosti. Keby tá spoločnosť neexistovala, som 

presvedčený, bohužiaľ, a musím to povedať, Miestny úrad by 

toto zabezpečil nevedel. Neurobil by to.  

 

 My sme jediná mestská časť, ktorá zaviedla pilotnú zónu, 

ktorá funguje. Mestská časť nemá príjmy a dúfam, že čoskoro 

sa ten systém rozšíri do ďalších území. A že po čase mesto 

preberie tento systém ako fungujúci organizmus. To je ďalšia 

vec. 

 

 A posledná vec, ktorú som chcel povedať, áno, istotne 

ľudia, ktorí sa podieľali na celom tomto projekte možno nie 

sú bez chyby, možno urobili chyby, možno urobili prešľapy, 

možno neboli dostatočne informovaní, my ostatní sme im 

nepomohli k tomu aby boli informovaní, ale to neznamená, že 

teraz ich máme za to linčovať?  

 

 Ja by som len chcel povedať, že máme málo informácií, 

aj teraz, a preto si myslím, že ja by som bol veľmi rád, aby 

sme sa k diskusii o tejto problematike ešte vrátili, lebo na 

každom zastupiteľstve vznikajú a vyplavujú na povrch nové a 

nové informácie. Tak si teda  dajme čas na to, aby sme sa 

pripravili na túto diskusiu všetci, každý z nás a poďme 

diskutovať o tom, ako tento problém vyriešiť. A nie tak, že 

rýchlo, a hneď, a teraz. Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem pekne pán vicestarosta. Prihlásený je pán 

Petrovič a pán Bielik; dobré vidím?  

 Pán Petrovič, nech sa páči. 

 



127 
 

 

23. zasad. MZ MČ B-NM 09.03.2021 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Peter (Ing. arch. Vaškovič), budem 

reagovať na to, ako by mohla mestská časť; Ty si bohužiaľ 

možno spomenul koľko stavebníkov zneužíva ten inštitút 

rekonštrukcia a oprava. No, bohužiaľ, na to mestská časť je 

úžasným vzorom v tomto, máme tu príklad na Kramároch, kde sa 

zbúrala stavba do tretieho alebo piateho podzemného 

podlažia, celé je to nazvané ako oprava a rekonštrukcia, 

vzniká tam krásna nová budova rekreačného zariadenia. Takže 

to je ako ukážka toho, ako ide naša mestská časť vzorom. To 

je prvá vec. 

 

 Druhá vec, vyprosím si porovnávanie s Baštrnákom. 

Baštrnák bol obvinený a odsúdený za podvody s DPH. Ak niekto 

ide porovnávať snahu minimalizovať náklady mestskej časti 

ako legálnej, zákonnej inštitúcie len preto, že možno je za 

tým nejaký úmysel, tak to považujem za nehoráznosť. A najmä 

od niekoho, kto na druhej strane rozpráva o tom, že v zásade 

nie je žiadny konflikt záujmov medzi konateľmi a poslancami, 

lebo zákon to umožňuje.  

 

     Tak keď ideme prísne podľa zákona, zákon umožňuje 

uzavrieť splátkový kalendár, odložiť splátku. A netvárme sa, 

že tu teraz sedíme na nejakom vysokom morálnom koni a budeme 

posudzovať, či to je to vhodné alebo nie je to vhodné, či 

ideme vzorom alebo nejdeme vzorom.   

 

 Keď, tak potom uplatníme rovnaké štandardy na jedno, aj 

na druhé. A nie že keď sa nám to hodí, tak morálne štandardy 

hodíme za hlavu, keď sa nám to nehodí môžeme si do niekoho 

kopnúť, tak zrazu my sedíme na tom vysokom koni a budeme 
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iného hodnotiť, že ako morálne je. Tak to by som ako si 

dovolil uviesť. 

 

A posledná vec, ja si nemyslím, že tu prebieha akýkoľvek 

linč. Všetci opakovane hovoria, že oceňujú tú prácu, ktorú 

konatelia Novomestskej parkovacej spoločnosti, a teda aj pán 

Volf aby sme na neho nezabudli, urobili pre vytvorenie 

parkovacej zóny. To, že si dovolíme vysloviť pochybnosti 

o tom, že by svoju funkciu vykonávali úplne správnou odbornou 

starostlivosťou konateľa, tak ako je to napísané v Obchodnom 

zákonníku, to predsa neznamená, že ich ako osoby alebo ako 

konateľov ideme linčovať alebo akokoľvek zatracovať. Len 

jednoducho, oni si určite svoje povinnosti, ktoré vyplývajú 

z funkcie nevykonali, preto aj dnes musíme hovoriť 

o odpustení dlhu, a nie o tom, že sa urobí dodatok k zmluve 

o pôžičke, ktorým sa tá pôžička jednoducho predlží.  

 

Prepáčte, keď už o tom hovoríme, ak by sa ten dodatok 

urobil s vedomím, že aj tak sa tá Novomestská parkovacia 

spoločnosť zrejme niekedy na jeseň zruší, to by nebolo proti 

morálke? Keby všetci vedeli, že keby sa schválil dodatok 

v decembri o predĺžení pôžičky, tak by aj tak bolo jasné, že 

tie peniaze nikdy neprídu mestskej časti? 

 

Takže hovorím, tá morálka je taká, ako sa komu hodí, že 

do koho chceme kopnúť. A myslím si, že za mňa je to asi 

všetko v tejto chvíli.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. S faktickou je prihlásený pán poslanec 

Bielik; nech sa páči. 



129 
 

 

23. zasad. MZ MČ B-NM 09.03.2021 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Ďakujem. Nevedel som to predtým stlačiť správne. 

 

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

 Nech sa páči, Jožko. 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k :  

 Ja som chcel len fakticky pripomenúť, že keď sa bavíme 

o tom, kto je v pozícii konfliktu záujmov, tak o tom hovorí 

§ 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí, kde sa v tretej 

odrážke uvádza, „že v tejto pozícii je ten, kto je štatutár, 

aj ten kto je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 

orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou“. To 

je teda faktická pripomienka. 

 

 A druhá vec k tomu, čo sa tu hovorilo o tom morálnom 

a ekonomickom hľadisku tejto otázky, ja som za to, aby tento 

bod bol stiahnutý z rokovania predkladateľom, ktorým je pán 

prednosta. A aby spoločnosť bola zrušená bez likvidácie. 

Ďakujem za pozornosť. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. S faktickou je ešte pán poslanec 

Vlačiky, a pán poslanec Troiak. 

 Pán poslanec Vlačiky, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.: 
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 Ďakujem. Ja som teda rád, že tu máme aj taký historicky 

exkurz troška, že odkedy tá spoločnosť vznikla a čo všetko 

preskákala. Ja som rád, že tu hovoril pán Böhm, ako jeden 

z bývalých konateľov. A zaujímavé je, že pán Galamboš ako 

druhý konateľ v minulosti sa vôbec nevyjadril. Pritom, podľa 

mojich informácií sa bol ochotný súdiť o odmenu za nič 

nerobenie v tejto spoločnosti a bola mu na základe tohto 

vyplatená slušná mnohotisícová odmena, a tým aj on prispel 

k dlhu tejto spoločnosti. Zaujímalo by ma, koľko tisíc to 

bolo, pán kolega Galamboš? Ako ste prispeli aj Vy k dlhu 

parkovacej spoločnosti? Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec Troiak, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem. Najprv som chcel povedať niečo pánovi 

Vaškovičovi, ale hovorím, nebudem reagovať, pretože; 

 

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

 Pán poslanec, k pánovi Vaškovičovi diskutujeme. 

 

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

 V pohode. Ja len že toto všetko sme mohli vyriešiť tým, 

keby bol ochotný reagovať na e-mail kolegu Vlačikyho a mali 

by sme včera spoločnú komisiu. Žiaľ, tak sa nestalo a už dve 

hodiny sa tu rozprávame o Novomestskej parkovacej 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. K pánovi 

Vaškovičovi; dúfam teda. Nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Dovoľte mi niekoľko poznámok. Ja oceňujem Peťo (Ing. 

arch. Vaškovič) čo si povedal. Myslím si, že to čo si 

hovoril, malo svoje racio čo sa týka aj histórie tejto 

spoločnosti, aj čo kolegovia spomenuli, konkrétne pán kolega 

Vláčiky. Pán kolega, pán Galamboš nedostával za nič nerobenie 

ale za výkon funkcie konateľa, čiže to je, ako to už tu bolo 

viackrát spomenuté, máte výkon funkcie konateľa, odmenu za 

výkon funkcie konateľa, za to nesiete právnu zodpovednosť 

a robíte aj ďalšie úkony. A samozrejme, potom ste aj 

pracovníkom tej spoločnosti.  

