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ZAČIATOK: 9.10 hod.  

 

OTVORENIE: Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta MČ B-NM 

 Dámy a páni, dovoľte, aby som otvoril druhé 

pokračovanie 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 Z dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

Pán poslanec MUDr. Pavol Dubček 

Pán poslanec Andrej Balga, MBA 

Pán poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD.  

 

 

 Ak dovolíte, začneme tým, že najprv namiesto 

overovateľa pána poslanca Korčeka budeme hlasovať 

o náhradníkovi; ochotný je pán poslanec, vicestarosta Ing. 

arch. Peter Vaškovič. 

 Má niekto iný návrh? Dobre.  

     Nikto sa nehlási, takže ideme hlasovať o pánovi 

poslancovi Vaškovičovi, že na tomto rokovaní, čiže na 

zasadnutí zastupiteľstva, ktoré je pokračovaním, bude 

overovateľom zápisnice a uznesení. 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)  

 Ďakujem pekne.  

 Prezentácia skončila. 

Nech sa páči, ideme hlasovať. 

Chcem vás pekne poprosiť, počas hlasovania by sme mali 

byť vidieť. Ak môžem pekne poprosiť pána poslanca 
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Štamberského, pána vicestarostu Winklera, keby sa mohli 

ukázať. Ďakujem pekne.  

 

 (Hlasovanie.)  

     Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Takže pán poslanec, vicestarosta Vaškovič bude na 

dnešnom rokovaní namiesto pána poslanca Korčeka 

overovateľom. 

 

 Ak dovolíte, môžeme pokračovať ďalej v rokovaní. 

     Myslím, že sme neukončili bod rôzne; ak sa nemýlim. 

 Nech sa páči, pokračujeme bodom rôzne. Posledným bodom 

bude bod interpelácie a následne otvoríme ďalšie 

zastupiteľstvo. 

 

 

BOD 23:  

Rôzne 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, nech sa páči, pokračujeme v bode rôzne.  

 Kto ešte chce vystúpiť, prihláste sa. 

 I keď upozorňujem, že bod rôzne a interpelácie máme na 

ďalšom zastupiteľstve, ktoré nasleduje. 

 Hlási sa pani poslankyňa Timková. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Máme sa hlásiť?  

 (poznámky poslancov.) 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Všetko je v poriadku. Potom sa hlásil pán poslanec 

Filipovič. Minule sme mali vypísaných ľudí, prvý, druhý 

tretí, asi budem musieť dávať pozor. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á: 

 Treba sa hlásiť asi cez chat. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nič sa nedeje, veď poradie určuje predsedajúci. Pani 

poslankyňa Timková bude prvá, pán poslanec Filipovič bude 

druhý. Nech sa páči, pani poslankyňa máte slovo. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Ja som sa 

chcela spýtať na sféru školstva.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, pani poslankyňa, nepočuli sme Vás; alebo 

aspoň ja nie. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Už je to lepšie? (Áno.) Chcem sa spýtať na sféru 

školstva. Dostal sa mi do rúk leták, kde je písané; pán 

starosta píšete, že školstvo je jednou zo sfér, na ktorú 

môže byť naša mestská časť právom pyšná. 

 

     Ja som sa chcela skôr spýtať, máme super školy, máme 

super vybavenie, učiteľov, riaditeľov, ale neviem ako si mám 
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teraz vysvetliť, že teraz neboli zápisy, napríklad na 

Cádrovej že je otvorená len jedna trieda? Nebolo povedané to 

b), čo s tými žiakmi, kam ich majú dávať rodičia, a myslím 

si, že rodičia by mali byť o tom informovaní. 

 

 Neviem, či to nemalo tiež byť v tom vašom letáčiku, 

ako, kde sa budú umiestňovať, aké majú možností. V škôlkach 

nám chýba 300 miest minulý rok, takže nemyslím si že to je 

sféra, na ktorú môžeme byť teraz hrdí, pretože v posledných 

rokoch sa nič neurobilo. A ako sa to bude riešiť; to je moja 

otázka. Ako budú rodičia informovaní, kde vlastne dieťa môžu 

dať a či dostanú nejaké ďalšie letáky? To je prvá otázka. 

