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ZAČIATOK: 14,05 hod.  

 

BOD 1: OTVORENIE 

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

     Dámy a páni, vítajte. 

     O t v á r a m  26. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

 

     Z dnešného rokovania sú ospravedlnení panie poslankyne 

a páni poslanci, ktorí sú na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva:  

pani poslankyňa Ing. Katarína Augustinič 

pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. 

pán poslanec Ing. Jakub Mrva 

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD. 

 Zároveň sa ospravedlnil pán poslanec Andrej Balga, MBA, 

kvôli pracovným povinnostiam.   

 

 

BOD 2: 

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, program dnešného rokovania je jednoduchý. 

Dostali ste ho vopred: 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 
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5. Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava- 

   Nové Mesto 

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

7. Rôzne 

8. Interpelácie 

9. Záver 

      

     Ak dovolíte, ideme hlasovať o programe dnešného 

rokovania.  

 Takže, nech sa páči, prosím prezentujme sa. 

 A prosím, nezabúdajte, tí ktorí môžete, zapnúť si 

kamery.  

 (Prezentácia.) 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 14 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Nehlasoval:          1. 

 Pristúpime k ďalšiemu bodu. 

 

 

 

BOD 4:  

Voľba členov návrhovej komisie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí:  

pán poslanec Bc., Mgr. B. Filipovič, MBA 

pán poslanec Mgr. Peter Weiss. 

     Má niekto iné návrhy? Nemá.  
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 Kto je za, aby na dnešnom rokovaní boli členmi návrhovej 

komisie pán poslanec Filipovič a pán poslanec Weiss; 

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 15 poslancov. 

 Proti:               0  

 Zdržal sa:           0 

 Ideme na ďalší bod. 

 

 

 

BOD 4:  

Voľba overovateľov zápisnice a uznesení 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Za overovateľov a uznesení sú navrhnutí: 

Pani poslankyňa Mgr. Marianna Mašátová Haliaková 

Pán poslanec Martin Lovich 

 

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

 Pán poslanec Lovich nie je tu, pripojí sa neskôr. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďalší návrh; pán poslanec Ing. Pavol Galamboš. 

 Ideme hlasovať o tom, aby overovateľmi zápisnice 

a uznesení bol pán poslanec Galamboš a pani poslankyňa 

Mašátová Haliaková.  

 Prosím, prezentujme sa. 
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 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  15 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0. 

 Prechádzame na ďalší bod. 

 

 

 

BOD 5: 

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na rok 2021 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Materiál ste dostali vopred, čiže úvodné slovo netreba.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Dobrý deň. Pán starosta, ďakujem za slovo.  

 Vážené dámy, vážení páni, dovolím si predniesť 

pozmeňujúci návrh na 4. zmenu rozpočtu, ktorú predkladám 

spolu s kolegom Petrom Vaškovičom. Ide o 2 položky, ktoré sú  

navyše k tomu, čo sme tu mali, a neschválili sme na ostatnom 

zastupiteľstve.  

 

 Čiže, body tohto uznesenia a), b) sú pôvodné. Tam ide 

o to, aby sme mali vykrytú parkovaciu politiku a správu 

informačného systému. A plus sú 2 nové položky: Projektová 
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dokumentácia pre ZŠ s MŠ Cádrova, to je obnova a nadstavba 

15 000,00 eur a 50 000,00 eur pre projektovú dokumentáciu ZŠ 

s MŠ Odborárska, rozšírenie kapacít o 6 tried. 

 

 O bližšie informácie poprosím pani Ing. Effenbergerovú 

o týchto dvoch zmenách. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

 Ďakujem pekne. Nech sa páči pani Ing. Effenbergerová, 

ste tu? (Áno.) Nech sa páči, prosím, vysvetlíte. Dobre? 

 

 

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

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania: 

     Najprv k projektovej dokumentácií Odborárska:  

     Dali sme urobiť inovatívny postup verejného 

obstarávania cez objekty na uvedenom princípe. V tom prípade 

sme mali v jednej položke ekonomickej klasifikácie 

335 000,00 eur, tá sa posudzovala v rámci celej výstavby, 

nebolo ju treba mať osobitne.  

  

     Po doporučení riadiaceho orgánu pre krátkosť času 

podávania žiadosti, kde máme zarezervovaný objekt vo výške 

700 000,00 eur na dobudovanie 6 tried, 2 špeciálnych 

a jedálne, nám doporučili, že verejné obstarávanie nám môže 

trvať hodne dlho a nestihli by sme tento termín. A podlimitná 

zákazka sa môže ťahať aj niekoľko rokov; viď Materská škôlka 

Teplická. Doporučili, aby pre krátkosť času sme použili 

projekt a následne vyobstarávali dodávateľa. Takže odčleňuje 

sa z tej položky 335 000,00 eur položka na projektovú 

dokumentáciu 55 000,00 eur. 
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 V podstate sa nám uvoľní z tejto položky 335 000,00 eur 

tých 55 000,00 eur, takže budeme mať viac zdrojov na 

akúkoľvek inú kapitálovú investičnú akciu, pretože zo 71- 

tky nie je možné realizovať nákup projektovej dokumentácie 

alebo službu projektovej dokumentácie. To je k Odborárskej.  