 

     Čo sa týka k tomu, len to zopakujem, aj Peťo sa toho 

dotkol, keď sa uzná dlh a uzatvorí sa splátkový kalendár, je 

určitý prejav vôle a ten musí byť vážny. Pokiaľ vy nemáte 

vážnosť toho prejavu vôle, a vyhnete sa daňovej povinnosti, 

môj osobný právny názor je taký, že toto proste nie je 

v súlade so zákonom. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

 Milé dámy, vážení páni, mňa naozaj trošku unavuje tá 

diskusia. Ale dovolím si reagovať na niekoľko vecí: 
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 Juraj (Mgr. Petrovič), ja som nemal na mysli nikoho 

konkrétneho. A ja v každom svojom rokovaní, či s investorom, 

či so stavebníkom alebo s kýmkoľvek presadzujem, aby mestská 

časť ako stavebník bola tým vzorom. Ale máme tu niekoľko 

príkladov projektov, poďme sa o tom rozprávať, nie teraz ale 

inokedy, keď mi bolo povedané, že stavebníci to využívajú, 

prečo to nevyužívame my ako mestská časť? To je jedna vec. 

 

 A druhá vec, ja už neviem, môj názor je taký, že táto 

problematika je natoľko dôležitá a natoľko zložitá, že asi 

na tomto zastupiteľstve ju nevyriešime. 

 

 A preto sa prihováram k tomu, aby sme tento bod stiahli, 

pripravili relevantné podklady ekonomické, ale nielen 

ekonomické, lebo ja si naozaj nemyslím, že audit hospodárenia 

tejto spoločnosti nám povie ako má ďalej tá spoločnosť 

fungovať. A poďme o tom diskutovať vážne, s plnou 

zodpovednosťou a s tým, že všetci z nás, ktorí sa tejto 

diskusie zúčastnia budú spokojní, a budú s touto diskusiou 

nejakým spôsobom uzrozumení. Ďakujem.   

 

 

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

 Ďakujem pekne, ale som presvedčený, že nikdy všetci 

nebudú spokojní; takto to nefunguje. Máme tu dve možností, 

obidve sú v zmysle zásad hospodárenia, sú zákonné. Čiže 

rozhodnime sa, či jednu alebo druhú, na to sme tu. 

 

 Ešte s faktickou je prihlásený pán Filipovič. A potom 

pani poslankyňa Timková je prihlásená s diskusným 

príspevkom. Nech sa páči, pán poslanec Filipovič. 
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Poslanec Bc., Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ja nechám priestor pani kolegynke. Verím tomu, že ukončí 

tento marazmus. Ďakujem.  

 

 

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

 Dobre. Nech sa páči, pani poslankyňa Timková. 

 

 

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

 Pani poslankyňa Timková sa vzdáva diskusie, lebo sa 

nedá pripojiť. Takže tak.  

 

 

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

 Dobre vidím pána Galamboša? 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Stanko (Ing. Winker), ja som mal diskusný príspevok po 

pani Timkovej. 

 

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

 Dobre. Nech sa páči.    

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ja by som chcel navrhnúť ukončiť diskusiu. Ďakujem.  

 

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

 Dobre. Ďakujem pekne. Ideme hlasovať o návrhu pána 

poslanca Volfa, o ukončení diskusie k bodu č. 7: Návrh na 
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odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská parkovacia 

spoločnosť. 

 

Poslanec  Ing. P. G a l a m b o š : 

 Pán kolega, ja som bol prihlásený a v zmysle 

Rokovacieho poriadku musím dostať slovo. 

 

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

 Ďakujem za upozornenie. Nech sa páči, pán poslanec 

Galamboš.  

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Nebude to dlhý príspevok. Pán Vlačiky tu hovoril 

o nejakých tisícoch. Dostal som odmeny, nebola to ani 

polovička na čo som mal nárok a zaplatil som odvody ako 

konateľ, lebo som mal právnu zodpovednosť a nechcel som byť 

poťahovaný daňovým úradom, sociálkou alebo zdravotnou 

poisťovňou, to je jedno. To je jedna vec.  

 Pán Vlačiky, keby som sa chcel súdiť, tak to vysúdim 

celé aj s úrokmi, to mi verte; to mi verte. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Dámy a páni, pripravíme sa a budeme hlasovať o ukončení 

diskusie k tomuto bodu.  

 

Poslanec V. V o l f : 

 Hlasujeme o ukončení diskusie?  

 

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

 Prezentujeme sa. 

 

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

 Práve mi volal pán poslanec Dubček, že mu zlyhalo 

hlasovacie zariadenie.  

 

 

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

 Počkáme. Potom zopakujeme prihlásenie.  

 

POZNÁMKA: Nie je všetkých vidno. 

 

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

  Prosím, prezentujeme sa ešte raz. 

     (Prezentácia.)   

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 23 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

     Ďakujem veľmi pekne. 

 

 Poprosím teraz návrhovú komisiu o jeden pozmeňujúci 

návrh uznesenia a uvidíme ako dopadne. A potom bude návrh, 

ktorý predložil miestny úrad.  

 

 

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   

 žiada starostu aby:  

v lehote do dvoch mesiacov zabezpečil vykonanie nezávislého 

účtovného auditu v spoločnosti Novomestská parkovacia 

spoločnosť, s.r o., IČO: 46 816 992 za obdobie od jej vzniku 

do 31.12.2020, 

  

aby bezodkladne, v súlade s ust. § 12 ods. 1 a násl. aktuálne 

platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do 

správy hlavným mestom SR Bratislavou, 

 

zabezpečil uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári medzi 

veriteľom, ktorým je Novomestská parkovacia spoločnosť, 

s.r.o., IČO: 46 816 992. Predmetom dohody bude uznanie dlhu 

a spôsob zaplatenia dlhu dlžníka, vyplývajúceho 

z uzatvorenej Zmluvy č. 51/2016 o poskytnutí návratnej 

finančnej výpomoci zo dňa 01.03.2016 v znení dodatku č. 1 zo 

dňa 21.12.2017 a dodatku č. 2 zo dňa 19.12.2019 v celosti vo 

výške 85 080,97 eur, pričom dlh pozostáva z: 

  

a) sumy poskytnutej finančnej výpomoci vo výške 75 000,00 

eur  

b) úrokov vo výške 6 % ročne vo výške 9 341,54 eur, a to 

z poskytnutej sumy finančnej výpomoci odo dňa jej 

poskytnutia / čerpania na základe jednotlivých žiadostí 

NSP: 

- 30 000,00 eur čerpaných dňa 31.01.2018 

-  6 000,00 eur čerpaných dňa 20.12.2019 

- 13 000,00 eur čerpaných dňa 13.02.2020 

- 13 000.00 eur čerpaných dňa 26.06.2020 
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- 13 000,00 eur čerpaných dňa 29.10.2020  

c) Úrokov z omeškania zo sumy 84 341,54 eur (finančná 

výpomoc + úroky) od 01.01.2021 ku dňu 09.02.2021 vo 

výške 739,43 eur.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Poprosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 12 poslancov. 

 Proti:               6 

     Zdržal sa:           5 

 Čiže materiál bol prijatý.  

 

 (Na návrh dvoch poslaneckých klubov bola vyhlásená 10-

minútová prestávka so začiatkom o 18,05 hod.) 

 (PRESTÁVKA). 

 

 

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

 Dámy a páni pokračujeme v rokovaní.  

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Stano (Ing. Winkler), môžem na chvíľku? 

 

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

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

 Prosím Ťa, ja som si uvedomil, že sme obidvaja urobili 

chybu. My musíme ešte hlasovať o materiáli ako celku v zmysle 

toho schváleného pozmeňujúceho návrhu.  

 

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

 Ale Ty si povedal, že je..; ja som si nebol istý. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Že musíme hlasovať o tom materiáli ako celku v znení 

tohto pozmeňujúceho návrhu. Čiže, buď ho teda prijmeme a bude 

platiť tak ako sme schválili pozmeňovák, alebo ho neprijmeme, 

a nebude platiť nič.       

   

 

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

 Nič, ani návrh, ktorý pripravil úrad. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :  

 Bohužiaľ. Len aby bolo jasné, o čom ideme hlasovať, 

a bude to treba ešte zopakovať. 