 

 Potom je otázka na materskú škôlku na Revína. Stále nie 

je dotiahnuté to kúrenie, kedy to bude? To isté je na 

Sibírskej, takže úniky tepla sú tam veľké. Viem, že na 

niektorých školách sú prevádzkové poriadky, aj nejaké 

vyústenie hygieny nedotiahnuté, tak by som bola rada, aby sa 

to dotiahlo. 

 

 Posledná tretia otázka, viem, že ste boli na ihrisku 

u Dérera, tu hore. Mňa to mrzí, lebo ja sa stále na to pýtam, 

nikto ma neinformoval. Možno, že ste tam všetci boli, 

pofotili sa, čakám kedy bude nejaký status k tomu. 

 

     Chcela som sa spýtať, ako to teda ďalej je? Myslím si, 

že je to v areáli školy, prečo to stále rieši nejaké 

občianske združenie a prečo to neprináleží škole? Má o to 

záujem občianske združenie rodičov, čo by sa tam možno oveľa 

skôr pohlo a bolo by už to ihrisko spravené. 

 Takže to sú z mojej strany 3 otázky. Ďakujem veľmi 

pekne.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, minútku, ja si to zapíšem a si zrovnám 

myšlienky.  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Skôr ma zaujíma to, že školský rok beží a rodičia majú 

info, že je jedna trieda, a všetci sa ma vypytujú ako ďalej, 

ako to budeme riešiť? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, ja mám 3 poznámky: Do škôl a do škôlok 

išlo viac ako 5 miliónov eur v našej mestskej časti za 

posledných niekoľko rokov. Čiže najviac peňazí; hovoríme 

teraz o výdavkoch kapitálového charakteru, išlo práve do 

tejto sféry, stále ide a stále aj pôjde.   

 

 Pokiaľ ide o kapacity škôl a škôlok pripravujeme 

materiál, ktorý sa týka práve týchto kapacít. V prípade  

Cádrovej mali sme stretnutie, ktoré sa týkalo práve potreby 

získať nové triedy pre základnú školu formou dostavby, 

prístavby a nadstavby základnej školy. 

 

 Pokiaľ ide o Déreru a to ihrisko, tak občianske 

združenie prišlo s touto iniciatívou asi pred 5 rokmi s tým, 

že každý rok dostalo nejaký príspevok, či už sponzorské alebo 

aj nejakú dotáciu mestskej časti. Chceli sme s pani 

riaditeľkou jednoducho podporiť túto iniciatívu. 
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 Vzhľadom na to, že celá tá aktivita už dlho trvá 

a vzhľadom na to, že už máme hotové 2 naše športoviská, ktoré 

sme tam chceli zrekonštruovať, tak bolo stretnutie 

s investičnými pracovníkmi s cieľom toto ihrisko v tomto 

roku dokončiť. Ak nemá na to občianske združenie kapacitu, 

peniaze, atď., tak to dokončí mestská časť. Pričom je jasné, 

že prioritu pri využívaní musia mať naše deti, deti zo 

základnej školy a detí našich materských škôl. Bola tam pani 

riaditeľka a mám za to, že oni si to ujasnili medzi sebou. 

To znamená, že od pondelka do piatka jednoznačne bude to 

ihrisko využívať od 8 hod. do 16 hod., resp. 17  hod. základná 

škola, resp. dovtedy budú potrebovať. A potom je 

k dispozícii pre verejnosť. 

 A v tejto chvíli je to z mojej strany, ak dovolíte, 

všetko. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ja som nedostala odpoveď, ako budeme teraz riešiť tých 

rodičov. Treba im povedať, kam dáme detí? Či ich budeme 

riešiť na iné školy, konkrétne na ktoré školy, na Riazansku, 

na Sibírsku, ale viete ako; je tu otvorená jedna trieda, 

a v tom letáku ani nikde nie je. Takže chcela by som to 

vedieť a na to odpovedať. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, zistíme aká veľká je požiadavka, aká 

veľká je potreba a podľa toho sa zariadime. Samozrejme, je 

tu zákon, ktorý hovorí o tom, že musíme zabezpečiť pre deti 

našej mestskej časti základnú školu, že toto musíme dodržať 

a zabezpečiť. To je samozrejmé.  
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 Pán poslanec Filipovič bol druhý. A potom tu máme 

prihlásených v poradí: pán poslanec Vlačiky, pán poslanec 

Mrva, pani poslankyňa Šebejová a pán poslanec Troiak. Žiaľ, 

neviem  rozlíšiť, že či ide o faktické poznámky alebo bežný 

príspevok. Takže poďme, ak dovolíte  v tomto poradí. 