 

 A k Cádrovej: Realizovali sme verejné obstarávanie 

z ktorého nám vyšli ceny, najnižšia bola 86 300,00 eur, druhá 

v poradí bola za 135 000,00 eur, takže sme boli nútení zrušiť 

toto verejné obstarávanie, urobiť novú predpokladanú s inými 

projektantami alebo s inými dodávateľmi tejto služby, kde 

sme sa dostali na cenu 65 000,00 eur. Takže, potrebujeme 

doplniť tých 50 tisíc na 65 tisíc. 

 

 A keď sa opýtate, že prečo je taký rozdiel medzi 

Odborárskou a Cádrovou? Pretože Cádrova je rekonštrukcia 

jestvujúcej stavby, kde bolo potrebné aj zameranie, aj 

rekonštrukčné práce zahrnúť do ceny; tam tá projektová 

dokumentácia je vyššia ako na Odborárskej, kde je to len 

novostavba.  

     Takže asi toľko.          

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Švecová, nech sa páči.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja mám len takú poznámku: Keďže sa 

uvoľnia tieto výdavky, ktoré teraz hovorila pani 

Effenbergerová, je potrebné aby sa použili pre kapacity škôl 
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a nie niekde inde. Teda bola by som rada, aby tie prostriedky 

boli vyčlenené pre školy, keďže už raz boli tieto prostriedky 

vyčlenené pre školy, a aby sme ich im venovali.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Chcem povedať, že pri Záverečnom účte budeme navrhovať  

viacero investícií do škôl a do škôlok, nakoľko sa objavilo 

viacero relatívne akútnych vecí, ktoré by sme mali vyriešiť 

v tomto roku. Takže určite sa alokuje niekoľko násobne viac 

peňazí a ešte v tomto roku než teraz bolo z toho vyčlenených 

a premiestnených inde; to vás môžem ubezpečiť. 

 Pán poslanec Galamboš, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Rád by som sa opýtal, 

čo je tých 7 projektových dokumentácií? Je to projekt pre 

stavebné povolenie, je to autorský dozor, je to realizačný 

projekt? Alebo je to projekt pre stavebné povolenie – to je 

prvá otázka zatiaľ. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani vedúca, viete odpovedať?  

 

 

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

 Áno, samozrejme. Je to jednostupňový projekt pre 

stavebné konanie v podrobnosti pre realizáciu stavby. Je 

v tom aj autorský dozor a je v tom aj inžinierska činnosť 

ako súčinnosť k tej inžinierskej činnosti a súčinnosť pri 
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verejnom obstarávaní, pretože veľakrát z verejného 

obstarávania vyjdú otázky pre dodávateľov a potrebujeme ich 

zodpovedať. Takže aj táto úloha je tam zahrnutá.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ja by som sa chcela spýtať, pán starosta, kedy bude ten 

koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné plus 

materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Nové Mesto pre školský rok 

2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, lebo očakávam, že všetky 

tie investície ktoré hovoríte že už majú byť v tomto roku, 

budú v tomto zámere zahrnuté. A podľa mojich informácií, už 

mal byť hotový.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Je hotový. V tejto chvíli ho pripomienkujú riaditelia 

škôl, takže verím, že v priebehu najbližších dní to bude 

uzavreté a pošle sa do komisií, miestnej rady a na 

zastupiteľstvo. 

 

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

 Prepáčte, bude to na májových komisiách?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ja myslím že áno, lebo je hotový a pripomienkujú ho 

vedenia škôl.  

 

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

 Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Chce ešte niekto k tomuto bodu na zmenu rozpočtu 

vystúpiť?    

 Nikto sa nehlási žiadnym spôsobom, ak dobre pozerám. 

 Takže, ďakujem pekne.  

 Ideme najprv hlasovať o zmene uznesenia podľa návrhu 

pána pána vicestarostu Winklera.  

 Takže prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na 

rok 2021 nasledovne: 

 

a) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške 65 191,00 eur – podľa predtlače 

 

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

príjmov vo výške 65 191,00 eur – podľa predtlače 

 

c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov vo výške 15 000,00 eur – podľa predtlače   
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d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov vo výške 60 000,00 eur – podľa predtlače 

 

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií vo výške 60 000,00 eur - podľa  

predtlače.  

  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prepáčte, prosím, pán predseda, ale Vy 

už ste dali vlastne finálne. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o vi č : 

 Ja mám pozmeňujúci návrh, ktorý posielala pani 

Paracková. 

 

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

 Tam je všetko.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. V poriadku. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Toto je návrh, ktorý prezentoval pán vicestarosta 

a toto posielala pani Paracková.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. To je v poriadku.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :  

 Ak pán vicestarosta súhlasí, tak potom by to malo byť 

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

 Áno. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Mohli by ste zdieľať ten pozmeňovací návrh, lebo je to 

moc rýchle na mňa.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Bol posielaný e-mailom. 

 

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

oddelenia: 

 Včera bol zasielaný e-mailom o 14,59 hod. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Predpokladám, že všetkým poslancom.   

 

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

 Áno, z mojej strany všetkým poslancom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, zmena spočíva len v dvoch veciach, ktorú 

prezentoval pán vicestarosta Winkler. Prvá zmena sa týka 

navýšenia projektovej dokumentácie; 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem, mám to.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Dobre. Takže nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                17 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0. 