 

 

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

 Dobre. Dobre. Lebo ja som bol že je to v celom rozsahu, 

že už nebudeme hlasovať. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ale je to pozmeňujúci návrh. To znamená, nie je to; aj 

to jedine autoremedúrou môžeme hlasovať len raz o materiáli. 

Toto je prvo-pozmeňovák, takže musíme aj celý materiál v tom 
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znení, ako sme schválili pozmeňovák vlastne znovu 

odsúhlasiť, alebo neodsúhlasiť, samozrejme.  

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ako teda sa ide hlasovať?  

 

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

 Áno, pán prednosta. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Dal by som otázku do diskusie; prosím vás, upresníte 

z akých zdrojov to máme zaplatiť? Lebo ja odhadujem, že ten 

audit bude stáť okolo 10 tisíc eur. My na to v rozpočte 

nemáme položku. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Pán prednosta, to je napríklad návrh na zmenu rozpočtu. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Takže my sme schválili niečo čo nie je v rozpočte, 

nemáme na to peniaze.  

 

Poslanec V. V o l f :  

 Vlastne teraz sme za čo hlasovali, keď som mal hlasovať?  

 

   

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 My sme schválili pozmeňujúci alebo náš pozmeňujúci 

návrh. A teraz musíme hlasovať o celom materiáli, ale už  

v znení toho schváleného pozmeňujúceho návrhu. To znamená, 

že pôvodný návrh je zo stola. Lebo ten sme zmenili tým mojim 
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pozmeňujúcim návrhom. A teraz ideme hlasovať o tom materiáli 

ako celku v zmysle toho pozmeňováku. 

 

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

 Čiže treba počúvať, čo bude hovoriť predseda návrhovej 

komisie. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja len zopakujem, že v znení schváleného pozmeňujúceho 

návrhu; nemusím ho znovu čítať.   

 

 

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

 Na začiatku bolo povedané, že v celom rozsahu ho 

nahrádza, čiže to nás pomýlilo, právne oddelenie malo iný 

návrh, ale musíme za to zahlasovať ešte raz.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja som tiež toho názoru, že musíme. 

 

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

 Musím pozrieť, že koľko nás je.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Stanko (Ing. Winkler), ale Rokovací poriadok nehovorí 

o nahradení materiálu materiálom pri hlasovaní. Rokovací 

poriadok hovorí, o pozmeňovacom návrhu.  

 

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

 Áno. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č  : 
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     Preto musíme hlasovať o celom materiáli znovu v znení 

schváleného pozmeňováku. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Áno, ja len hovorím, že možno to ma trošku mýlilo; takže 

hlasujeme o celom materiáli, alebo niečo.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja som hovoril, že nahrádza sa celý text pôvodného 

uznesenia. Nič iné som nehovoril. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 A to je pravda.   

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 No, ja môžem nahradiť celý text uznesenia pozmeňujúcim 

návrhom; prečo by som nemohol.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Je to pozmeňujúci návrh. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Je to náš pozmeňujúci návrh.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Je to v poriadku.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 My sme o ňom hlasovali ako o pozmeňujúcom návrhu. Pri 

hlasovaní to tak znelo, že pozmeňujúci návrh Petrovič. 

A teraz musíme hlasovať o tom bode rokovania ako o celku, 

v zmysle toho schváleného pozmeňujúceho návrhu.  
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Poslankyňa Ing. K. A g u s t i n i č : 

 Ale pokiaľ pozmeňujúci návrh úplne nahrádza pôvodný 

návrh, tak nemá význam hlasovať o pôvodnom návrhu. Nikdy sa 

to tak nerobilo, ani predtým sme nehlasovali. Hlasujeme na 

mestskej časti, a potom sa nám stane to, že teda neschválime 

si ani jedno, ani druhé. Lebo keď sa nám stane, že 

neschválime teraz návrh ako celku, tak čo bude platiť? 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Neschválime nič. 

 

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

 Ale to je presne to, čo na meste nikdy nerobíme. Keď 

schválime pozmeňovák, ktorý nahrádza pôvodný návrh, tak už 

nehlasujeme ako o celku; a nedáva to zmysel. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Náš Rokovací poriadok takéto niečo neumožňuje, lebo to 

v ňom nie je uvedené. Musíme postupovať v zmysle platného 

Rokovacieho poriadku.  

 To je môj názor, možno kolegovia budú mať iný názor, 

k tomu sa vyjadriť neviem.  

 

 

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

 Dobre. Dámy a páni pokračujeme. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Pán predsedajúci, chcem sa spýtať ako člen návrhovej 

komisie, že či počas hlasovania musí byť prerušené potom 
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hlasovanie? Myslím, že to by mohlo byť spochybnené v prípade 

pokiaľ budeme pokračovať v hlasovaní ako navrhol pán 

predseda návrhovej komisie, tak si myslím že by pri hlasovaní 

mal byť ten istý počet poslancov ako bolo pri tom 

pozmeňujúcom návrhu. Lebo by to mohlo byť prehlásené ako 

neplatné hlasovanie. A prípadne, pokiaľ bude iné kvórum 

poslancov ako bolo pri tom pôvodnom hlasovaní, tak by som 

zopakoval celé hlasovanie ako celku. To  znamená, aj 

pozmeňujúci návrh, aj znovu hlasovanie ako o celku. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :  

 Pán kolega, ja si dovolím zásadne nesúhlasiť, pretože 

medzi tými dvoma hlasovaniami kľudne niekto môže odísť, môže 

vytiahnuť kartu, môže niekto prísť, to absolútne nič nemení 

na veci, že pozmeňujúci návrh bol schválený.  

 

     Ja chápem, že sa Vám nepáči, že bol schválený. Ale 

rozhodne nesúhlasím s tým, aby sa opakovalo hlasovanie, lebo 

medzitým ja neviem, nájde sa niekto proti. Ospravedlňujem 

sa, ale určite nie. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Pán poslanec, ja som nikoho nehľadal, nebolo to 

spôsobené mnou. Myslím, že bolo ukončené hlasovanie. A teraz 

sa na niečo prišlo, tak si myslím, že je to potrebné dať do 

poriadku. Ak je návrh taký, že pokiaľ nebude ten istý, tak 

odporúčam aby bolo opakované celé hlasovanie. 

  

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Nemusí byť rovnaké kvórum, nemusia byť rovnakí 

poslanci, to je samostatné hlasovanie o celom návrhu.  
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ukončené hlasovanie, pán poslanec. Takže potom v rámci 

overenia zápisu bude prehlásené toto hlasovanie za neplatné.  

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Prečo by malo byť vyhlásené za neplatné; ja tomu 

nerozumiem. To vôbec nedáva zmysel pán poslanec, aby sme sa 

teraz vracali k hlasovaniu a opakovali ho. 

 

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

 Páni, keď to neschválime, tak sa vidíme na ďalšom 

mimoriadnom zastupiteľstve. Bolo by to dobré, keďže je to 

mimoriadne náročné. Ja musím odísť, ale dúfam, že to bude 

ponaučenie pre všetko. Čiže, poďme hlasovať. Zahlasujeme tak 

ako zahlasujeme, a keď nie, tak sa uvidíme o týždeň. Ja v tom 

nevidím problém.  

 

 

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

 Nemusí byť rovnaké hlasovanie. 

 Pán prednosta, Váš názor?    

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Súhlasím s tým, že každé hlasovanie je samostatné. 

A naozaj, to kvórum sa môže meniť aj počas rokovania; 

niektorí odídu počas hlasovania, niektorí prídu. Je to 

samostatné hlasovanie. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 
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 Ďakujem pekne. Chcem sa len spýtať, či predsedajúcim 

nebolo ukončené hlasovanie a následne vyhlásená prestávka? 

Ďakujem.   

 

 

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

 Áno, ja sa priznávam, že som bol v tom, že sme 

odhlasovali pozmeňujúci návrh v celom rozsahu, hej.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem. Takže, pán predsedajúci, tvrdíte teraz to čo 

som povedal, že ste ukončili hlasovanie? Áno? Ďakujem.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Nepovedal. Povedal, že sme odhlasovali a v zapätí 

vyhlásil prestávku. Snažíte sa za každú cenu, pán kolega, 

dosiahnuť, aby hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu bolo 

zmätočné. Vidím v tom jasný úmysel. 

 

 

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

 Už sme tu pomaly 4 hodiny, ale hlasovali sme o tom 

pozmeňovacom návrhu. 

 Dobre, poďme hlasovať ďalej a budeme  pokračovať 

v ďalšom bode programu.   