 Pán poslanec Filipovič, nech sa páči, máte slovo. 

 

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

 Prepáčte, pán starosta, ja som sa chcela opýtať, neviem, 

ako sa prihlásiť, či nebude žiadna rozprava, atď.? Či sa 

nedohodneme hneď na začiatku, lebo na aplikácii vidím, že 

nie je nikto prihlásený. Teraz dobehnime to ešte takto, ale 

v riadnom rokovaní zastupiteľstva aby sme sa ujednotili. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Minule tam bolo ešte napísané, že faktická; neviem či 

sme dávali, alebo je to rozlíšené?   

 

Poslanec:  

     Darinka, je to stále na výber. Ja som stále prihlásený 

cez aplikáciu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Môžeme sa dohodnúť, že v rámci bodu rôzneho už 

jednoducho dokončíme ako sme poprihlasovaní. A dohodnime sa, 

že v rámci bodu interpelácie pôjdeme jednotne. Takže, 

kolegovia, budeme to riešiť cez aplikáciu; v poriadku, 

môžeme sa takto ujednotiť? Kyvete hlavami, ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Filipovič ako druhý, nech sa páči. 
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Poslanec Bc., Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA:  

 Dobrý deň. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolím 

si predniesť 2 interpelácie za náš klub. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, toto je ešte stále bod rôzne, potom budú 

interpelácie. Dobre? 

     Čiže v rámci bodu rôzne nemáte nejakú pripomienku? 

(Nie.) Ďakujem pekne. 

 Prihlásený je pán poslanec Vlačiky. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel požiadať ohľadom 

stavebného úradu o jednu vec, pretože Mestské lesy na Sovej 

ulici riešia jednu záležitosť a nevedia sa dostať už asi 

mesiac do stavebného spisu, kde sú účastníkom konania a jedná 

sa o ich vlastný pozemok vo vlastníctve, resp. vo vlastníctve 

mesta, v správe Mestských lesov. A teda dožadujú sa 

sprístupnenia spisu, lebo potrebujú si tam nejaké veci 

pozrieť, overiť. A nejako, neviem z akého dôvodu im nie je 

vychádzané v ústrety. Tak poprosím, aby tento spis im bol 

sprístupnený. Týka sa to firmy AVB a predĺženia Sovej ulice 

a výstavby tej následnej. 

 

 Takže neviem, u koho ten spis je? Ale nech láskavo ten 

dotyčný ten spis sprístupní účastníkovi konania, nech 

neprichádza zbytočne k predlžovaniu nejakých záležitostí 

a nech účastník konania môže naplniť svoje zákonné právo 

a do spisu nahliadnuť.  
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     Takže, poprosím Vás, pán starosta, aj pán vicestarosta 

Winkler, aby toto bolo konečne umožnené, lebo bol som 

požiadaný zo strany pána riaditeľa Mestských lesov či môžem 

toto tlmočiť. Takže tlmočím to a prosím o to. Ďakujem pekne. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. Ako viete naozaj stavebné 

veci nie sú agendou zastupiteľstva a stačí aby sa riaditeľ 

Mestských lesov ozval na sekretariát alebo mne na súkromný 

mobil pokiaľ ho má, alebo pánovi Winklerovi, to už je 

v zásade jedno. Radi mu vo všetkom vyjdeme v ústrety, či už 

ide o túto vec alebo niečo iné, napokon je to naša partnerská 

organizácia.   

 Ďalší prihlásený je pán poslanec Mrva. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pán starosta, ja som k jednej 

interpelácii dostal odpoveď; pýtal som sa, prečo nie je 

zabezpečovaná zimná údržba na chodníku na Klzovej ulici. 

A odpoveď, predpokladám že od pána Mikuša, bola, že EKO-

podniku nebol v zozname ulíc chodník na Klzovej ulici 

pridelený. A to znamená, že sa o to nestarajú. Zjavne sa 

starajú iba o to, čo dostanú zoznam z Miestneho úradu. 