 

 Pani vedúca Paracková, ale ak som dobre pochopil, tak 

tento materiál, ktorý sme teraz schválili, tak to je úplne 

celá zmena rozpočtu, čiže vlastne to nahrádza rozpočet, ktorý 

mal byť predložený. Čiže, už niet o čom ďalej hlasovať.   

 

 

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

 Tento pozmeňujúci návrh nahrádza v plnom znení 

a nemusíme ďalej hlasovať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Takže sme v zhode. Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, ideme ďalej. 

 

 

BOD 6: 

Vystúpenie občanov 

 (Neboli prihlásení žiadni.) 

 

BOD 7:  

Rôzne  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram bod rôzne.  

 Pani poslankyňa Švecová, pán poslanec Árva. Nech sa 

páči, pôjdeme jeden po druhom. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela opýtať alebo 

upozorniť že obyvatelia z Ľudovej štvrte ma informovali, že 

sa tam chystá rozkopávka kvôli plynu, teda Slovenský 

plynárenský priemysel ide robiť nové prípojky na uliciach, 

ak sa nemýlim, až po Riazanskú.  

 

 A keďže bola tu diskusia ohľadom plánovanej údržby 

ciest a chodníkov v tejto lokalite, ktoré dokonca boli 

v pláne, tak by som chcela upozorniť a poprosiť, aby sa brala 

do úvahy aj táto rozkopávka. A prípadne, aby sa tu spojili 

aj naši zamestnanci a robilo sa to v jednom balíku, a nie že 

zasa potom budeme robiť niečo znovu.  

 To je len taká poznámka, prosba, aby sa takéto niečo 

bralo do úvahy. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Ďakujem pekne. Pán prednosta, prosím, pozrieme sa na to 

v akom rozsahu. Predpokladám, že sa jedná a komunikáciu 

a bude to nutné upraviť v riadnom profile. 

 

 

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 
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 Tam budú aj prípojky k rodinným domom, čiže zrejme dôjde 

aj k chodníkom. Neviem úplne o aký rozsah ide, ale teraz 

niekedy v máji sa to má začať, tak aby sa prípadne na to 

myslelo. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pozrieme si to a prípadne Vás zavoláme k tomu, nech tie 

veci ujasníme. My sa snažíme, aby podľa možností, keď sa 

robí oprava chodníka, tak aby sa robil chodník v celom 

profile a neboli tam nejaké najrôznejšie záplaty. Ale dáme 

vedieť. 

 Pán poslanec Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a: 

 Ďakujem pekne za slovo. Pán starosta, ja by som sa chcel 

trochu pripomenúť. Na ostatnom zastupiteľstve som poukázal 

na situácii ktorá nastala v súvislosti s masívnou výstavbou   

GUTHAUSU a teda aj ďalšie nové. Hovoril som o tom, že títo 

stavitelia alebo investori neúmerne zaťažujú Račiansku ulicu 

a teda ju špinia. A požiadal som Vás, aby Stavebný úrad 

komunikoval s týmito staviteľmi. Ubehol týždeň a nebol som, 

a myslím ani ostatní poslanci informovaní, aký je momentálny 

stav? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, úprimne mrzí ma to, nestihol som, neurobil 

som v tejto veci nič. Ja poprosím pána vicestarostu Winklera, 

ak môžem, aby to zobral a komunikoval s pracovníkmi 
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Stavebného úradu. A ja z pozície samosprávy zavolám 

developerovi. Každý bude riešiť inú stránku veci.  

 

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

 Áno, súhlasím, pán starosta. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ja to urobím zajtra, dám si to ako prioritu na zajtrajší 

deň, ktorú musím vybaviť.  

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 A opätovne poprosím, aby ste informovali o spôsobe 

komunikácie s investormi, aký vyšiel potenciálny výsledok 

resp. náprava. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Vybavím. Pán prednosta, zapísané? Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Troiak. 

 

 

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

 Ďakujem. Dobrý deň, pán starosta. Vážené panie 

poslankyne, vážení poslanci, nakoľko som si pozeral webovú 

stránku EKO-podniku VPS a v kolónke správa a údržba 

komunikácii som nenašiel Operačný plán, tak v krátkosti 

pripravím uznesenie, ktoré sa bude týkať k tomuto môjmu bodu 

a môžem ho následne aj prečítať. 

 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, aby zabezpečil u riaditeľa EKO-
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podniku VPS, aby vypracoval Operačný plán letnej údržby pre 

rok 2021 a predložil na všetky komisie v 21. pracovnom  

týždni kalendárneho roku 2021 a materiál bol následne 

predložený na najbližšie riadne zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Takže prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISDIA: 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto 

 ž i a d a starostu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto, aby zabezpečil u riaditeľa EKO-podniku VPS, aby 

vypracoval Operačný plán letnej údržby pre rok 2021 

a predložil na všetky komisie v 21. pracovnom týždni 

kalendárneho roku 2021 a materiál bol následne predložený na 

najbližšie riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 18 poslancov. 

 Proti:               0 
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 Zdržal sa:            1. 