 Čiže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  
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 žiada starostu, aby 

 

bezodkladne, v súlade s ust. § 12 ods. 1 násl. aktuálne 

platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do 

správy hlavným mestom SR Bratislavou,  

 

zabezpečil uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári medzi 

veriteľom, ktorým je MČ Bratislava-Nové Mesto zastúpená 

starostom Rudolfom Kusým a dlžníkom, ktorý je Novomestská 

parkovacia spoločnosť, s.r.o. IČO: 46 816 992. Predmetom 

dohody bude uznanie dlhu a spôsob zaplatenia dlhu dlžníka, 

vyplývajúceho z uzatvorenej Zmluvy č. 51/2016 o poskytnutí 

návratnej finančnej výpomoci zo dňa 01.03.2016 v znení 

dodatku č. 1 zo dňa 21.12.2017 a dodatku č. 2 zo dňa 

19.12.2019 v celosti vo výške 85 080,97 eur, pričom dlh 

pozostáva z:  (podľa predtlače) 

 

a) Sumy poskytnutej finančnej výpomoci vo výške 75 000,00 

eur  

b) Úrokov vo výške 6 % ročne vo výške 9 341.54 eur, a to 

z poskytnutej sumy finančnej výpomoci odo dňa jej 

poskytnutia / čerpanie na základe jednotlivých žiadosti 

NPS: 

- 30 000,00 eur čerpaných dňa 31.01.2018  

-  6 000,00 eur čerpaných dňa 20.12.2019 

- 13 000,00 eur čerpaných dňa 13.02.2020 

- 13 000,00 eur čerpaných dňa 26.06.2020 

- 13 000,00 eur čerpaných dňa 29.10.2020 

c) Úrokov z omeškania zo sumy 84 341,54 eur (finančná 

výpomoc + úroky) od 01.01.2021 ku dňu 09.02.2021 vo 

výške 739,43 eur.  
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa na prezentáciu.  

 

POZNÁMKA: Nie je všetkých vidieť. 

 

OTÁZKA: Môžeme hlasovať znova o tom istom bode?  

 

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

 Pre boha, nebláznite.  

 

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

 O bode ako celku s pozmeňujúcim návrhom. Ak ideme 

hlasovať, tak by sme mali 100 %-ne hlasovať za. 

 

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

 Prosím, prezentujte sa.  

 (Prezentácia.) 

 

Poslanec A. B a l g a, MBA: 

 Prepáčte, mne zlyhalo hlasovacie zariadenie, nebolo mi 

umožnené odprezentovať sa. Prosím, žiadam o opakované 

hlasovanie. Internet, poviem tak, nefunguje ako má. Poprosím 

o opakovanie. 

 

 

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

 Poprosím, necháme to dobehnúť. 

 Opätovne prezentujme sa, nech sa páči. Už to beží 

 

Poslanec Bc., Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Nefunguje mi to. Toto je neuveriteľné. Keď vyleziete 

z tej aplikácie, tak v podstate prestane komunikovať.  

Ospravedlňujem sa, ale je to katastrofa. Poďme na systém, 

ktorý má mesto.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Navrhujem, aby sme to vzhľadom na kolegov, ktorí sa 

nemohli prezentovať, zopakovali. 

 

 

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

 Zopakujeme to. Ja s tým nemám problém, len sa pýtam, či 

má ešte niekto problém okrem pána Filipoviča? Asi nie, že? 

 

POZNÁMKA:  

     Ja som mal tiež problém, nie že by som nechcel stlačiť, 

ale mi to napísalo že čas uplynul. Už som to stlačil. 

 

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

 O čom máme hlasovať; teraz som došiel k počítaču, takže 

neviem. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 O celom návrhu. 

 

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

 O celom návrhu. Bod č. 7, celý návrh. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 
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 Pán kolega Petrovič, Vy ste nedávali ten váš návrh ako 

taký, ktorý nahrádza celé uznesenie? Podľa môjho názoru, už 

netreba zaň hlasovať.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Kolegyňa Augustinič tvrdí že áno, ak Vy si myslíte že 

nie. Ja si myslím, že podľa Rokovacieho poriadku musíme, 

lebo sme schválili pozmeňujúci návrh, ktorý nahradil text 

pôvodného návrhu. 

 

POZNÁMKA: Iný názor nikto nevyslovil. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

     Dobre. Ja nemám taký názor, ale v poriadku.   

     Treba pozrieť Rokovací poriadok. Ale podľa mňa, keď 

nahrádza váš text celé uznesenie, tak nie je o čom hlasovať. 

Takto ste mi to včera aj prezentovali, keď sme o tom 

hovorili.   

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :  

 Ja som povedal, že nahrádza celé znenie. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Treba sa na to pozrieť, ale podľa mňa nie je o čom 

hlasovať, je to odhlasované.  

 

 

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

     Určite si to pozrite, pán Petrovič, lebo ja za svoju 

poslaneckú prax „x“ rokov si nikdy nepamätám, že keď sa 

odsúhlasí pozmeňujúci návrh a za ním nasledovalo uznesenie, 

tak sa už nikdy nehlasovalo o uznesení ako celku. Lebo tam 
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presne potom vznikali také situácie, a budú vznikať, že za 

pozmeňovák niekto zahlasuje a potom ten človek náhodou 

nezahlasuje za celok, a nakoniec sme v takom stave, že nemáme 

ani jedno, ani druhé.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Môžem pekne poprosiť pána predsedajúceho, že pokiaľ by 

to nechával na právne oddelenie posúdiť. Lebo vidím, že tu 

máme veľmi, veľmi zmätočné hlasovanie. 

 

 

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

 Neviem, či je tu pani Moravcová. Poprosím o chvíľu 

strpenia, dobré? 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne.  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Prepáčte, ja sa ospravedlňujem, vedúca právneho 

oddelenia už tu nie je.  

     Pokiaľ pozerám Rokovací poriadok, ten takú situáciu 

nerieši. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja si dovolím len jednu vec. Je tu možnosť, a môžeme sa 

na to pozerať aj tak, že ide o nový návrh uznesenia. V tom 

prípade môžem súhlasiť s kolegom Korčekom že ide v podstate 

o nový návrh uznesenia, a to uznesenie sme tým hlasovaním 

schválili. Je to ods. 25 čl. 6 Rokovacieho poriadku Miestneho 

zastupiteľstva. Je to nový návrh uznesenia. 



151 
 

 

23. zasad. MZ MČ B-NM 09.03.2021 

 

Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ako ste to predkladali, Vy ste predseda návrhovej 

komisie?  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Je to nový návrh uznesenia. 

 Takže, ak súhlasíte, ja len som sa chcel vyhnúť  nejakým 

prípadným potom protestom, že sa nehlasovalo o celom návrhu 

materiálu. Ak sa zhodneme na tom, že je to návrh nového 

uznesenia ako som ho predložil a je schválený, nemám s tým 

problém. Môžeme ísť ďalej. 

 

  

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

 Pán kolega Korček. 

 

 

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

 Ja vychádzam z toho čo som povedal, a pán Petrovič 

povedal že chce nový návrh uznesenia, lebo takto to 

prezentoval aj mne, tak tiež si myslím, že už nemáme o čom 

hlasovať. Ale, samozrejme, nech sa vyjadria aj ostatní 

kolegovia. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja súhlasím.  

  

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

 Ja som to tiež tak pochopil po tom prvom hlasovaní.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 
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 Ja sa ospravedlňujem, že som spôsobil zmätok.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 No, my môžeme robiť iba to, čo nám norma umožňuje. Nie 

to, čo nám nezahrňuje. U nás ako poslanci, nie fyzické osoby.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Norma nám umožňuje predložiť nový návrh uznesenia, 

podľa Rokovacieho poriadku, ktorý som citoval.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ona nám umožňuje hlasovať o pozmeňovacom návrhu a potom 

materiáli ako celku. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Nie, aj o návrhu uznesenia. V rámci diskusie môže byť 

predložený.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Nie som právnik. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja som právnik, a navyše je to v Rokovacom poriadku. 

A pán kolega Korček sa k tomu vyjadril rovnako. Pani kolegyňa 

Augustinič tiež, tak sa o tie právne názory rád opriem.  

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

Pani kolegyňa Augustinič chcela nové hlasovanie.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :  

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

 Nie. Katarína (Ing. Augustinič) povedala, že chce 

hlasovať znova o celom návrhu. 

 

 

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

 Nie. Nie. Ja som povedala, že o celom návrhu netreba 

hlasovať znova, pretože doteraz sme vždycky hlasovali, 

pokiaľ pozmeňujúci návrh nahrádza uznesenie aktuálne 

a zahlasujeme za pozmeňovací návrh, už nie je o čom hlasovať. 