 

 Preto by som vás rád poprosil, aby ste toto preverili, 

nakoľko je to strmá ulica, cesta je posýpaná ale chodník nie 

je už roky v žiadnom režime udržiavaný. A mám za to teda, že 

ak to nie nie je v nejakom pláne údržby, tak zákon ktorý 

káže že mestská časť sa má starať o chodníky na svojich 

komunikáciách, je nadradený nejakému plánu údržby, tak bol 
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by som rád, keby ste to mohli s EKO-podnikom nejako doriešiť. 

To je moja prvá poznámka. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, ak môžem, pán prednosta prosím zapíšte si, 

overíme ako je to s Klzavou ulicou, teda s komunikáciou 

a chodníkom pokiaľ ide o údržbu. Pričom požiadavka pána 

poslanca je, aby sa zabezpečila údržba chodníka 

a komunikácie s tým, že podľa informácie komunikácia je 

udržiavaná.  

     Nech sa páči, pán poslanec. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 A druhú pripomienku mám k Ladzianského.  

     Tam som dostal odpoveď, že sa tam budú robiť nejaké 

opravy na základe nedostatkov ktoré sa tam vyskytli, ale aj 

nejaké reklamácie. Veľmi rád by som poprosil, aby sa v čo 

najbližšom termíne tam upravila sa tá zeleň, ktorá bola tam 

tými mechanizmami zničená. A nakoľko teraz je to 

najvhodnejšie obdobie to tam zatrávniť, pretože v tej dolnej 

časti začali tam parkovať motorové vozidlá, nakoľko sa to 

javí ako taká nespevnená plocha. A určite by sme boli neradi, 

aby tam vzniklo také nejaké parkovisko. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, pán poslanec, poďme tam radšej spolu. Ja 

som tam bol sa viackrát pozrieť, nevidel som tam, priznám sa 

nechápte ma v zlom, či by tam bolo treba urobiť niečo iné 

ako vysiať trávu.      
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Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Kľudne, keď pôjdete, ozvite sa, bývam od toho 5 minút, 

budem flexibilný.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, zapíšte si, že tento týždeň sa treba 

ozvať pánovi poslancovi a išli by sme na tvár miesta. Dobre, 

máme to vyriešené. 

 Ako tretia bola prihlásená pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Dobrý deň. Ja mám návrh uznesenia, len keď teraz neviem 

zaňho hlasovať, tak som v rozpakoch. Každopádne prečítam ho. 

Týka sa výplaty jednorazovej finančnej pomoci pri narodení 

dieťaťa, keďže máme tam ešte dlh a nemáme vyplatené žiadosti, 

ktoré boli podané v roku 2020, po 200 eur 348 žiadostí, po 

100 eur je 57 žiadostí a za tento rok je to 7 žiadostí. Ja 

by som navrhla, aby všetky boli vyplatené do 30.06.2021. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, ekonomické oddelenie dostalo úlohu 

vyplatiť všetky peniaze za minulý rok akonáhle to umožní 

finančná situácia. Takže ja to nechávam na pani vedúcu, mám 

za to že to bude najneskôr do konca mája. 

 

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

 Akonáhle to umožní finančná situácia? 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca ekonomického oddelenia dostala úlohu 

vyplatiť všetky jednorazové príspevky o ktoré bolo požiadané 

do nejakého termínu. 

 

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

 Do akého termínu, pán starosta? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Viete čo, ak dovolíte, ak bude nejaká prestávka, tak 

vám to zistím ešte dnes, Dobre? 

 

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

 Tak to uznesenie potom predložím v ďalšej časti 

rokovania zastupiteľstva. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne aj ja. Pán poslanec Troiak, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja mám 2 otázky, na ktoré by som sa rád spýtal. 

 Prvá otázka smeruje na Vás, pán starosta. Ako už bolo 

sľúbené, že v druhej zmene rozpočtu budú alokované peniaze 

pre teplo-technické riešenie a vyregulovanie tepla na 

Sibírskej, žiaľ doteraz som nič také nezachytil, nevidel. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Môžem reagovať? 
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Poslanec Ing. P. T r o i a k :  

 Môžete kľudne. A bol by som rád, keď mi dáte presný 

termín, kedy budú peniaze, finančné zdroje alokované v 

rozpočte. 