 

 Pán poslanec, želáte si ešte raz opakovať hlasovanie?  

     „Nie“. 

 Prosím, poďme ďalej. 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Mikulec, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja mám 2 otázky, pán starosta: 

 Jednu je od obyvateľov Dimitrovky, tí sa ma pýtajú, že 

to parkovisko ktoré realizuje mestská časť, ktoré je 

rozkopané už vyše roka; aký je tam problém, čo sa stalo že 

sa nepokračuje, kto tam pochybil a všetky tieto okolností? 

Bol by som rád, aby sa spravila nejaká správa. Predsa nie je 

možné, aby sme mali niekde nejakú prácu otvorenú a nie je to 

stále dokončené.   

 

 Čiže, ja by som Vás prosil, aby poslanci dostali nejaký 

materiál, aby sme si vedeli prečo sa nejaké veci realizujú 

v mestskej časti vyše roka, a stále tam nie je to požadované 

parkovisko. 

 

 Ako iste viete, Vy sám ste boli s pánom primátorom 

Vallom v telocvični na Odborárskej ulici a sľubovali ste 

parkoviská, že budú v dohľadnej dobe; to znamená tuším do 2 

rokov, ak si dobre spomínam. A zatiaľ tam nie je ani jedno, 

a toto je tak rozkopané už vyše roka. Čiže by som poprosil 

nejaký kompletný materiál k tomuto. To je prvá vec.  
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 A takisto ako poslanec Árva by som sa chcel pripomenúť 

s tou mojou požiadavkou, a táto požiadavka sa týkala 

čiernych stavieb na pozemkoch mestskej časti, resp. mesta, 

ktoré niekto zrealizoval. Chcel by som vedieť postup úradu 

voči týmto čiernym stavbám, alebo napríklad keď to niekto 

realizoval, na základe čoho to zrealizoval, na základe akej 

zmluvy, a prečo to takto nebolo realizované? Ďakujem. To je 

všetko. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Vybavíme obidve veci.  

 Pani poslankyňa Šebejová, ďalší príspevok, nech sa 

páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. A ja by som v súvislosti s viacerými 

správami ktoré sa týkali Tržnice a prebehli aj našimi e-

mailami a komunikáciou, tak by som chcela predložiť 

uznesenie ohľadom stretnutia so zástupcami Magistrátu, aj sa 

tak to uznesenie volá: 

 „Návrh na zvolanie stretnutia so zástupcami Magistrátu 

kvôli objektu Tržnica na Trnavskom mýte.“  

 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby zabezpečil 

stretnutie so zástupcami Magistrátu kvôli ďalšiemu riešeniu 

využitia objektu Tržnice na Trnavskom mýte, najneskôr do 

17.05.2021 a pred vydaním akejkoľvek verejnej súťaže na 

prenájom priestorov Tržnice. 
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 Zdôvodnenie: Nakoľko v objekte Tržnica prebehla 

kontrola miestneho kontrolóra žiadame, aby sme s týmito 

výsledkami ako zástupcovia mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto boli oboznámení a spoločne so zástupcami Magistrátu 

mohli riešiť ďalšie využitie objektu Tržnice, do ktorého 

treba podľa správy o tejto spoločnosti z októbra 2017 

investovať 1,1 milióna eur. To je všetko. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. A prepáčte, s kým sa vlastne chcete stretnúť? 

 

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

 Pán starosta,  s kým dohodnete stretnutie, s tým sa 

stretneme. Nemôžem Vám presne hovoriť, že s kým sa chceme  

presne stretnúť. Chceme sa stretnúť s niekým, kto je 

relevantný na riešenie tohto objektu. Minimálne kontrolór. 

Určite teda s niekým, koho Vy dohodnete. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže mám dohodnúť stretnutie poslancov s kontrolórom. 

Dobre, rozumiem. 

 

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

 Nie. Stretnutie so zástupcami Magistrátu. A keď nič 

iné, tak s kontrolórom. Je to tam, so zástupcami Magistrátu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

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

 Ja mám ešte faktickú poznámku. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Máte faktickú, prepáčte. Takže, pani poslankyňa 

Augustinič, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som na toto chcela 

zareagovať. Myslím si, že môžeme zorganizovať stretnutie 

rovno s primátorom. Primátor nám tu deleguje nejakých ľudí.  

 

     A keďže diskusia prebieha aj na meste, ja by som sa 

chcela spýtať, keďže EKO-podnik spustil kampaň na nájom 

priestorov 180 m2 to znamená, že v zásade nevieme ako fungujú 

tieto ich právomoci, či oni na koľko rokov môžu prenajímať 

bez zastupiteľstva tieto priestory? To znamená, že môžu oni 

poskytovať na aké dlhé obdobie zmluvy s budúcimi nájomcami; 

to si presne nepamätám. Ak mi to viete zodpovedať, ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja si rovnako, pani poslankyňa, nepamätám.  

 

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

 Myslím že 5 rokov. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 A ešte pán poslanec Troiak, faktická poznámka. 
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Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Ďakujem. Ja by som doplnil kolegyňu Katku Śebejovú, 

možno aby preformulovala to uznesenie a napísala tam 

„vedenie Magistrátu“. A v zásade uvidíme, koho pán primátor 

určí na toto stretnutie. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, poprosím vás, prezentujeme 

sa. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Pán starosta, ešte návrhová komisia. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Máte pravdu, návrhová komisia. 

