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ZAČIATOK: 14,22 hod. 

 

BOD 1: 

OTVORENIE 

 

Mgr. Rudolf K u s ý, starosta MČ Bratislava-Nové Mesto: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, všetkých 

vás vítam a zároveň o t v á r a m  25. zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

 

 

BOD 2: 

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Program dnešného rokovania ste dostali vopred: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci 

za účelom realizácie parkovacej politiky v Hlavnom 

meste SR Bratislave v pilotnej zóny MČ Bratislava-Nové 

Mesto zo dňa 08.09.2020 

6. Vystúpenie občanov (Predpoklad o 15,00 hod.) 

7. Rôzne 

8. Interpelácie 

9. Záver. 

 

Prosím, budeme sa prezentovať.  

 (Prezentácia.) 
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 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                 17 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 

 

 Má niekto požiadavky, návrhy na zmenu alebo doplnenie 

programu dnešného rokovania? 

 Nevidím, že by sa niekto hlásil. 

 Ak dovolíte, ideme voliť členov návrhovej komisie. 

 

 

 

BOD 3: 

Voľba členov návrhovej komisie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

   

 Za členov návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec Mgr. Peter Weiss 

pán poslanec Ing. Andrej Árva. 

A za pána predsedu Mgr. Petroviča ktorý je ospravedlnený, 

pani poslankyňa Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD. 

 Má niekto iné návrhy? 

 Nikto sa nehlási.  

 

 Takže, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 
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 Ďakujem pekne. 

     Ak dovolíte, ideme hlasovať. 

 Kto je za, aby na dnešnom rokovaní boli členmi návrhovej 

komisie pani poslankyňa Šebejová, pán poslanec Weiss a pán 

poslanec Árva; nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 Ideme voliť overovateľov zápisnice a uznesení 

 

 

 

BOD 4: 

Voľba overovateľa zápisnice a uzneseni 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Za overovateľov zápisnice a uznesení sú navrhnutí: 

Pán poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD. 

Pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner.  

 Má niekto iné návrhy? Nie. 

 Ďakujem.  

 Ideme hlasovať o tom, že na dnešnom rokovaní budú 

overovateľmi zápisnice a uznesení pán poslanec Korček a pani 

poslankyňa Pfundtner; nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  22 poslancov. 



6 
 

 

25. zasad. MZ MČ B-NM 22.04.2021 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0. 

 Pristúpime k bodu 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci za 

účelom realizácie parkovacej politiky v Hlavnom meste SR 

Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto zo dňa 08.09.2020 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom je pán vicestarosta Winkler, zástupca 

starostu. Spracovateľom je vedúca Mgr. Moravcová Tomčíková. 

 Chcem sa opýtať, pani doktorka, poviete úvodné slovo?  

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia PPČESČaSP: 

 Dobrý deň. Predložený Dodatok vlastne reportuje na to 

po prvej stránke, že 30.04. končí Zmluva o spolupráci. Sú 

tam nevyčerpané nejaké finančné prostriedky, ktoré by týmto 

Dodatkom, ak by sa predĺžila Zmluva o spolupráci, by sa dali 

použiť aj na iné aktivity, ktoré sú v tom Dodatku predložené. 

 

 Samotný Dodatok predlžuje zmluvu o spolupráci v súlade 

s Dodatkom Štatútu hlavného mesta, čiže do 30.09.2021. 

A potom sú tam samozrejme ďalšie veci, ktoré môžu byť 

financované zo strany hlavného mesta; jednak spracovanie 

projektu organizácie dopravy, na to použiť finančné 

prostriedky. Potom sú tam imobilizéry, potom sú tam dodatočne 

objednané informačné tabule. 
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 Tak ako bol schválený program na predchádzajúcom 

zastupiteľstve, tento bod nebol predložený ale uvádzala som, 

že situácia ktorá nastala vo vzťahu ku skutočnosti, že bola 

schválená len jedna parkovacia zóna, prípadne akýkoľvek  

rokovania o prípadnom rozdelení parkovacích zón na viac ako 

jednu, nemá vlastne súvis s týmto Dodatkom. Je to naozaj 

nejakým spôsobom vložené ako „lokality“.  