 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

      My sme tam urobili niekoľko obhliadok, aby sme zistili 

ktoré opatrenia sú  zmysluplné a prinesú najrýchlejšiu 

úsporu. Týkalo sa to tak Základnej školy Sibírska, ako aj 

pridružených materských škôl Legerského a Šuňavcova. Možno 

ste si všimli, možno nie, na materskej škole Šuňavcova došlo 

k vyregulovaniu, výmene ventilov a zároveň k výmene 

niektorých problematických radiátorov. Čiže tieto školy máme 

v tejto veci vyriešené. 

 

 A dobrá správa je, že keďže je vykurovacie obdobie, tak 

nabehli okamžite do ostrého režimu a všetko funguje bez 

nejakej havárie.  

 

 Pokiaľ ide o Základnú školu Sibírska, mali sme niekoľko 

stretnutí, predovšetkým odborníci a navrhli relatívne dve 

akútne opatrenia, dve veci. Prvá vec, odpojenie Centra 

voľného času od Základnej školy s tým, že komunikujeme 

s Centrom voľného času aké riešenie je pre nich najlepšie 

a najvhodnejšie.  

 

 

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

 Môžem? Ako komunikujete, pretože pred niekoľkými 

mesiacmi ste mi toto isté povedali a ja mám potvrdenú 

informáciu, že žiadna žiadosť z nášho úradu neprišla na 
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Centrum voľného času, žiadna komunikácia neprebehla. Tak 

teraz neviem, ako to myslíte? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Komunikujem s pánom Galambošom, ktorý nie je našim 

poslancom ale pánom, ktorý tam rieši technológie; to je ako 

zástupca páni riaditeľky. A na úrovni mesta je to 

predovšetkým komunikácia s pani Ing. Stanovou. Mali sme 

minimálne jeden veľký Zoom, kde sa zúčastnili všetci, to 

znamená naši pracovníci, externí experti, Magistrát 

a Centrum voľného času. Zároveň sme zavolali aj našich 

pracovníkov investičného oddelenia nielen tých ktorí riešia 

základnú školu, ale aj tých ktorí riešia rekonštrukciu 

športoviská. Je to preto, aby náhodou v dôsledku 

rekonštrukcií ktoré plánuje tento model času, resp. 

Magistrát tento model času, nedošlo k poškodeniu investície, 

ktorú tam plánujeme.  

 

 Ak chcete nejaké bližšie informácie môžeme sa stretnúť 

a môžeme si to prebrať, a možno viete v tejto veci pomôcť. 

Totiž zvažovalo sa niekoľko riešení; nechcem tu zdržiavať 

ostatných poslancov a kolegov. 

 

 Vzhľadom na to, že tam majú byť použité Nórske fondy, 

tak sme sa trochu obávali, či bude problém odpojiť alebo 

nebude, pretože Nóri sú na tieto veci citliví, nakoľko by 

tam došlo k tomu, že by sa mal vytvoriť vlastne nový druh 

vykurovania. A vieme, ono je to považované za neekologické 

riešenie, napriek tomu že je to plyn. Predsa len to centrálne 

vykurovanie považujeme za ekologickejšie riešenie, aj keď to 

nie je vždy ekonomické.  
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Našli sme však riešenie, ktoré je optimálne pre 

všetkých. Aspoň aktuálne riešenie  je také, že by došlo 

k odpojeniu Centra voľného času od základnej školy a Centrum 

voľného času by sa nemuselo vybudovať vlastnú kotolňu, ale  

dokázalo by sa pripojiť na vedľajšie squashové centrum ktoré 

má kotolňu, je to odtiaľ v podstate doslova pár metrov, 

pričom na Plynárňach sa overilo, že tá kapacita je 

dostatočná. Čiže, bude stačiť doplniť tam malý kotol a tá 

investícia môže byť relatívne malá a rýchla. Takáto je 

aktuálna situácia. Ale toto nie je až tak dôležité. 

 

Dôležité je to, čo chceme spraviť u nás. U nás 

predovšetkým chceme zabezpečiť odpojenie bytov a zároveň 

odpojenie jedálne a kuchyne s tým, že vytvoríme v tejto 

časti samostatné vykurovanie, samostatný ohrev teplej vody.  