Je to odsúhlasené, pozmeňujúci návrh nahradil uznesenie. 

Čiže ja hovorím, a už som povedala minule, že o takýchto sa 

už nehlasuje ako celku. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ja len chcem doplniť čo hovoril pán Petrovič, lebo sa 

prihlásil neskôr, že pán predsedajúci, alebo predseda 

návrhovej komisie pán Petrovič prišiel s tým, že sme 

nehlasovali ako o celku a musíme o pozmeňovacom návrhu 

hlasovať ako o celku následne.  

 

 Potom bolo nejaké chybné hlasovanie, lebo nevedeli sa   

prihlásiť poslanci, rozprúdila sa diskusia. A Vy ste sa vtedy 

prihlásili. No, a teraz ide o to samozrejme, že jedno je to 

čo umožňuje Rokovací poriadok, a druhé je to, čo pán Petrovič 

predložil a čo bude v stenografickom zázname.  

     Či to predkladá ako nový návrh, alebo či to predkladá 

ako pozmeňovací návrh. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 
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 Ako návrh, ktorý nahrádza celé znenie uznesenia. Tak 

som to predložil v diskusii, keď som to predkladal ako návrh.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ja tomu potom nerozumiem. Veď Vy ste; 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Prepáčte, pán kolega, pomýlil som sa. Nikto nie je 

neomylný.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Pán predseda, Vy ste po prestávke; 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ani predseda návrhovej komisie nemusí byť neomylný.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Takže nevieme. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja som sa zhodol s kolegom Korčekom a zhodujem sa 

momentálne po preštudovaní znenia Rokovacieho poriadku aj 

s kolegyňou Augustinič. A domnievam sa, podľa môjho právneho 

názoru, že sme schválili nový návrh uznesenia. Ak sa Vám to 

nepáči, pán kolega, samozrejme máte právne možností napadnúť 

toto uznesenie na prokuratúre. Nech sa páči.   

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Pán predseda, Vy ste dávali návrhy, nie ja. Zbytočne 

ste rozrušený z toho, ale; 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 



155 
 

 

23. zasad. MZ MČ B-NM 09.03.2021 

 Ja nie som rozrušený. 

 

 

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

 Bohužiaľ, mňa mrzí táto situácia, ale ja som to tak 

pochopil tiež.   

 

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

 Páni, nechcem sa do toho starať, ale mne sa zdá, že bol 

to ako pozmeňovák. Neviem, nemôžu to pozrieť teraz naši 

technici, aby sme niečo neurobili? Teraz sa to už tak 

zamotalo rôznymi vecami. 

 

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

 Museli by sme si pozrieť záznam. 

 

 

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

 To nejde, bohužiaľ.  

 

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

 Ja len chcem povedať, že ak ten pozmeňujúci návrh 

meritórne mení pôvodný návrh, a my odhlasujeme pozmeňujúci 

návrh, to znamená že sme sa stotožnili s iným riešením ako 

bol pôvodný návrh, a už sa o pôvodnom návrhu spolu 

s pozmeňovacom nehlasuje. My to chápeme ako odhlasované.  

     

     V prípade, že by pán Petrovič dopĺňal uznesenie nejakým 

bodom b), tak vtedy by sme hlasovali ešte o návrhu ako celku. 

Keďže on ho nedopĺňal, on menil návrh uznesenia svojim 

pozmeňujúcim návrhom, a preto ja považujem to hlasovanie 

o pozmeňováku za ukončené hlasovanie o tomto bode.  
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Potreboval by som vidieť ten záznam. Čiže, podľa toho. 

Lebo ja vychádzam z toho, že pán kolega Petrovič mi hovoril 

telefonicky, alebo včera cez nejakú aplikáciu, tak si reálne 

nepamätám, ako pán kolega Petrovič formuloval ten návrh, či 

ako pozmeňujúci návrh alebo nový návrh, ktorý nahrádza 

pôvodné uznesenie. Od toho by sme sa mali odpichnúť.  

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja som v rámci diskusie, aj teraz keď som ho predniesol, 

hovoril, že nahrádza plné znenie pôvodného uznesenia. 

Nepovedal som pozmeňujúci návrh, ale nahrádzam ním celé 

znenie pôvodného uznesenia. Z uznesenia nezostalo nič.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 To tvrdíte až teraz, prvýkrát to počujem.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Pán kolega, toto som povedal keď som prezentoval. Ja si 

pamätám čo hovorím. Neviem ako Vy, ale si pamätám. 

 

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

 Dobre. Páni, páni, kľud.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Pán Petrovič, reagujete, ale dali ste návrh na  

opakované hlasovanie.    

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 
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 Pokiaľ ide len o to, aby sa opakovalo hlasovanie, tak; 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Pán Petrovič, Vy ste dávali návrh po prestávke.    

 

 

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

 Juraj (Mgr. Petrovič), Ty si s tým návrhom prišiel. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Áno, ja po diskusii, štúdiu, alebo po preštudovaní 

Rokovacieho poriadku som došiel k inému právnemu názoru, 

ktorý v zásade podporili aj ďalší kolegovia.  

 

 

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

 Rišo Mikulec.  

 

 

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

 Čo chceš odo mňa počuť, Stanko? 

 

 

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

Tvoj názor na to. 

 

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

     Môj názor na to je, že keď toto vidia obyvatelia, tak 

sa musia chytať za hlavy. To je prvý môj názor. 
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 A druhý môj názor, Stanko, je taký, že teda Juro (Mgr. 

Petrovič) niečo predniesol, a nejakým spôsobom potom 

predniesol to, aby sa hlasovalo opätovne ako o celku, to je 

nespochybniteľné. Ale keď si je vedomý o tom, a jeho právny 

názor je taký aký je, čo ja tiež nespochybňujem, a bude to 

tak ako je, že týmto návrhom nahradzujú plne ten návrh ktorý 

bol. Samozrejme, nerozumiem potom tomu celému, o čom  sme sa 

doteraz tu bavili, že ideme hlasovať, a bol návrh ako celku, 

lebo tak to bolo prezentované.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Môžem ešte raz; 

 

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

 Môžem dohovoriť?  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Prepáč.  

 

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

 Medzi nami hovorím. Nejakým spôsobom sa niečo 

odhlasovalo. My s Andrejom (Ing. Árvom) sme hovorili, že už 

hlasovať nebudeme. Týmto pádom je to pre nás nejakým spôsobom 

vyriešené. Vyriešte si to či už na úrade alebo nech sa to 

vyrieši inak. Poviem na rovinu, že či to bude tak, alebo 

hentak neviem sa k tomu vyjadriť, tiež by som potreboval 

vidieť záznam. Akurát viem, že malo sa hlasovať druhýkrát 

o tom, ale keď Juro (Mgr. Petrovič) tvrdí to, že je to 

v poriadku, nech si za tým stojí a ja nemám dôvod to 

spochybňovať, neviem sa k tomu vyjadriť. Stanko.   

 Ale už poďme ďalej.  
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Dámy a páni pokračujeme. Posledný, pán Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Keďže som autorom toho návrhu, ktorý môže mať aj názov 

pozmeňujúci návrh, mojim úmyslom bolo, a to hovorím verejne 

pred všetkými, mojim úmyslom bolo komplexne nahradiť znenie 

navrhovaného uznesenia. Čiže, išlo de facto o nový návrh. To 

je všetko. Bodka. Ďakujem. 

 

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

 Dámy a páni, nasleduje bod 8. 

 

 

 

BOD 8: 

Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku 

z výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry, pre projekt „Revitalizácia športoviska 

Pionierska“ a schválenie jeho spolufinancovania. 

 

 

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

 Nech sa páči, poprosím o úvodné slovo pani Ing. 

Effenbergerovú. Nech sa páči. 

 

 

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

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania: 

     Dobrý večer všetkým.  
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     Ja len veľmi v krátkosti. Pokiaľ ide o poskytnutie 

príspevku Pionierska, už viac ako rok sa pripravovalo, bolo 

prerokované s občanmi, s pracovnou komisiou zastupiteľstva. 

Po dlhšom dodaní projektovej dokumentácie a rozpočtu k nemu, 

minulý týždeň v piatok, sme boli schopní pripraviť materiál, 

ktorý je v zastupiteľstve, aby sme mohli podať žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok, resp. dotáciu z Fondu pre 

podporu športu, ktorá nám umožňuje získať 50 % celkových 

nákladov. Pre informáciu zo 450 tisíc vieme získať takmer 

225 tisíc z tohto fondu. Je tam zaujímavé financovanie, 

peniaze nedostaneme my, najprv musíme to zaplatiť 

z vlastných zdrojov a následne nám budú refundované z tohto 

fondu.  