 

     To znamená, že ak aj bude uzatvorený tento Dodatok, je 

jedno, či bude jedna parkovacia zóna alebo bude týchto 

parkovacích zón viacej. Tu je to definované ako lokality, čo 

by znamenalo v zmysle tohto Dodatku, že mestská časť 

zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie na lokality:  

Teplická, Ľudová štvrť, Hostinského sídlisko, Zátišie, 

Pasienky, a na druhej strane hlavné mesto zabezpečí 

projektovú dokumentáciu na lokalitu Kramáre.  

 

 To znamená, že to naozaj nemá s týmito zónami ani 

nič podobne. Ide tu len o to, aby sme my, ako mestská časť 

a hlavné mesto urobili svoje projektové dokumentácie, aby sa 

dali použiť do budúcnosti akokoľvek sa rozhodnete, či na 

jednu zónu, alebo viacej zón. Tento Dodatok hovorí len 

o lokalitách. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Ak dovolíte, otváram diskusiu.  

     Do diskusie je prihlásený pán poslanec vicestarosta 

Vaškovič a pán viacestarosta Winkler 

Nech sa páči, pán vicestarosta Vaškovič, máte slovo.  
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja nebudem výnimočne 

teraz hovoriť k meritu veci, ale chcel by som Vás poprosiť, 

milé kolegyne, vážení kolegovia, že keď hlasujeme bolo by 

dobré, aby bolo vidieť na obrazovke nás všetkých, lebo nie 

vždy je to tak. A asi tí páni, ktorých sme sledovali 

v minulosti a tu nie sú medzi nami, dovolil by som si len 

pripomenúť, dajte na to, prosím pozor. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Dovoľte, aby som 

zhrnul; úplne presne to odprezentovala pani Mgr. Moravcová. 

Čiže, toto nie je materiál o zónach, resp. o zóne sme 

schválili 18.03. na 23. miestnom zastupiteľstve. Toto je 

Dodatok Zmluvy, ktorú sme schvaľovali v auguste, septembri 

minulého roku. A samozrejme preto, že máme záujem aby sme 

rozšírili pilotnú zónu Tehelné pole a ďalšie. Takže sú to 

lokality, či už je to lokalita Kramáre alebo je to lokalita, 

východná časť centrálnej časti Nového mesta od Teplickej až 

po Pasienky.    

 

Tam je dohodnuté, že projektovú dokumentáciu Kramáre 

zabezpečí a zafinancuje priamo Magistrát, alebo priamo 

mesto. A mestská časť, tam sú ešte nevyčerpané finančné 



9 
 

 

25. zasad. MZ MČ B-NM 22.04.2021 

prostriedky 14 alebo 15 tisíc eur z tej pôvodnej zmluvy. 

Plus máme ďalšie veci, ktoré sú na Tehelnom poli potrebné 

urobiť, či je to vodorovné a zvislé dopravné značenie na 

Vajnorskej, ktorú máme určenú ale bola zima, potrebovali sme 

si odsúhlasiť financie, potom to boli informačné tabule 

dodatočné ktoré boli nainštalované. Potom je tam odstránenie 

dopravných tieňov, vodorovné dopravné značenie, atď. Takže 

všetky tieto veci musíme pripraviť a budú refinancované 

z Magistrátu.  

 

Tretí dôležitý bod predmetnej Zmluvy, v zmysle Dodatku 

Štatútu je predpoklad tohto roku.  

Toľko v krátkosti k tomu čo povedala pani Mgr. 

Moravcová. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne, pán vicestarosta.  

 Do diskusie je prihlásený ešte pán poslanec Filipovič; 

nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja by som chcel  

reagovať; 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dajte si, prosím hlasnejšie mikrofón. 

 

 

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

 Ja som chcel reagovať na kolegu. 
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Upozornenie: 

 „Nie je Vás počuť.“ 

 

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

 Počujete ma? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  :     

 Prepáčte, stále je to slabo. 