 

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

 Juraj (Mgr. Petrovič), ešte ja si osvojujem ten návrh, 

ktorý mal pán poslanec Paľo Troiak.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Vy ste napísali v uznesení s Paľom ako spoluautori, to 

znamená, že to bolo prednesené.  

 

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

 Ahá. Dobre. Ďakujem.  

 

 

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 

 ž i a d a  starostu mestskej časti, aby zabezpečil 

stretnutie s vedením Magistrátu kvôli ďalšiemu riešeniu 

využitia objektu Tržnice na Trnavskom mýte najneskôr do 

17.05.2021 a pred vypísaním akejkoľvek verejnej súťažte na 

prenájom priestorov Tržnice.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  15 poslancov.  

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            2. 

 

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

 Ja chcem len upozorniť, že nie všetkých je vidieť. Teraz 

to nie je možno podstatné, ale malo by to byť.  

 (Poznámka pána poslanca Filipoviča, že u neho sa to 

nedá.) 

 Dobre, tak to teraz nechajme tak.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán poslanec Troiak. 

 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 
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 Ďakujem, pán starosta. Chcel by som sa spýtať, na 

základe tohto uznesenia, ktoré som minulý týždeň predkladal 

ohľadom pracovného stretnutia kvôli ZŠ Sibírska, že kedy 

možno môžeme očakávať pozvánky, pretože zatiaľ žiadna 

pozvánka neprišla. Termín je do 07.05. Čas sa blíži a aby 

si aj účastníci vedeli zabezpečiť ten čas stretnutie či už 

formou prezenčného stretnutia alebo online stretnutia. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, neviem. Prijali sme to minulý týždeň, 

teraz je ďalšie zastupiteľstvo a ďalšie úlohy, tak ako to 

stihneme. Budeme sa snažiť čo najrýchlejšie.  

 

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

 Môžem ešte?  

 

     A  ten termín 07.05. ktorý sme prijali v uznesení, ten 

musí byť akože záväzný pre Vás. Dúfam, že nepríde pozvánka 

vo štvrtok večer budúci týždeň. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pri všetkej úcte bude to vtedy ako stihneme. Budeme sa 

snažiť čo najrýchlejšie. 

 Pani poslankyňa Mašátová Haliaková.  

 

 

Poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliaková: 

 Ďakujem za slovo. Ja mám možno na prvý pohľad takú 

banalitu, ale druhý človek ma na to upozornil. Konkrétne je 
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to moja kolegyňa, včera dostala pokutu keď išla zaparkovať 

a riadila sa vlastne tabuľou, kde sa píše ako cez SMS 

zaplatiť. A upozornila ma na to, je to pravda, akurát na tú 

tabuľu pozerám, že my máme „1 medzera a1 medzera“, ale pod 

tým je kód „medzera esv“. A ona urobila to ako máme aj 

v Starom Meste, aj v iných mestách po Slovensku, že vlastne 

ten kód je naozaj spolu bez tej medzery. A stalo sa to, že 

to nemala proste zaplatené.  

 

     Tak teraz už asi nebudeme prepisovať celé tabule, ale 

možno či by sa naozaj nedalo to potom keď už bude menej 

vidieť, alebo sa to bude ďalej riešiť, trošku jasnejšie 

napísať na tú tabuľu, aby nebol minimálne rozpor medzi jedným 

riadkom a druhým riadkom, prípadne to zjednotiť do toho 

jedného, nech tam nie je medzera navyše. Lebo ona konkrétne 

za to zaplatila pokutu.  

     A ešte pred nejakým mesiacom mi hovorila zase iná známa, 

že tiež sa jej toto stalo. 

 

 Teda mám také dva prípady v mojom okolí. Boli zmätené 

z toho, ako vlastne tú SMS poslať a preto mám taký podnet, 

pozrieť sa na to, že či teda je to v poriadku. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Prepáčte. A keď už poslala SMS je štandard že 

príde kód?  

 

Poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliaková: 

 Áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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    A neprišiel jej?  

 

Poslankyňa Mgr. Mašátová Haliaková: 

 Ona odoslala SMS a už ďalej to neriešila. Išla do 

nemocnice. Bohužiaľ, uznáva, že bola to jej chyba, 

samozrejme. Neskontrolovala si, či jej došla tá SMS, ale 

stalo sa. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Galamboš, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne, pán starosta. Ja budem reagovať na Katku 

Augustinič. EKO-podnik prenajíma na základe cenového výmeru 

z roku 2012, aktualizovaný v roku 2017. Maximálna doba 

prenájmu môže byť podľa rozhodnutia štatutára EKO-podniku 5 

rokov. V prípade, že ten nájom je na dobu neurčitú, musí byť  

verejná obchodná súťaž. Ďakujem. 

 

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

 Ďakujem aj ja. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem aj ja. Pán prednosta, my sa spojíme potom 

s kolegami z parkovacej spoločnosti kvôli tomu podnetu pani 

poslankyne, dobre? 

 Pani poslankyňa Šebejová.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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     Ešte sa vrátim aj ja k tomu parkovaniu.  