 

 A ďalšou zaujímavosťou tohto fondu je, že musíme pri 

podávaní žiadosti zaplatiť 1 000,00 eur ako poplatok, bez 

tohto nebude žiadosť postúpená na hodnotiacu komisiu. Chcem 

len dodať, že pokiaľ ide o podmienky, bude dôležité aby sme 

to do konca marca stihli. Bude potrebné, aby ste nám pomohli 

vypracovať podklady k prevádzkovaniu a naplneniu podmienok 

fondu. Každopádne treba za to zabojovať, aby sme peniažky na 

toto športovisko získali.    

 

 Ohlásenie zo stavebného úradu už máme, sme prihlásení 

v registri na Ministerstve školstva. Potrebujeme uznesenie 

zastupiteľstva z takých dôležitejších príloh, ostatné všetko 

sa dá zabezpečiť. Od 15. 03. by mal byť zverejnený formulár 

žiadosti. Ešte nevieme, čo všetko budeme do tej žiadosti 

vkladať. Je to prvýkrát vyhlásené. 

 

 

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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 Ďakujem pekne, pani vedúca. 

 

(Poznámka z pléna: Prosím vás, vypnite si mikrofóny.) 

 

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

 Otváram diskusiu.  

     Do diskusie je prihlásený pán vicestarosta Vaškovič, 

nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, Stanko. Ja by som chcel na úvod 

povedať niekoľko viet, že pri príprave tohto projektu bola 

naozaj pánom starostom zriadená pracovná komisia, ktorá 

dozerala naozaj na formovanie toho celého projektu. A som 

veľmi rád, že som mohol byť členom tejto komisie a že sme 

jednoznačne nastavili že naozaj takýmto tým stropným 

hľadiskom, neviem ako to mám nazvať, takým stropným hľadiskom 

celej tej rekonštrukcie musia byť finančné prostriedky na 

úrovni 450 tisíc eur. Celý ten projekt bol takto koncipovaný, 

čiže to znamená že nebol koncipovaný tak, že čo si architekti 

alebo pracovníci investičného oddelenia Miestneho úradu 

vymyslia a do tohto projektu implementujú. Bol tam 

jednoznačne stanovený finančný strop. 

 

 Dúfam, že ten projekt, ako ste ho dostali, ako ste sa 

s ním mali možnosť oboznámiť, tento krok aj rešpektuje. 

S tým, že podklady o úrovni rozpočtu na realizáciu toho 

projektu sú v týchto intenciách. To je prvá vec. 

 

 Druhá vec; celý tento projekt vznikal naozaj v úzkej 

spolupráci s obyvateľmi priľahlej lokality, to znamená, že 
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ľudia bývajúci v tom okolí s týmto projektom sa stotožnili, 

poznajú ho, sú s ním stotožnení a budú ho používať alebo aj 

propagovať medzi komunitou, ktorá tam je.  

 

 Ďalší bod, ktorý by som chcel povedať je ten, že tak 

ako povedala pani Ing. Effenbergerová, bola podaná žiadosť 

o ohlásení stavebných prác a máme v súčasnosti už aj 

rozhodnutie stavebného úradu  z Mestskej časti Dúbravka o 

tom, že súhlasí s realizáciou stavebných úprav. To znamená, 

že máme projekt, máme povolenie a môžeme pristúpiť 

k realizácii celého tohto projektu. 

 

 Chcel by som povedať, že v návrhu zmien rozpočtu 

mestskej časti ste si možno všimli, že tam bolo rozpísané 

financovanie tohoto projektu, kde bolo uvedené, že mestská 

časť by sa mala podieľať na realizácii tohto projektu v sume  

107 tisíc eur.  

 

 Samozrejme, že v materiáli, ktorý ste dostali a ktorý 

som dostal aj ja je uvedené, že mestská časť bude musieť 

refinancovať alebo aj financovať neoprávnené finančné 

prostriedky na realizáciu celého projektu. To znamená, že 

stále tu máme takú, povedal by som otvorenú skrinku, že 

nevieme garantovať čo to bude stáť mestskú časť ktorá je 

garantom tohto projektu.  

 

 V tomto prípade by som chcel požiadať, aby ste podporili 

tento návrh, aby sme tú žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu 

podali. A potom budeme mať veľmi, veľmi veľa možností ako 

o celom  projekte diskutovať.  
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 Na záver by som chcel povedať, že celý ten projekt bol 

prediskutovaný na Komisii územného plánovania, urbanizmu 

a výstavby a myslím si, že všetci členovia tejto komisie 

k tomuto projektu sa  postavili kladne. Ďakujem za pozornosť. 

 

 

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

 Áno, pán vicestarosta, ďakujem pekne. Toto je pre mňa 

taký, povedal by som taký vzorový príklad, ako by mali tieto 

projekty fungovať, či už za pomoci participácie obyvateľov, 

či už celej komisie. 

 

 Len jedna otázka; viem že je to skladačka, keď sme mali 

rozpočet kolega Jakub Mrva povedal, že nie je si istý že či 

dostaneme taký vysoký príspevok z mesta, že či to vieme robiť 

po etapách, keby nedajbože nám nejaká časť náhodou neprešla? 

 

 

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

 Ja by som len rád poďakoval kolegom poslancom, pánovi 

Troiakovi, ale nepadlo ešte meno pán Galamboš; 

 

 

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

 To som nevedel, nevedel som toho tretieho, takže 

ospravedlňujem sa.  

 

 

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

 Ja som povedal jednu vec, že pri tom maximálnom 

financovaní by to malo stáť mestskú časť 107 tisíc eur. Ale 

pokiaľ si pamätám, tak v rozpočte mestskej časti máme 
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vyčlenených viacej finančných prostriedkov. To znamená, že 

viem si predstaviť, že keby aj niektorá z tých zložiek 

financovania zlyhala, tak by sme hľadali nejaké náhradné 

riešenia. V každom prípade ale musím povedať, že aj 

obyvatelia tejto lokality, aj my ako účastníci celého tohto 

projektu sme uzrozumení s tým, že podiel financovania 

mestskej časti nebude presahovať hladinu nejakých 250 tisíc.  

 

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

 Ďakujem pekne. Pokračuje pán poslanec Troiak 

s diskusným príspevkom, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem, že pán vicestarosta Vaškovič sa takto kladne 

vyjadril k veci. Ja skúsim povedať trošku histórie: Pred asi 

dvoma rokmi ma kontaktovali obyvatelia spomínanej lokality, 

kde im bolo neviem koľko rokov dozadu sľúbené, že sa to bude 

športovisko rekonštruovať. Následne som im poskytol pomoc, 

boli sme aj na všetkých poslaneckých kluboch, kde bol pán 

Šimové, aj pani Králová. Boli aj na zastupiteľstve, kde 

všetci poslanci sľúbili, že budú podporovať tento projekt.  

Bol aj participatívny rozpočet, kde som sa zúčastnil. 

Každopádne budem rád, ak potvrdíte tento projekt, pretože je 

to veľká spádová oblasť a je to nutné. Nemusím hovoriť, že 

hneď vedľa je základná škola, je tam SVŠ, je tam aj športové 

centrum, takže bol by som veľmi rád, aby toto uznesenie bolo 

prijaté. Takisto som komunikoval s pani Effenbergerovou. 

A to je v zásade všetko. Ďakujem.    

 

 

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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 Ďakujem pekne pán kolega. 

     S faktickou je prihlásený pán poslanec Mrva, nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a :  

 Ďakujem pekne. Ja iba rýchlo k tým číslam: Čiže, ten 

návrh toho ihriska je 450 tis. eur ak sa nemýlim. Z toho 

okolo 250 tisíc eur žiadame od Fondu na podporu športu, to 

znamená ako keby štátneho fondu, a 100 tisíc žiadame od 

hlavného mesta. A pán Vaškovič spomenul, že by tá suma, 

ktorou bude participovať mestská časť by nemala presiahnuť 

250 tisíc eur. To mi nie celkom vychádza, lebo je to pomerne 

veľká suma, a keď sme tu pred chvíľou diskutovali o nejakých 

škôlkach a sume 127, že nechceme investovať do dvoch tried, 

tak 250 tisíc eur ako príspevok na športovisko z tohto 

pohľadu mi príde celkom veľa. Ale pevne verím, že získame 

tie prostriedky od tých iných zdrojov.   