 

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

 Počujete ma lepšie teraz? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Nehnevajte sa, za účelom nahrávania to nestačí.  

 

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

 Tak potom nedokážem to dnes ináč vyriešiť. Takisto 

neviem byť naraz aj na kamere, aj hlasovať. Nemám kameru na 

počítači. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Teraz nemusíte byť na kamere, my sa hnevať 

nebudeme. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Môžeme pokračovať ďalej, aby nám to odsýpalo trošku?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 Ja som skončil, ja som povedal že neviem byť na obidvoch 

zariadeniach naraz momentálne. Poďme ďalej, pán starosta. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Chce ešte niekto v rámci diskusie vystúpiť? 

 Nevidím nikoho prihláseného.  

 Takže prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

 s c h v a ľ u j e   

predložený Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci za účelom 

realizácie parkovacej politiky v Hlavnom meste SR Bratislave 

v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

uzatvorenej podľa § 20 a 20a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 08.09.2020, 

v znení podľa predtlače. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  21 poslancov. 
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 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Predtým, než prejdeme k bodu rôzne a následne 

interpelácie, pretože stále občania nie sú prihlásení, chcem 

vám veľmi pekne poďakovať všetkým za také upokojenie tej 

situácie.  

 

 Ja som pripravený vytvoriť priestor na to, aby sme mohli 

znovu diskutovať o tom koľko má byť zón. A som vďačný za to, 

že tento bod sme zvládli v tichosti na úrovni a je to za 

nami.  

 Ak dovolíte, ideme ďalej. 

 

 

BOD 6: 

Vystúpenie občanov  

 (Neboli prihlásení žiadni občania.) 

 

 

BOD 7:  

Rôzne 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Otváram bod rôzne.  

 Nech sa páči, prihlásiť. Pán poslanec Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Dobrý deň. Ďakujem pekne. Ja len v podstate takú možno 

osobnú vec, že odchádza Marianna Moravcová, šéfka 
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legislatívy. Ja by som jej chcel pekne poďakovať za robotu 

ktorú odviedla, mne osobne sa s ňou dobre pracovalo. Je to 

odborníčka, profesionálka, tak chcem jej takto zaželať veľa 

šťastia v osobnom a pracovnom živote. Ďakujem za spoluprácu. 

To je všetko. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslane Troiak. 

 

 

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

 Ďakujem, pán starosta. Vážené kolegyne, kolegovia, mám 

pripravené uznesenie keďže dňa 15.04. som oficiálne požiadal 

pána starosta, aj pána prednostu, aby zvolal pracovné 

stretnutie k vyriešeniu termoregulácie na Základnej škole 

Sibírska. Moju oficiálnu žiadosť podporila pani riaditeľka. 

Prišla odpoveď, ale nie s konkrétnym termínom. Ten stav je 

vážny a riešia to aj zástupcovia rodičov, aj pani riaditeľka.  

 

 A chcel by som na tomto stretnutí prediskutovať ďalšie 

kroky, ktoré vyriešia daný stav; nie priaznivý pre detí 

a zamestnancov. Takisto by som chcel vedieť odpovede na 

investičný bod, ktorý ma mestská časť k danej škole. 

 

 Čiže, dovoľte  mi, prečítam vám uznesenie a pevne verím, 

že všetky poslankyne a poslanci moje uznesenie podporia 

a Základná škola Sibírska dostane investície, ktoré si 

zaslúži. 

 

 Poslanecký návrh k vyriešeniu termoregulácie na 

Základnej škole Sibírska: 
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 Miestne zastupiteľstvo  

     Ž i a d a  starostu Mgr. Rudolfa Kusého o prípravu a 

realizáciu pracovného stretnutia online alebo prezenčne k 

vyriešeniu termoregulácie a investičného dlhu na Základnej 

škole Sibírska, kde budú pozvaní zástupcovia rodičov, 

žiakov, pani riaditeľka ZŠ Sibírska Mgr. Milana Partelová, 

starosta Mgr. Rudolf Kusý, prednosta Miestneho úradu Ing. 