 

 

Do tretej zmeny rozpočtu sme navrhovali čiastku 35 tisíc 

eur. Je to čiastka, ktorá je dostatočná na to, aby sa táto 

investícia v tomto roku zrealizovala. A poprosil som pánov 

vicestarostov, či by boli tak láskaví a mohli to predniesť 

ešte v rámci tretej zmeny rozpočtu na tomto zastupiteľstve. 

Či to nakoniec vyšlo, priznám sa, neviem. Ale verím, že pred 

riadnym zastupiteľstvom budeme mať malú pauzičku, aspoň 10 

minút, aby sme si tieto veci overili, či sa tak naozaj stalo, 

a či to  možné je. Verím, že budete aj v tejto veci, aspoň 

dúfam, uspokojený.  

 

A takisto, ako ste si všimli, v návrhu rozpočtu je aj 

projektová dokumentácia na to malé námestičko, o ktorom sa 

rozprávalo. Zároveň ide list na Pozemkový fond v tejto veci. 
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Čiže, ja verím, že tie veci, o ktorých sme sa rozprávali, sa 

budú hýbať. 

Nech sa páči, máte slovo.  

 

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

 Dobre. Ďakujem. Takže dostanem informáciu, či v zmene 

rozpočtu bude pridaná položka na Sibírsku.      

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja verím, že áno, lebo už presne vieme čo chceme 

spraviť. 

 

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

 O.K. v poriadku. Ďakujem.  

 Ďalšia otázka smeruje na pána prednostu:  

 Chcem sa spýtať, kedy naša mestská časť uzrie svetlo na 

konci tunela ohľadom stavebného plánu opráv a rekonštrukcie 

ciest III. a IV. triedy a k ním priľahlých chodníkov, 

pretože naposledy čo nám bolo predstavené tak mám pocit, že 

to trvalo dokopy 5 minút práce vašich odborníkov na oddelení 

dopravy. A naozaj naša mestská časť by si zaslúžila dokument, 

ktorý je vhodný 21. storočia. Takže, bol by som rád, aby tri 

a pol mesačná práca nezodpovedala tomu čo ste nám predložili. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak by som mohol, pán prednosta, odpoviem ja v tejto 

veci. Pán poslanec, pokiaľ ide o plán opráv, tento kolegovia 

pripravili ešte v januári, a ten ste aj dostali. Ak nie ste 

spokojný, čo je úplne v poriadku, môžeme spraviť spoločné 

stretnutie a prejsť si, ako by ste si tento plán 

predstavovali a budeme sa snažiť vyjsť v ústrety.  
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 Samozrejme, pokiaľ ide o druhú vec, a to je o ten 

pasport komunikácii, prízvukovali sme, že do 30. 06. to musia 

stihnúť, komunikácií a chodníkov, ak sa nemýlim v mestskej 

časti, napokon tieto veci sa priebežne rozpracovávajú, ak sa 

nemýlim, 2 roky. Čiže, nemajú na to dva a pol mesiaca, ale 

je to práca, ktorá trvá podstatne dlhšie.  

 

 Takže navrhujem, pokiaľ ide o ten prvý bod uznesenia, 

a to je ten záväzný harmonogram správ, sadnime si spolu aj 

s tými pracovníkmi, aby sme si povedali ako si to 

predstavujete tak, aby ste Vy ako poslanec a vaši kolegovia 

mohli byť spokojní. Môže to byť takto? 

 

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

 Budem rád ak sa budeme držať v intenciách prijatého 

uznesenia, pretože ani toto nespĺňalo, ten predložený 

dokument, ktorý poslal pán prednosta. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, prosím, dajte do harmonogramu že sa 

ozveme tento týždeň pánovi poslancovi na stretnutí; pán 

poslanec, ja a kolegovia referátu cestného hospodárstva. 

Dobré?  

  

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Môžem reagovať? Ja by som chcel podporiť pána Troiaka. 

Vy viete, pán starosta, že aj na našom stretnutí, keď sme 

diskutovali návrh rozpočtu na tento rok, takisto aj  v návrhu 

rozpočtu na predchádzajúci rok, bola jedna z podmienok, aby 
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sa explicitne vyčlenila finančná suma na opravu komunikácií, 

na chodníky. V tomto ste mi vyšli naozaj v ústrety a miestne 

zastupiteľstvo schválilo rozpočet tak, že tam bola 

zadefinovaná suma na opravu chodníkov. 