 

 Každopádne bol by som veľmi rád, aby sme sa pozerali na 

tie športoviská, ktoré sme už z nejakých príspevkov, 

napríklad Magistrátu riešili, pretože v najnovšom Hlase 

Nového Mesta sa chválime športoviskom na Ladzianskeho, na 

Kramároch ako funguje nové osvetlenie a nové osvetlenie nie 

je.  

 

     To znamená, že jedna z hlavných vecí, ktoré sme my 

deklarovali občanom, že nové ihrisko bude mať nové 

osvetlenie, tam nebolo implementované. Občania teraz na 

internete žiadajú, aby trávniky ktoré tam boli rozjazdené, 

boli opravené, atď., a stále sú tam ako keby niektoré veci 

ako z môjho pohľadu nedorobené.  
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 Bolo by treba sa pozrieť, ako teda sme hospodárili 

s finančnými prostriedkami hlavného mesta na ihrisku 

Ladzianskeho, a či vôbec dostaneme finančné prostriedky na 

ihrisko na Pionierskej. Samozrejme, držím palce, aby sme 

získali čo najviac peňazí. A mám dve deti, takže viem, že 

športoviská sú dôležité pre každú jednu mestskú časť. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 

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

 Môžem? 

 

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

 Nech sa páči, pani vedúca. 

 

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

 225 tisíc eur vychádza z Fondu na podporu športu. 100 

tisíc eur sme dali ako žiadosť z hlavného mesta, ale toto sú 

len žiadosti. To znamená, že následne sa musíme vrátiť naspäť 

k financovaniu, pretože predpokladám, že ani z fondu 

nedostaneme tých 225 tisíc eur, ani z Magistrátu tých 100 

tisíc. Z každého dostaneme, ja neviem nejaký podiel, ktorý 

je teraz veľmi ťažko odhadnúť. Takže k tomu sa budeme musieť 

ešte vrátiť. 

 

 Nie sme tam v nejakom veľkom časovom strese, lebo aj 

z fondu športu je možno to zrealizovať až v roku 2022. Takže 

vieme posunúť financovanie aj z mestskej časti až do roku 

2022.  
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 Pokiaľ ide o ihrisko Ladzianskeho, skončili sme ho na 

konci roka v decembri, takže nebola možnosť upraviť trávniky 

a upraviť celý priestor dookola. Tam sa čaká na lepšie jarné 

počasie, aby sa to dokončilo.  

 

 A čo sa týka osvetlenia, akurát teraz píšem do zmeny 

rozpočtu č. 3, zdôvodnenie Ladzianskeho ihrisko, osvetlenie, 

a aj túto dlžobu občanom čo sme sľúbili by sme chceli 

spraviť.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. To bola moja otázka, že v prípade, že by 

sme nedostali financie v plnej výške, ako budeme reagovať? 

Či to budeme po etapách, alebo sa to budeme snažiť 

dofinancovať?  

 Pán poslanec Filipovič, nech sa páči.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Pán vicestarosta, myslím si, že 

všetci si uvedomujeme, aký je dôležitý šport pre deti 

namiesto hrania sa videohier. Všetci sme si asi zažili 

normálne detstvo a potrebujeme aby deti sa pohybovali, je 

korona, a bude to lepšie ako nejaký online život.  

 Takže, prosím vás, podporme to, je to dobrá vec.  

 Poďme hlasovať, lebo fakt to nestíhame, ja musím ísť 

preč. A nechcem platiť tomuto štátu 1 650 eur za to, že som 

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

 Ďakujem pekne. Len by som poprosil, aby ste nezabúdali 

na nás, seniorov. Ďakujem.  

 Pán poslanec Troiak. 

 

 

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

 Ďakujem. Ale pán Vaškovič bol asi predo mnou. 

 

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

 On bol po Tebe. Ja to vidím tu, Pavol Troiak, pán 

Vaškovič a pán Galamboš. Takže, nech sa páči.  

 

 A bol by som rád, keby sme potom ukončili diskusiu; 

prepáčte, lebo myslím, že toto je projekt s ktorým nikto 

nemá problém. Čiže prosím, P. Troiak, P. Vaškovič, P. 

Galamboš.  

 

 

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

 Myslím, že z tej projektovej dokumentácie nevychádza na 

to, čo máme podané v tej žiadosti. 

 

 

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

 450 tisíc eur je rozpočet projektu. Z toho vieme žiadať 

50 %, to znamená 450 delené dvomi je 225; to vieme požiadať. 

Doplníme 100 tisíc eur z Magistrátu, to je 325 tisíc, 

a zbytok doplníme z vlastných zdrojov.    

 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 
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 Neviem, ale ja si pamätám úplne inú sumu ako tých 400 

tisíc.  

 

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

 Pán kolega, myslím, že je to jasne napísané. 

 Pán vicestarosta Vaškovič, nech sa páči. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo Stanko (Ing. Winkler). Nechcem 

zdržovať milé kolegyne, vážení kolegovia, chcem sa ešte 

vrátiť, keby nám tá finančná konštrukcia vyšla, tak by to 

pre mestskú časť znamenalo záťaž 107 tisíc eur, ale myslím 

si, že to nikto z nás neuvažuje. A ak pán poslanec Mrva 

avizoval, že z mesta nejakú významnú finančnú dotáciu  

nebudeme môcť uvažovať, v konečnom prípade by som zdôraznil 

jednu vec, že v tomto prípade tohto projektu bola maximálna 

finančná záťaž pre realizáciu tohto projektu. K tomu bol 

prispôsobený celý projekt a v súčasnosti disponujeme 

spracovanou projektovou dokumentáciou aj s odsúhlasenou 

ohláškou na realizáciu celého projektu. To znamená, že celý 

projekt je pripravený na realizáciu, to znamená na spustenie 

realizácie. Takto si aj v budúcnosti predstavujem, že by sme 

mohli schvaľovať podobné projekty na území mestskej časti.      

 

 

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

 Ďakujem. Pán poslanec Galamboš, faktická, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  
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 Chcem povedať, že budú tam 2 multifunkčné ihriská, bude 

tam bežecká dráha, korčuliarska dráha, atď., atď. Bude to 

jeden pekný športový komplex. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Áno, projekt vyzerá veľmi pekne. Pán kolega Korček, 

nech sa páči diskusný príspevok.  

     Bol by som rád, keby sme potom ukončili diskusiu. 

 

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

 Ja som sa hlásila. 

 

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

 Áno, áno. Takže pani poslankyňa Švecová. 

 

 

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

 Tiež to nechcem zdržovať, ale chcem sa niečo spýtať 

pani Ing. Effenbergerovej.  

 

     Mne nie je jedna vec jasná: v rozpočtovej zmene, ktorú 

sme dnes schvaľovali máme rozdelené zdroje, tak ako sa 

hovorilo, teda na fond ide 225 tisíc eur, 8 tisíc eur z BSK, 

100 tisíc eur mesto a 107 tisíc eur vlastné zdroje; tam máme 

Rezervný fond, hej? 

 

 

 A teraz keď si pozrieme predložený materiál tak máme 

predpokladané nasledovné zdroje financovania; 200 tisíc eur 

fond, 90 tisíc hlavné mesto, 159 tisíc vlastné. Spomínala to 

aj pani Effenbergerová, len nie sú to rovnaké čísla. 
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V materiáli predpokladáme 159 a v rozpočte máme 107. To je 

prvá otázka.  

 

 Druhá otázka; pani Effenbergerová hovorila 

o refundácii, to znamená že až po vyčerpaní iných zdrojov, 

faktúry z Fondu na rozvoj športu a 10 % kolaudácii; moja 

otázka je, ako dlho to asi bude trvať, kedy predpokladáme že 

všetko bude fungovať, že dostaneme plnú sumu z toho fondu? 

Dokedy to budeme financovať my, alebo to bude trvať nejakú 

dobu? Ako dlho trvá spracovanie platieb? Ďakujem.  

 

 

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

 Pani vedúca, je to otázka na Vás. 

 

 

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

 To je nový fond. Je to prvá výzva. Nikto nemá žiadnu 

skúsenosť, je tam nalinkované, že do 30 dní po podaní 

žiadosti a po odkontrolovaní. Ale či to takto bude fungovať 

v reáli naozaj neviem zabezpečiť. To isté aj riadiace orgány 

majú napísané, že budú posudzovať 60 dní, a ani náhodou sa 

to nedodržiava. Ale toto nie sú európske peniaze, to sú 

štátne peniaze.  