Ivan Olexík, PhD., vedúca oddelenia investícií a verejného 

obstarávania Ing. Daša Effenbergerová, predsedníčka Komisie 

pre školstvo a vzdelávanie Ing. Silvia Švecová, PhD. a 

zástupcovia poslancov z Rady školy na Základnej škole 

Sibírska. 

Termín: 07.05.2021. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja len dve drobností: 

 

 To, čo ste minule ako poslanci schválili,  je to čo je 

reálne a zmysluplné po tom, čo sme si zavolali zvonku 

odborníkov, aby vyhodnotili také možno až priveľké plány 

investičného oddelenia. To je to čo sme schopní urobiť 

v tomto roku a prinesie to konkrétny zmysel a konkrétnu 

úsporu.  

 

     A bolo aj minule vysvetlené, že riešenie výmenníkovej 

stanice tak ako je to na Kalinčiakovej v budúcnosti 

plánované, v tejto chvíli nemá zmysel nielen preto, že je na 

tom lepšie, ale zároveň aj preto, že je nutné počkať, kedy 

sa odpojí od základnej školy Centrum voľného času, aby bolo 

zrejmé aká bude nutná potreba energie v rámci celého areálu. 
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 Pokiaľ ide o investičný dlh, ja mám za to, že o ňom 

vždy hovorím, keď hovorím o Sibírskej a o Kalinčiakovej. Dal 

som si tieto čísla dohromady. Ak berieme do úvahy aj peniaze, 

ktoré boli v tomto roku alokované a ktoré sú plánované, tak 

za posledných niekoľko rokov do základnej školy išlo a pôjde 

dohromady cez 800 tisíc eur.     

 Len tak, aby bolo jasné. 

 

 

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

 Ďakujem Vám. Ja ešte dopoviem: Zástupcovia rodičov už 

niekoľko mesiacov v minulosti sa dožadovali pracovného 

stretnutia, žiaľ odpoveď im neprišla. Čiže, aj v tomto zmysle 

predkladám toto uznesenie, aby sme si povedali všetci 

prítomní, čo nás čaká a kde zoženieme financie, a ako sa dá 

spraviť rekonštrukcia komplexne. 

 

 Ja rozumiem vašim slovám čo hovoríte, ale pre mňa je 

mimoriadne dôležité, aby sme sa tam všetci zišli a dohodli 

sa na konkrétnych termínoch, konkrétnych krokoch. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To je úplne v poriadku a bude sa o tom hlasovať, 

samozrejme. 

     Prepáčte, asi máte mylnú informáciu, lebo takéto 

stretnutia boli, ak sa nemýlim pred rokom, rokom a štvrť 

a ideme presne v intenciách tých vecí, ktoré sa povedali. 

Hovorilo sa o športovisku, hovorilo sa o energiách, hovorilo 

sa o vstupe, hovorilo sa o strete, väčšina tých vecí je už 

buď pripravená, urobená. 
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Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Prepáčte. Bol som sa minulý týždeň v škole pozrieť na 

tú kotolňu a naozaj v 21. storočí takto nemôže vyzerať 

kotolňa. A vy sám na facebooku v roku 2019 pred voľbami ste 

naivne vyhlasoval, čo všetko sa má spraviť na základnej 

škole. Mám za to, že nie všetky informácie, ktoré zazneli vo 

vašom propagačnom videu boli vyriešené. Čiže, ešte raz 

opakujem, poďme hlasovať. Pevne verím, že na tom pracovnom 

stretnutí dostaneme informácie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dohodnime sa tak, pán poslanec. 

 

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

 V poriadku. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Šebejová, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja Vás poprosím poslať tie návrhy, ktoré 

máte v rámci rôzneho e-mailom, aby som ich mohla prečítať 

aby sme mohli o nich hlasovať; aj Ty, aj ostatní.  