     Aj ja som si nechala zistiť, koľko je tých bonusových 

kariet vydaných, ktoré oprávňujú všetkých obyvateľov Nového 

Mesta parkovať v pilotnej zóne. Je ich 151. Takže, keď už 

budete kontaktovať Novomestskú parkovaciu spoločnosť, tak 

treba zvážiť aj to, že napísať normálne do Hlasu Nového Mesta 

nejakú informáciu, že proste všetci obyvatelia si môžu kúpiť 

kartu za 10,00 eur a môžu parkovať 2 hodiny v tejto pilotnej 

zóne zdarma.  

 

 Mne sa podarilo zaplatiť aj mojej dcére niekoľkokrát. 

A ja som si vlastne uvedomila, že s tou kartou pokiaľ mám 

trvalý pobyt a mám auto, tak môžem vlastne parkovať po každé 

dve hodiny zdarma, keď prídem do pilotnej zóny. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a: 

 Ďakujem za slovo. Katka (Ing. Šebejová), normálne môžeš 

povedať, že túto informáciu máš odo mňa. Ty si sa na mňa 

obrátila, tak ja som nevidel dôvod, prečo by som to 

nepovedal.  

 

 Čo sa týka tých bonusových kariet mám za to, že sme to 

odkomunikovali dobre. Bolo to v médiách, je to uvedené na 

web stránke pokiaľ majú obyvatelia záujem o bonusovú kartu. 

Neviem, ako ďalej to možno ovplyvniť. Mám za to, že až 

v budúcnosti keď bude roz-zonovaná mestská časť a záujem 

o bonusovú kartu bude vyšší.    
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 Ale zase na druhej strane musím povedať, že bola si na 

spoločnom kole s predstaviteľmi Magistrátu, aj s pánom 

Hercegom a tam sme hovorili vyslovene o tom, že bonusová 

karta je nesystémové riešenie, lebo podporuje mobilitu. 

A vlastne úlohou regulácie je obmedziť tú mobilitu. Čiže, ja 

by som považoval diskusiu o bonusovej karte za špeciálny bod 

a my budeme dávať vlastne aj odporúčanie smerom na Magistrát 

aby zvážili zrušenie funkcionality. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová, faktická 

poznámka. 

 

 

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

     Andrej (Ing. Árva), neviem, či bolo také podstatné, že 

informáciu si mi dal Ty? Áno, dal si mi všetky informácie. 

Ja som sa pýtala mojej dcéry, môjho muža, môjho syna, či 

zachytili bez toho, že by sme sa my o tom rozprávali, nejakú 

informáciu o bonusových kartách? Nezachytili. Moja dcéra 

bola prvá, ktorá platila. Ja som si to vyskúšala po nej. 

 

     151 kariet si myslím že je teda dosť málo. A pokiaľ to 

nebude zrušené, tak potiaľ tá možnosť kúpiť si tú kartu a 

parkovať tam, pokiaľ mám trvalý pobyt, o tom je.  

 

     Takže odkomunikovať ju znovu, nevidím problém. Ale, 

samozrejme, nechám to na vás. Ja sama som to nevedela využiť, 

nedošlo mi to. Nedá sa vylúčiť, že to nedošlo k tým 

informáciám, ktoré prebehli. A preto by som bola rada, pokiaľ 
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je tá možnosť, aby sme to zopakovali, aby obyvatelia našej 

mestskej časti toto vedeli využiť.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva, ak sa neurazíte, na  

faktickú poznámku sa nedá reagovať poznámkou. Ale, ak v Hlase 

Nového Mesta bude článok, ktorý bude hovoriť o tom, čo 

parkovacia spoločnosť robí, aké sú podmienky, ako to funguje, 

to nikomu neublíži.  

 Chce ešte niekto v rámci bodu rôzne vystúpiť? 

 Pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Takže ja by som chcel, vážení 

poslanci, priebežne informovať o úlohách, ktoré sme na 

minulom stretnutí dostali od vás; ako sa plnia. Niektoré 

boli splnené, niektoré neboli splnené.  

 

 Takže, čo sa týka požiadavky, urobiť stretnutie 

k opravám komunikácií, toto stretnutie bolo 23.04. Z tohto 

stretnutia nie je zápis. Dohodlo sa na určitom postupe 

a verím tomu, že uznesenie ktoré bolo schválené, sa splní.  

 

 Čo sa týka pána Hercega, resp. čo sa týka parkovacej 

politiky, včera bol doručený na Magistrát mnou podpísaný tak 

Dodatok k Zmluve ako aj uznesenie. Pán Herceg bol o všetkom 

informovaný. Medzičasom bolo aj stretnutie online 

k parkovacej politike. Myslím si, že tam komunikujeme dosť 

často a dostatočne.  
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 Pán poslanec Galamboš prišiel s určitými nápadmi, ako 

vylepšiť niektoré povedzme protihlukové steny, atď. 

Komunikovali sme znovu s pánom poslancom, zapracujeme všetky 

tieto požiadavky.  

 

 Čo sa týka podnetu na stretnutie s riaditeľmi 

k problematike so žiakmi, ktorí mali problém s dochádzkou  

aj z pohľadu sociálnej komisie, tam na základe požiadavky 

hlavného mesta sme sa dohodli, že toto stretnutie sa dá 

zrealizovať v dvoch fázach.  