 

 Môj cieľ bol naozaj opravovať nejaké chodníky pred 

domom, ale aby sme sa konečne začali venovať chodníkom, ktoré 

sú v našej mestskej časti naozaj v zlom stave. A aby sme 

začali napríklad s opravou výtlkov, ktoré mnohé chodníky 

naozaj majú. A keď nemajú dostatok finančných zdrojov, 

napríklad z nejakého úveru, ako iné mestské časti, na opravu 

komplexných celých chodníkov, aby sme opravili tie diery, 

ktoré sú naozaj niektoré veľmi veľké a bránia pohybu či už 

seniorov, rodín s deťmi, atď.  

 

 A preto ja som veľmi privítal ten návrh, to uznesenie, 

ktoré sme prijali, ktoré navrhol pán poslanec Troiak. 

A naozaj bol som trošku sklamaný aj ja z tej úrovne, ako bol 

ten materiál predložený. A veľmi rád by som Vás poprosil, či 

by som sa aj ja mohol tohto stretnutia zúčastniť. Ďakujem 

pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Určite, ak pán poslanec nebude namietať. 

 

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

 Samozrejme. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Nerobme z toho veľké stretnutie, ak sa 

neurazíte. Čiže predsa len sú nejaké obmedzenia. A ak 
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dovolíte, pozveme aj Vás, pán poslanec, a stretneme sa jeden, 

dvaja, traja, štyria, piati. Dobre? Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Vlačiky, chcete sa aj Vy stretnúť? 

 

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

 Ja som bol spolu predkladateľom tohto uznesenia, takže 

tiež by som tam rád bol. Ďakujem pekne.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ale v takom prípade, pán prednosta Vy už sa nemôžete 

stretnúť, pretože tým pádom je nás 6; a ak sa nemýlim to 

obmedzenie stále platí. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k : 

 Nevedeli by sme to urobiť cez Zoom? Bolo by to možno aj 

jednoduchšie. Viem, že osobné stretnutia sú lepšie, ale možno 

aj online stretnutie by bolo v tomto prípade v poriadku.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja to budem rešpektovať, ale nebolo by lepšie nechať to 

na pána poslanca Troiaka? 

 

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

 Nemusíme sa stretávať osobne, môže to byť aj online 

stretnutie. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Dobre. Potom to môžeme urobiť pre všetkých poslancov, 

ktorí chcú zrejme, lebo sa budú prihlasovať ďalší a ďalší. 

Čiže, pán prednosta poďme cez Zoom a dáme informáciu pánom 



22 
 

 

Druhé pokrač. 23. zasad. MZ MČ B-NM 13.04.2021 

poslancom o termíne, na ktorom sa dohodneme s pánom 

poslancom Troiakom. Dobre, kolegovia, v poriadku? Dobre, 

takto sme dohodnutí. 

 

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

 Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem aj ja. Kolegovia, nemám už nikoho prihláseného, 

ale  môžem sa mýliť.  

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Pán starosta, mám otázku. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, ja by som sa 

v krátkosti spýtal, na decembrovom zastupiteľstve sme Vás 

zaviazali na základe uznesenia, resp. sme Vás poverili, aby 

ste rokovali s vedením Polikliniky Tehelná o možnosti 

vybudovania parkoviska na tej zelenej trávnatej ploche. 

Termín plnenia tam bol 20. január.  

 Chcem sa opýtať, nakoľko ubehol dostatočný čas, či sa 

Vám podarilo rokovať s vedením Polikliniky Tehelná v tejto 

veci? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Budem k Vám, pán poslanec, úplne čestný. Ja som rokoval 

s vedením Polikliniky pred 2 rokmi o tom. Rokovali sme pol 

roka a nakoniec robili všetko pre to, aby to zahrali do autu, 

aj som im to otvorene povedal. Ako je to vtipné, ale mám 

pocit, že aj tam bol pán Galamboš, s ktorým som tam 

komunikoval. A priznám sa, v januári som to odsúval, odsúval 

a to stretnutie sa zatiaľ neuskutočnilo, ale napravím to. 