 

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

 Idem poslať. 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

     Pán poslanec Galamboš, faktická poznámka. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja len možno 

k Paľovi Troiakovi navrhujem pozvať tam na toto stretnutie 

pána Macušského, je to energetik. A myslím, že on je práve 

po tej technickej stránke v obraze čo sa týka tej Sibírskej. 

Môžeš to zobrať ako autoremedúrou, ale ber to ako návrh. 

A myslím si, že autoremedúrou by to bolo jednoduchšie. 

Ďakujem. 

 

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

 Dobre. Doplním. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem. Ja som sa len chcel spýtať k tomu návrhu, ktorý 

vlastne predniesol kolega Paľko Troiak k tomu návrhu, či 

tieto body, ktoré nadniesol k tej problematike, ktorú chceme 

riešiť týmto uznesením, či bola prerokovávané na Školskej 

rade, či je k tomu nejaký zápis resp. vyjadrenie Školskej 

rady? Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak, chcete reagovať?  
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Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Samozrejme. V Rade školy sa zúčastňujem pracovných 

stretnutí a dlhodobo som poslancom. Na každom pracovnom 

stretnutí sa riešia tieto body a neviem či sú k tomu nejaké 

zápisnice; mám za to že nejaké aj sú. Možno ma doplní kolega 

pán Galamboš. A naozaj odkedy som sa stal poslancom, počúvam 

stále tie isté veci, stále tie isté problémy a stále sa to 

nejako systémovo nerieši. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som pripravený 

podporiť kolegu Troiaka, podporiť tento návrh uznesenia. Ale 

Paľo, ja by som Ťa poprosil, nakoľko ja som sa, tak ako pán 

starosta hovoril že možno pred rokom, alebo možno aj dlhšie, 

sa uskutočnilo pracovné stretnutie. Ja som sa ho vtedy 

zúčastnil a bol by som rád, keby si vložil do toho svojho 

návrhu uznesenia možnosť, aby aj tí poslanci, ktorí by mali 

záujem sa toho stretnutia zúčastniť, sa mohli zúčastniť. 

Pretože si myslím, že si to obmedzil iba na starostu a čo sa 

týka poslancov na tých, ktorí sú v Rade školy.  

 

 Takže som to pripravený podporiť, ale by som Ťa 

poprosil, keby si to rozšíril. Nakoniec, akékoľvek riešenie, 

ktoré vzíde z toho pracovného stretnutia, bude musieť byť 

potom pretavené do nejakého uznesenia v rámci zastupiteľstva 

k zmenám rozpočtu. Čiže, čím viacej poslancov sa bude vedieť 
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už predtým zúčastniť takýchto pracovných rokovaní, tak 

myslím si, že potom nebude problém niečo také schváliť 

v zastupiteľstve. Ďakujem. 

 

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

 V poriadku. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Takže prosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

 ž i a d a  starostu Mgr. Rudolfa Kusého o prípravu 

a realizáciu pracovného stretnutia online alebo prezenčne 

k vyriešeniu termoregulácie a investičného dlhu na ZŠ 

Sibírska, kde budú pozvaní zástupcovia rodičov, žiakov, pani 

riaditeľka ZŠ Sibírska Mgr. Milana Partelová, starosta Mgr. 

Rudolf Kusý, prednosta Miestneho úradu Ing. Ivan Olexík, 

PhD., vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 

Ing. Daša Effenbergerová, predsedníčka Komisie pre školstvo 

a vzdelávanie Ing. Silvia Švecová, PhD, zástupcovia 

poslancov v Rade školy na ZŠ Sibírska, pán Macušský a ďalší 

poslanci, ktorí budú mať záujem. 

Termín: 07.05.2021. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 
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 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   19 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0. 

 Pokračujeme v rozprave.  

     Prihlásený je pán poslanec Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja nemám 

teda pripravený návrh uznesenia, ani sa nechcem prihlásiť 

cez interpelácie, lebo to nie je interpelácia.  