 

     Jedna fáza bude stretnutie o 11.05. o 9,00 hod., kde 

budú riaditelia základných a materských škôl, zástupcovia 

Magistrátu, sociálnych veci, naši zamestnanci sociálneho 

oddelenia. A témou bude oboznámenie sa s ponukou, 

identifikácie potrieb, spracovanie návrhov, vyžiadanie si 

podkladov z dobrej praxe Magistrátu z pohľadu terénnej 

sociálnej práce.  

 

     A následne, pokiaľ dovolíte, bude stretnutie 

predpokladám online, stretnutie s poslancami zorganizované, 

ktoré bude už s konkrétnymi návrhmi a s konkrétnymi 

poznatkami. Zatiaľ myslím si, že teda toto je lepší postup, 

a chceli by sme to spraviť dvojfázovo.  

 

 Čo sa týka oblasti sociálnych vecí, na minulom 

zastupiteľstve som ako predkladateľ stiahol návrh VZN 

v tejto oblasti. Ale bol som upozornený, že pokiaľ chceme sa  

zapojiť do projektu, ktorý sa vyhlasuje teraz v máji musíme 

mať prijaté toto všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude 

namiesto výkonnostného hľadiska kvantifikovať prácu 

opatrovateliek na hodinovej báze, aby sa to mohlo zapojiť 
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v rámci tejto výzvy. Takže do budúceho zastupiteľstva vás 

poprosím alebo pána starostu, aby zaradil tento návrh 

všeobecne záväzného nariadenia.  

 

 Čo sa týka nejakých ostatných vecí máme ďalšie termíny, 

dúfam že to stihneme a splníme všetky požiadavky. Ďakujem za 

slovo. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto v rámci bodu rôzne 

vystúpiť? 

 Pán hlavný kontrolór, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M.  B ö h m : 

 Dobrý deň prajem. Ja iba jednu drobnosť: 

 Týka sa to tých, ktorí ešte neodovzdali majetkové 

priznanie. Majú na to ešte zajtra, posledný deň.  

 To je asi tak všetko, čo som chcel. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto v rámci bodu rôzne 

vystúpiť?  

 

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

     Ja sa hlásim. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 Ja som sa aj prihlásila s faktickou. Ja by som sa chcela 

spýtať pána prednostu; to znamená, že na tom stretnutí 11.05. 

nebude nikto z poslancov? 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Áno, v prvom stretnutí budú zamestnanci a poslanci až 

na druhom. 

 

 

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

 A je možné ma na to stretnutie prizvať ako predsedníčku 

sociálnej komisie, pre ktorú je táto terénna sociálna práca 

dôležitá? A ktorá predkladala to uznesenie ešte minulý rok? 

Pre mňa je to naozaj veľmi dôležité a ja v tomto 

dvojstupňovom nejakom stretávaní nevidím veľký význam pokiaľ 

sa bude niekto stretávať s predstaviteľmi materských škôl 

a riaditeľov škôl v našej mestskej časti. Dokonca mám 

vyštudovanú sociálnu prácu, takže ani po tej odbornej stránke 

nie som až tak úplne mimo. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Pani poslankyňa, veľmi si vážim vašu ponuku ale naozaj 

tento postup bol navrhnutý zo strany hlavného mesta 

a akceptovaný našim riaditeľom. A ja si myslím, že má svoj 

zmysel tak, aby sme jednak trošku umožnili aj spísanie 

všetkých problémov ktoré sú, aby sme tento postup prešli 

skôr ako bude prezentovaný navonok.  

 

Poslankyňa Ing., Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.: 
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 Dobre. Pre mňa, prepáčte; 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ja sa ospravedlňujem, nechcel som teraz spomínať ale 

viete, myslím si že naše kolegyne na oddelení sociálnych 

vecí dokážu robiť veľmi kvalifikovanú prácu. Viete, ako my 

akceptujeme vaše návrhy, ale niekedy sa to môže obrátiť proti 

aj nám, tak ako sa obrátilo proti nám tie vaše. Dotyčný 

človek, ktorý sa obrátil že potrebuje nejakú sociálnu pomoc, 

dokonca podal až trestné oznámenie.   

 

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

 Tak potom sa dá pýtať, či;  

     (Problém so zvukom.) 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dobre. Chce ešte niekto v rámci bodu rôzne vystúpiť?  

 

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

 Prepáčte, ja chcem ešte vystúpiť. Ja inú možnosť nemám 

komunikovať s úradom. Môžem? 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Prepáčte, môžete zopakovať, lebo bol technický problém.  

 

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

 Pýtala som sa, či môžem vystúpiť?      

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Nech sa páči, pán poslanec Árva; Vy ste mali faktickú 

na pani poslankyňu Šebejovú, že? Faktická na faktickú sa 

nerobí. Faktická poznámka na koho, prosím Vás? 

 

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

 Pán starosta, ja som sa pýtala, či môžem ešte vystúpiť? 

Lebo toto je moja jediná možnosť komunikovať s úradom. 

A toto, čo pán prednosta povedal, je pre mňa veľmi závažné 

a chcem sa k tomu vyjadriť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, vyjadrite sa. 