 

 Pán prednosta, prosím, oslovme vedenie Polikliniky, 

urobme to stretnutie. A ak dovolíte, ak máte záujem, poďte 

so mnou a na vlastné oči zažijete tú ochotu z ich strany, 

pretože ja som tým naozaj pred 2 rokmi prešiel, a nebolo to 

nič príjemné. Akože neboli neslušní, ale správali sa tak, že 

čo vlastne chceme, budú o tom diskutovať a zvažovať; také 

tie kvákaniny. Dobre. Takže pozveme Vás na toto stretnutie. 

Môže byť?  

 

 Chce ešte niekto vystúpiť v rámci bodu rôzne na tomto 

zastupiteľstve? Nikoho nevidím. 

 

 Takže, ak dovolíte, predtým než prejdeme do bodu 

interpelácie a ukončíme zastupiteľstvo, tak vás chcem 

poprosiť, budeme sa všetci hlásiť už len cez aplikáciu; áno, 

kolegovia? Aby bol v tom poriadok, dobré?  

 (Súhlas.) Ďakujem pekne.  

 

 Dámy a páni, prechádzame do bodu interpelácie.  

 

 

 

BOD 24: 

Interpelácie 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, môžete sa hlásiť s príspevkami. Viem, že 

pán poslanec Filipovič sa hlásil, čiže ak dovolíte, dám mu 

rovno slovo; ak tu je pán poslanec? 

 

 

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

 Som tu. Jasné, že som tu.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, nech sa páči.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Vážené kolegyne, 

kolegovia, dovolím si predniesť 2 interpelácie za náš Klub 

žijem Novým Mestom. Čiže, pán starosta, ten polyfunkčný 

objekt,  bytový dom Račianska GUTHAUS, bolo vydané povolenie 

zmeny stavby pred dokončením, ktoré podpísal štatutárny 

orgán stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

teda starosta.  

 

     Prečo pán starosta podpísal predmetné povolenie zmeny 

stavby, keď už v predloženej komunikácii bolo 

identifikované, že stavebník chce postaviť úplne inú stavbu, 

než pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie  a stavebné 

povolenie? Prečo nežiadal nové územné konanie? To je prvé. 

 

 Po druhé: Pre stavbu „Bytový dom – Podniková ulica, 

Bratislava“ potvrdil v novembri 2020 Okresný úrad Bratislava 

(právoplatnosť - 10.12.2020) územné rozhodnutie vydané 
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Stavebným úradom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré 

podpísal štatutárny orgán stavebného úradu, teda starosta. 

     

     Prečo starosta o tejto skutočnosti neinformoval 

poslancov Miestneho zastupiteľstva, ktorí sa v predmetnej 

problematike angažovali a prečo o tejto skutočnosti 

neinformoval obyvateľov lokality Dimitrovka? 

 Toto sú tieto dva body za náš Klub. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý   

 Ďakujem pekne. Zabezpečíme písomnú odpoveď, pán 

poslanec. 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

 

Pani J. Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného odd.: 

 Pán starosta, prepáčte, ale chcela by som poprosiť, 

keby ste všetky interpelácie poslali aj na organizačné, aby 

sme to vedeli vybavovať. 

 

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

 Ide Vám to, pani Červenková. 

 

Pani J. Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného odd.: 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Kolegyne, kolegovia, v rámci bodu interpelácie chce sa 

niekto prihlásiť? Dobre. Nikoho nevidím. 
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BOD 25:  

Záver 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V takom prípade, ďakujem vám za účasť na zastupiteľstve 

a dovolím si 23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti ukončiť.  

 

 Zároveň si dovoľujem vyhlásiť pauzu, aj naši kolegovia 

chcú, technici potrebujú z nejakého dôvodu.  

 

     A ak dovolíte, máme tu 2 úlohy, či už pani Šebejová 

alebo pán Troiak, ktoré chcem zatiaľ vybaviť.  

 Čiže je 9.50 hod.  

 

     A ak dovolíte, dáme nejakú rezervu, stretneme sa tu 

najneskôr 10.05 hod. Dobre?  

 

 Čiže 10.05 hod. začíname ďalšie zastupiteľstvo. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 A zostávame na tomto? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, zostávame na tomto. Presne tak, ako hovoríte.     

 Zatiaľ sa lúčim. 

  

                     x             x 
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