 

     Pán starosta, chcel by som takto požiadať Vás, alebo 

pána vicestarostu Winklera, ktorý momentálne menežuje 

Stavebný úrad, či je možné zabezpečiť výzvu stavebníkom,    

konkrétne GUTHAUSU, ktorí neúmerne zaťažujú a znečisťujú 

miestne komunikácie najmä Račiansku ulicu, lebo doteraz 

v tom daždivom počasí to naozaj vyzeralo ako tankodrom. Tak 

sa chcem opýtať, či je takáto možnosť ich osloviť, aby došlo 

k nejakej náprave, nech si tam umiestnia nejakú techniku 

a tým pred výjazdom na miestne komunikácie sa snažili 

vykonávať prácu kultúrne, ako v 21. storočí. 

 

 A zároveň by som chcel požiadať, aby ste teda 

informovali všetkých poslancov, kedy vyjde takáto výzva 

alebo komunikácia na investorov alebo stavebníkov. Ďakujem.    
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Zo strany obce táto výzva pôjde okamžite. 

Takže ja to vítam a Stavebný úrad to bude riešiť po svojej 

linke, čo trvá trochu dlhšie.  

 Pán poslanec Mikulec, riadny príspevok, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Už minulý týždeň som sa 

pokúšal e-mailom kontaktovať v súvislosti s čiernymi 

stavbami na pozemkoch mestskej časti, resp. mesta. A do 

dnešného dňa ste mi neodpovedali tak sa pýtam, či 

pripravujete nejaký menný zoznam? Že či je toho tak veľa, že 

ste to nestíhali, a teda je to na viacero strán, čo je 

skolaudované? Alebo teda rozmýšľate, že akými spôsobmi to 

išlo. Kedy budem mať odpoveď, prosím Vás?   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, tým že bolo zastupiteľstvo minulý týždeň 

a z neho vyplývajúce viaceré úlohy ktoré sa začali 

realizovať, tak sme sa venovali týmto veciam. Vy ste v poradí 

a budeme sa snažiť čo najrýchlejšie samozrejme odpovedať. 

Mám za to, že tie stavby sú tri resp. štyri. 

 

 

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

 Chcem ešte poprosiť, pán starosta, na budúce keď môžete, 

aspoň odpíšte, že sa nejako na tom pracuje, lebo zlé to 

vyzerá keď 5, 6 dní nemá poslanec nejakú odpoveď. Poviem Vám 

na rovinu, kontaktovalo ma niekoľko obyvateľov, myslím že to 
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zaujíma aj celé Nové Mesto, lebo toto sú pozemky, ktoré sú  

vlastne súčasťou všetkých obyvateľov a je to teda majetok 

obce. 

 

     A tým chcem poprosiť aj pána kontrolóra, aby na budúce 

bol trošku aktívnejší a keby mohol v tom nejakým spôsobom 

pomôcť, že ako sa to vyvíja, kto tam stavia a takéto čierne 

stavby či sú to ľudia, ktorí majú nejaké špeciálne výhody? 

Dobré? Čiže, zaujíma nás to všetkých a čakáme na tú odpoveď.  

Vyčerpávajúcu. Ďakujem pekne. Majte sa. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Do videnia. 

 Pani poslankyňa Šebejová, nech sa  páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja mám len taký krátky príspevok; dvakrát 

ma volala 87-ročná pani a prosila ma, či by bolo možné, pán 

starosta aby ste spolu so sociálnym oddelením, preverili 

stravu, ktorú dostávajú seniori domov. Ona už je staršia 

a je v podstate na to odkázaná a vraví že strava je veľmi 

slaná a že proste nie je taká diétna. Proste, keby ste sa 

mohli u toho dodávateľa zaujímať. Nejakým spôsobom to buď 

ovplyvniť alebo premýšľať nad nejakým riešením.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Môžem odpovedať okamžite: 

 Predpokladám, že ide o pani Smolinskú, ktorú som; ak 

teda nejako podobne sa volá, ktorú som aj osobne navštívil 
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v minulom roku, ktorá viackrát písala, ktorá aj komunikovala 

priamo s dodávateľom stravy. Snažil som sa to verifikovať, 

ale nikto iný sa neozval. A mám za to, že zmluva končí 

o nejaké dva mesiace a následne bude nové výberové konanie 

na nového dodávateľa stravy. 