     Takže predpokladám, že ten postup bude jednoduchší 

a bude rýchlejší.     

 

 Keď začneme obstarávať teraz a budeme mať v júli  

vyobstarávaneho, ja neviem na základe zmluvy dodávateľa, 

budeme mať všetky zmluvy nachystané, tak do novembra si 

myslím, že toto športovisko by mohlo byť ukončené, hotové.  
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     Pokiaľ by sme nemali dostatok zdrojov, potrebovali by 

sme urobiť rozpočtové opatrenia, teda zmenu rozpočtu, 

a doplniť zdroje, a posunieme realizáciu až do ďalšieho 

roka. Z fondu budeme čerpať peniaze až do roku 2022 a v roku 

2023 môže byť ukončenie. A z Magistrátu musíme to vyčerpať 

do konca roka. Tam musíme rozhodnúť, že ktoré peniaze na čo 

použijeme, aby sme dodržali zmluvu s Magistrátom. Ak 

dostaneme zdroje, zdroje z fondu vieme čerpať až do roku 

2023. 

 

 

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

 Ide mi o to, aby sa z toho nestal prípad JAMA, aj keď 

tá výška rozpočtu je nižšia, aby sme nemuseli vlastne 

dofinancovať celý ten areál. Ďakujem. 

 

 

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

 Môžeme navrhnúť uznesenie tak, že vždy pri získaní 

prostriedkov vás budeme informovať akú čiastku sme získali, 

aby ste vedeli čo nás čaká do ďalšieho financovania.  

 

 

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

     To by bolo super mať takýto prehľad priebežne. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Pán vicestarosta Vaškovič, 

k príspevku pani poslankyne Švecovej? (Áno.) Nech sa páči.  
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem za slovo, Stanko (Ing. Winkler). Ja som len 

chcel povedať jednu vec, že tá finančná konštrukcia, ktorá 

je navrhnutá v tej druhej zmene rozpočtu, je veľmi 

optimistická. To znamená, hovorí o tom, že mestskú časť by 

to malo stáť len 107 tisíc eur. Ale v tomto bode ste si 

istotne všimli, že pri prihlásení sa, alebo pri predložení 

tej žiadosti o poskytnutie príspevku sa mestská časť 

zaväzuje k tomu, že bude uhrádzať aj všetky neoprávnené 

náklady na realizáciu toho celého projektu.  

 

 Chcem tým len povedať, že treba aby sme aj my, alebo aj 

mestská časť, komisie veľmi podrobne sledovali realizáciu 

toho projektu a informovali sa navzájom, aby sme predišli 

tým problémom, ktoré načrtla pani kolegyňa. Ďakujem. 

 

 

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

 Pán vicestarosta, ďakujem veľmi pekne.  

 Pán kolega Korček, nech sa páči. 

 

       

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Vážené kolegyne, 

kolegovia, samozrejme tento materiál plne podporujem, 

podporím  a nadviažem aj na diskusiu ostatných kolegov 

ohľadom ukončenia tohto zastupiteľstva v nejakej reálne 

hodine tak, aby aj zamestnanci úradu, aj niektorí poslanci, 

ktorí sedia v kanceláriách, sme neporušovali pandemické 

opatrenia. A za dva kluby Žijeme novým mestom a Nezávislých 
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poslancov by som si dovolil po hlasovaní hneď dať návrh 

v takomto znení: 

 „Miestne zastupiteľstvo prerušuje svoje rokovanie 

a žiada starostu mestskej časti, aby zvolal pokračovanie 

miestneho zastupiteľstva v súlade s príslušnými 

ustanoveniami Rokovacieho poriadku.“  

 

     To zdôrazňujem, nakoľko minulé sme to schválili, aby to 

bolo čo najskôr, s tým že potom vznikla nejaká diskusia, že 

neboli dodržané niektoré ustanovenia Rokovacieho poriadku. 

Takže preto explicitne dávam Rokovací poriadok, aby bola 

dodržaná tá 6-dňová lehota. Takže ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa chcem spýtať, či by sme mohli 

prejsť ešte materiál č. 9 a materiál č. 10? Sú to materiály, 

ktoré berieme na vedomie.  

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 To je v poriadku, samozrejme. Potom by to išlo, že by 

sme ukončili bod č. 8, 9 a 10, a potom by sa hneď hlasovalo 

o mojom návrhu. Súhlasím.  

 

 

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

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia k bodu č. 8. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 



175 
 

 

23. zasad. MZ MČ B-NM 09.03.2021 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

 

- predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 za účelom 

realizácie projektu „Revitalizácia športoviska 

Pionierka“, 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 príspevku, 

 

- zabezpečenie spolufinancovania projektu minimálne vo 

výške 50 %, čo tvorí finančný náklad 224 552,53 eur 

z celkových nákladov na projekt vo výške 449 105,06 eur 

podľa rozpočtu vypracovaného odborne spôsobilou osobou, 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

- uhradenie administratívneho poplatku vo výške 1 000,00 

eur, 

 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

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

 Pán predseda, ďakujem veľmi pekne.  

 Prosím, pripravíme sa a budeme sa prezentovať. 

 Prosím zapnúť kamery. 
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 (Prezentácia.) 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   21 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Materiál bol prijatý.   

 Ako sme sa dohodli, nasleduje bod č. 9. 

 

 

 

BOD 9:  

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Knižnica Bratislava-Nové Mesto Pionierska 

 

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

 Poprosím, pán miestny kontrolór. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Naozaj rýchlo. Pri kontrole Knižnice nebolo nájdené 

nič, čo by nútilo dať nejaké nápravné opatrenie. Naopak, 

z môjho pohľadu je všetko v poriadku. Takže, ak sa chce 

niekto niečo spýtať, nech sa spýta; ja nemám k tomu čo dodať.    

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 
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 Ja chcem vyjadriť poďakovanie, keď máme organizácie 

v mestskej časti, ktoré takto prechádzajú kontrolou. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. 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  b e r i e   n a  v e d o m i e   

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Knižnica Bratislava-Nové Mesto Pionierska. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa na prezentáciu. 

 Prosím zapnúť kamery.  

 (Prezentácia.) 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  19 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Materiál sme zobrali na vedomie. 

 

 

BOD 10:  

Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020  
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r  

 Nech sa páči. 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Ešte raz ďakujem, že som to mohol predložiť. Malo to 

byť predložené do 60 dní do konca kalendárneho roku, čo sme 

nestihli. Môžem vám povedať, že je tam zhrnuté všetko kde 

bola kontrola vykonaná a správy predložené. Iba body 8 a 9,  

kontrola na Českej a kontrola cenotvorby, v dôsledku 

pandemickej situácie budú predložené na aprílovom zasadnutí.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k správe o činnosti 

miestneho kontrolóra, nech sa páči. 

 Nikto nie je prihlásený. 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   b e r i e   n a  v e d o m i e 

Správu o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Môžeme sa prezentovať, nech sa páči. 

 (Prezentácia.) 

 Prosím, hlasujme.  
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                 22 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 Ďakujem pekne. 

 Správu o činnosti miestneho kontrolóra sme zobrali na 

vedomie.  

 

 Bola tu požiadavka dvoch klubov. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Áno. Teda mňa a Braňa Filipoviča s tým, že pánovi 

Petrovičovi som poslal návrh e-mailom; (na prerušenie 

rokovania so žiadosťou, aby pán starosta zvolal pokračovanie 

miestneho zastupiteľstva.)    

 

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

 Pán Petrovič. 

 

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

 To je procedurálny návrh a ideme rovno hlasovať. 

 

 

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

 Môžeme sa prezentovať, nech sa páči. 

 (Prezentácia.) 

 Môžeme hlasovať, nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   20 poslancov. 

 Proti:                 0 
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 Zdržal sa:             1 

 

 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prerušujem naše 

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva.  

 

 Chcem poďakovať za účasť; niekedy príliš búrlivú. Bolo 

to pre mňa náročné sledovať na dvoch monitoroch, čo nie je 

jednoduché. Ďakujem veľmi pekne.   

 

 Poprosím aj predsedov klubov, aby si dohodli nejaký 

termín aby nebolo, že niečo si tu povieme a potom sa budeme 

naťahovať. Takže ďakujem pekne. 

 Želám pekný večer, dobrú noc.  

 

UKONČENIE: 19,16 hod.  

 

                      x             x  

 

 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA: 

poslanec JUDr. T. Korček, PhD.   ......................... 

 

poslankyňa Mgr. D. Timková       ......................... 

 

Za správnosť stenogr. záznamu 

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