 

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

 Dobre. Ďakujem pekne. Takže mne nič nebráni, aby som si 

s mestom dohodla stretnutie, aké si dohodnem. To je prvá 

vec. Takže dobre, akceptujem. 

 

 Druhá vec je tá, že pokiaľ my tú terénnu prácu nemáme 

registrovanú, to znamená že pokiaľ sa niekto na niekoho 

obráti prvýkrát a ten človek ho nepozná, tak samozrejme že 

treba predpokladať, že reakcia bude taká, aká bola v tomto 

prípade.  

 

 A ešte tretia vec je, že momentálne dostávam veľmi 

zvláštne e-maily, ktoré som doteraz nedostávala ohľadom 

samotnej opatrovateľskej služby. Takže zatiaľ ich nebudem 

prezentovať a ponúkam Vám, pán prednosta, aj Vám, pán 

starosta stretnutie na túto tému o celej odbornosti 

sociálneho oddelenia vôbec tak ako funguje.  
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 Takže ja si vyprosujem, aby ste mi tu ukladali nejaké 

dôvody, alebo hľadali vo mne tie prekážky toho, prečo 

niektoré veci na sociálnom oddelení nefungujú. Oni nefungujú 

už dlhodobo, toto uznesenie už má rok. A teraz, keď sa niečo 

nepodarilo, tak mi to, prosím Vás, nezosobňujte, že ja som 

ten problém. To by som Vás poprosila, lebo ja si to nemyslím. 

A môžem mať na rôzne veci rôzne názory.  

 

     A zároveň, ešte raz podotýkam, chodia mi veľmi zvláštne 

e-maily, aj celá situácia ohľadom toho ako fungujú, nefungujú 

denne centrá vôbec. Aké máme sociálne služby registrované, 

ako si ich vieme udržať, nemyslím si, že je to uspokojivé 

pre obyvateľov našej mestskej časti. Ďakujem pekne.    

   

  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V rámci bodu rôzne už nemám nikoho prihláseného. 

 Takže, ak dovolíte, ideme do bodu interpelácie. 

 

 

 

BOD 8: 

Interpelácie 

 

 

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

a evidencie obyvateľov: 

 Pán starosta, môžem? 

 Pán poslanec Korček poslal interpeláciu písomne, takže 

mám ju tuná. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Nech sa páči.  

 

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

 Priložím ju k dnešným, dobré? 

     „Aký počet rozhodnutí na odstránenie stavby vydaných 

podľa § 88 ods. 1 písm. b) Stavebného zákona, stavby 

postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, 

alebo bez písomného oznámenia Stavebného úradu podľa § 57 

ods. 2 pri stavbách ktoré treba ohlásiť, vydal od 1. 1. 2011 

až do dnešného dňa Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto? 

 

     Aký počet týchto vydaných rozhodnutí nadobudlo aj 

právoplatnosť a aký počet stavieb bol na základe vydaných 

právoplatných rozhodnutí podľa § 88 ods. 1 písm. b) 

Stavebného zákona aj reálne odstránený? 

 

 V prípade reálneho odstránenia stavby na základe 

právoplatného rozhodnutia Stavebného úradu mestskej časti 

podľa § 88 ods. 1 písm. b) Stavebného zákona žiadam aj 

o kópie týchto rozhodnutí.“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S ďalším príspevkom pán poslanec Troiak. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som si, pán starosta, pripravil 

interpeláciu s tým, že keď som si pozeral web stránku EKO-

podniku tak chýbali mi tam niektoré informácie, ku ktorým 

možno ja sa aj viem dostať, ale obyvatelia asi ťažko, keďže 
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nemajú toľko informácií ako my poslanci. A chýbajú mi tam 

niektoré kolónky, ako napríklad Operačný plán zimnej údržby. 

A podľa mňa stránka by mala mať toto evidované, keďže 

obyvatelia si to tam môžu pozrieť a môžu v konečnom dôsledku 

si to aj skontrolovať ako sa vykonávajú operačné plány. 

 

 Čiže, ja som si pripravil interpeláciu, ktorú by som 

teraz rád predniesol. 

 

 Predmet interpelácie:  

     Doplnenie údajov na webovú stránku Eko-podniku VPS.sk  

 

 Interpelujem pána starostu Mgr. Rudolfa Kusého, či je 

možné zabezpečiť, aby riaditeľ EKO-podniku VPS doplnil na 

webovú stránku EKO-podniku VPS.sk nasledovné údaje v 

kolónke: 

Po prvé: Správa údržba komunikácií – zimná. 

Po druhé: Materiál Operačný plán zimnej údržby 2019/2020  

          a materiál Operačný plán zimnej údržby 2020/2021.  

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.   

 Chce ešte niekto v rámci interpelácií vystúpiť? 

 Nikoho už nemám. 

 

 

BOD 9: 

Záver 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 



39 
 

 

26. zasad. MZ MČ B-NM 29.04.2021 

 V takom prípade chcem pekne poďakovať za vašu účasť 

a želám pekný zvyšok dnešného dňa. 

 Do videnia. 

 

(Ukončenie o 15,05 hod.) 

    

                        x           x 

 

 

 

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

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

Mašátová Haliaková               ...........................  
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