 

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

 A môžem mať ešte otázku? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Môžete. 

 

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

 Že či teda pokiaľ by sme vyberali ako mestská časť 

nového dodávateľa, či by sa dalo uvažovať s nejakým typom 

diéty, aspoň buď na vysoký tlak alebo diabetes, lebo to sú 

také príčiny diagnózy, ktoré tí ľudia majú. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Ak dovolíte moju reakciu; so stravou sme 

sa už viackrát zaoberali aj kvôli pani Smolinskej, aj tieto 

otázky som položil, hovorili mi o cukrovkároch, hovorili mi 

o lepku, hovorili mi o ľuďoch ktorí prekonali srdcovo-cievne 

ochorenie, atď., atď.  

 

 A podľa sociálneho oddelenia dodávateľ musí zabezpečiť, 

aby táto strava bola pre seniorov, a teda počítal s tým, že 

musí ísť o stravu ktorá do istej miery rešpektuje tie 

najnutnejšie obmedzenia, ktoré sú asi normálne v tomto roku.  

Ale, ak chcete, mohli by sme si spolu nad tým sadnúť a pred 

tým obstarávaním niečo naformulovať, aby bolo zabezpečené že 
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to bude spĺňať požiadavky ľudí v čo najväčšej možnej miere. 

Áno, súhlasíte?  

 

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

 Budem rada, samozrejme. Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, dohodnime, že tak o dva týždne k tejto 

veci by sme sa stretli v štvorici, dobré? Ďakujem.  

 

 V rámci bodu rôzne, už nikto nie je prihlásený. 

 Pozerám sa, či náhodou niekto nedvihol ruku.   

 Chce ešte niekto v rámci bodu rôzne vystúpiť? 

 Nikto sa nehlási.  

 V takom prípade ďakujem pekne.   

 

 Prejdeme k ďalšiemu bodu. 

 Ale pán prednosta, nie je náhodou občan prihlásený? 

 

 

Pani Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného 

oddelenia a evidencie obyvateľov: 

 Pán starosta, občania mali možnosť prihlásiť sa do včera 

do 15,00 hod. Nikto sa neprihlásil, tak nemáme nikoho. 

 Nech sa páči, bod interpelácie. 

 

 

BOD 8: 

Interpelácie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  
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 Pán poslanec Troiak, pán poslanec Korček, nech sa páči. 

 

 

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

 Dobrý deň. Prosím Vás, toto nie je ani interpelácia, 

len sa chcem spýtať, či naša mestská časť dostala nejakú 

vizualizáciu projektu toho parčíku pri Filiálke, pretože 

obrátili sa na mňa obyvatelia, že nevedia nájsť žiadnu 

vizualizáciu. Už sa tam vykonávajú nejaké úpravy. Pýtali sa 

na našom investičnom oddelenie, kde žiaľ nedisponujú žiadnou 

vizualizáciou, ako bude vyzerať ten parčík.  

 

 Preto sa chcem spýtať, či viete o nejakej vizualizácii 

zatiaľ, alebo či viete požiadať developera, aby túto 

vizualizáciu poslal?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem, zistím, zabezpečím. Dobre? 

 

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

 Kedy sa môžem opýtať?    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Oslovím v pondelok developera a dám Vám následne 

vedieť. Dobre? 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne aj ja.  

     Pán poslanec Filipovič, faktická poznámka.  

 

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

     Ďakujem veľmi pekne. Počujete ma?  (Nie.) 

 Chcem povedať, že k tomu parčíku sme dávali pripomienku 

za náš klub. 

   

Upozornenie: 

 Nie je Vás vôbec počuť. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, môžem skúsiť ja? Ja som pochopil prvé 

vety. Dávali ste pripomienku, aby tam bolo špeciálne detské 

ihrisko pre deti s postihnutím. O tom hovoríme?  

 

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

 Áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Áno, takáto bola požiadavka, takto aj nadniesol pán 

vicestarosta Vaškovičm, ktorý v dobrom dozoroval. Sedí vec? 

Pán poslanec, ešte niečo?  

 

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

 Nie, to je všetko. Či to tak bude realizované? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, takáto bola jasne formulovaná požiadavka. 

 

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

 Veľmi pekne ďakujem, pán starosta.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme. Pán prednosta, zapíšte keď získame od 

developera nejakú štúdiu, pošleme ju všetkým poslancom.  

 Pán vicestarosta Vaškovič. faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Myslím, že nemusíme 

vôbec komunikovať s developerom. Ak pán poslanec má záujem 

o štúdiu, alebo jej výber, ja ju mám k dispozícii, bola 

prerokovaná na Komisii územného plánovania, urbanizmu 

a výstavby a ak nezabudnem, tak ešte dnes ju pánovi 

poslancovi môžem poslať; do konca týždňa, alebo do pondelka 

všetkým ďalším poslancom. Ďakujem. 

 

 Ale upozorňujem, aby sme netrvali na vizualizácii, ale 

aby sme trvali na technickom riešení. To znamená v tých 

podkladoch budú skôr pôdorysy a technické riešenie, nie 

k vizualizácii, pekné obrázky. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič, ak dovolíte, 

v tomto prípade ja to riešiť nebudem, keď to pošle pán 

vicestarosta Vaškovič; v poriadku? 

 

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

 V poriadku. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Pán poslanec Korček, riadny príspevok, nech sa páči. 

 

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

 Vážený pán starosta, dovoľte, aby som Vás interpeloval. 

Mám takú interpeláciu: Žiadam Vás uviesť, aký počet 

rozhodnutí o odstránení stavby vydal v čase od 01.01.2011 až 

do dnešného dňa náš novomestský stavebný úrad, koľko z týchto 

vydaných rozhodnutí nadobudlo aj právoplatnosť a aký počet 

stavieb bol na základe týchto právoplatných rozhodnutí aj 

skutočne odstránený? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ďakujem pekne. Tým sme vyčerpali všetkých, ktorí sa 

prihlásili do rozpravy. 

 Ešte skontrolujem, či náhodou niekto nezdvihol ruku? 

Nie.  

 Chce ešte niekto v rámci bodu interpelácie vystúpiť? 

Nikto.  

 Nech sa páči, pán poslanec Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Dobrý deň. Ja veľmi krátko. Pán starosta, by som Vás 

chcel interpelovať, keby ste mohli vysvetliť poslancom, 

akokoľvek či už teraz alebo všetkých písomne poprosím, čo 

znamená slovné spojenie dočasná kolaudácia?  

 

     Pýtam sa preto, pretože sa vyskytla táto definícia 

s jednou dočasne skolaudovanou stavbou v areáli Kuchajda. 

Tak len preto sa pýtam.  
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     Keby to bolo možné vysvetliť všetkým poslancom o čo ide 

v prípade slovného spojenia „dočasná kolaudácia“. Ďakujem 

pekne. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. To bude otázka na Stavebný úrad. 

 Dámy a páni, nikto už nie je prihlásený. 

 

 

 

BOD 9: 

Záver 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V takom prípade vám chcem veľmi pekne poďakovať za 

účasť, aktívnu účasť. 

 

     A rád by som poďakoval aj pani doktorke, pani vedúcej 

právneho oddelenia za ak sa nemýlim 9 rokov spolupráce 

v rámci našej mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a za 

všetku prácu, ktorú v prospech mestskej časti Nové Mesto 

vykonala. Zároveň jej chcem zaželať veľa úspechov v ďalšej 

práci, ale aj v osobnom živote a v tomto období pochopiteľne  

veľa zdravia tak Vám ako aj celej rodine.  

 

 Dámy a páni, do videnia, všetko dobré a pekný zvyšok 

dnešného dňa. 

 

(Ukončenie o 15,25 hod.) 

                       

                         X           X 
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