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10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
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Mesto, ul. Vajnorská č. 21. 
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                       O B S A H  

 

10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – 

Nové Mesto, konaného dňa 15. decembra 2015:     

 

 

BOD l:                                              str. 10 

Otvorenie  

 

BOD 2:                                              str. 11 

Schválenie programu rokovania 

 

BOD 3:                                              str. 17 

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 

 

BOD 4:                                              str. 18 

Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

 

BOD 5:                                              str. 19 

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto  

 

BOD 5a:                                             str. 20 

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, k. ú. Nové 

Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., IČO: 35 853 891 

(V pozvánke uvádzaný ako bod 37.)  

 

BOD 6:                                              str. 32   

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na 

roky 2016-2018 

 

BOD 7:                                              str. 45 
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta 

a ustanovujú podmienky na umiestňovanie plagátov na 

verejných priestranstvách na území mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky obcí v roku 2016 

 

BOD 8:                                              str. 49 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka 

v školských zariadeniach mestskou častou Bratislava – Nové 

Mesto 

 

BOD 9:                                              str. 51 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o určení Školských obvodov 

jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách 

 

BOD 10:                                             str. 52 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií 

a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislavy – Nové Mesto 

     (Prerušenie rokovania a pokračovanie za bodom 41 na  

      str. 116) 

 

BOD 11:                                             str. 53 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o miestnych daniach na území 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania.) 

 

BOD 12:                                             str. 53 
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Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na I. polrok 2016 

 

BOD 13:                                             str. 54 

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola Kalinčiakova 

 

BOD 14:                                             str. 55 

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou, Česká 10 

 

BOD 15:                                             str. 56 

Správa z kontroly vykonania inventarizácie majetku MÚ B-NM 

ku dňu 31. 12. 2014, vrátane usporiadania rozdielov 

 

BOD 16:                                             str. 57  

Správa z komplexnej kontroly oddelenia hospodárskeho 

a finančného Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 17:                                             str. 58 

Správa z mimoriadnej kontroly na oddelení výstavby 

a investícií MÚ B-NM, zameranej na kontrolu zákonnosti 

verejného obstávania investičnej akcie „Kanalizačná 

prípojka MČ Letná“ a kontrolu hospodárskeho vynaloženia 

verejných prostriedkov pri jej realizácii 

 

BOD 18:                                             str. 60 

Správa z mimoriadnej kontroly na útvare štrukturálnych 

fondov a verejného obstarávania mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, zameranej na kontrolu verejného obstarávania 

výberu odborného poradenstva pre vypracovanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok ISRMO, kontrolu procesu 

poradenstva, kontrolu a súpis dokumentácie od poradcu 

 

BOD 19:                                             str. 62 
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Návrh na schválenie poskytnutia návratnej finančnej 

výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., so 

sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 

v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o  

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 

BOD 20:                                             str. 74 

Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského 

domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s r.o. 

 

BOD 21:                                             str. 81 

Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie mestskej časti 

„Komunitné centrum Ovručská“ 

 

BOD 22:                                             str. 82 

Návrh na zrušenie uznesení, ktorými bol schválený Rokovací 

poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava- Nové 

Mesto 

 

BOD 23:                                             str. 83  

Návrh na zrušenie Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 24:                                             str. 85 

Návrh na schválenie Štatútu programovej rady 

 

BOD 25:                                             str. 86 

Návrh na schválenie Štatútu časopisu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto Hlas Nového Mesta  

 

BOD 26:                                             str. 87 

Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, 

Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 

 



 

 

 

                                                                                       10. zas. MZ MČ B-NM 15. 12. 2015  

6 

BOD 27:                                             str. 88 

Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2016 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 28:                                             str. 89 

Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 12/2010 o zverení majetku 

hlavného mesta SR Bratislavy – mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov 

do správy Základnej školy s materskou školou Odborárska 2, 

Bratislava 

 

BOD 29:                                             str. 90 

Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 72/2014 o zverení 

nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv 

a záväzkov č. 72/2014 MČ B-NM 

 

BOD 30:                                             str. 91  

Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 09/30 

zo dňa 13. 10. 2015, ktorým sa schválil prenájom pozemkov 

v lokalite Biely kríž od Istrochem reality, a.s.  

 

BOD 31:                                             str. 93 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu Malej zrkadlovej siene v budove Strediska 

kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava 

súpisné číslo 97, postavenej na pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 11355/1, pre občianske združenie Sahadža joga 

Slovensko, so sídlom Kvetná 14/555, Zohor 900 51, IČO: 

308 472 57 

 

BOD 32:                                             str. 95 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu Učebne č. 5 v budove Strediska kultúry 

Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava súpisné 

číslo 97, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 



 

 

 

                                                                                       10. zas. MZ MČ B-NM 15. 12. 2015  

7 

11355/1, pre Zdena Dočekalová, bydlisko Bilikova 9, 

Bratislava, 841 01 Bratislava  

 

BOD 33:                                           str.  97   

Návrh na predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 12807/2 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. č. 

12807/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 

a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

40 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 23/2014 zo 

dňa 08. 12. 2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre 

JUDr. Petra Profanta 

 

BOD 34:                                            str.  99 

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a písm. 

c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 11410, katastrálne územie Nové 

Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu 

Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v Bratislave  

 

BOD 35:                                            str. 101 

Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru 

v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť 

TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 

Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

  

BOD 36:                                            str. 104 

Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. 

č. 12932/27, parc. č. 12932/28, parc. č. 12932/29, parc. č. 

12932/31, v k. ú. Nové Mesto, v prospech Malvíny Kleinovej, 

bytom Homolova č. 6 Bratislava a Štefana Kleina, bytom 

Tranovského 47 Bratislava  

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.)  
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BOD 37:                                            str. 104 

Návrh na schválenie prenájmu pre Národné tenisové centrum, 

a.s., IČO: 35 853 891 

     (Preradený na rokovanie ako bod 5a;  str. 20 

      a pokračovanie v rokovaní po bode 41;  str. 116)  

       

 

BOD 38:                                            str. 104  

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy 

príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS, Halašova 20, 832 

90 Bratislava  

 

BOD 39:                                            str. 105 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu kancelárskych priestorov č. 222 na 2. poschodí 

a č. 223 na 2. poschodí administratívnej budovy súpisné 

číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 

15123/11, na Junáckej 1, v k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť 

Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom 

Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 

 

BOD 40:                                            str. 107  

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 

priestorov na Račianskej ulici v Bratislave č. 87 

 

BOD 41:                                            str. 108 

Návrh na vstup mestskej časti Bratislava – Nové Mesto do 

Združenia Malokarpatská vínna cesta 

 

 

POKRAČOVANIE V BODE 10:                           str. 116 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií 

a grantov z rozpočtu MČ B-NM  
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BOD 42:                                            str. 131  

Návrh na voľbu člena Komisie pre školstvo a vzdelávanie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto  

 

BOD 43:                                            str. 132 

Vystúpenie občanov 

 

BOD 44:                                            str. 132 

Interpelácie  

 

BOD 45:                                            str. 133 

Rôzne 

- poslankyňa Mgr. E. Pfundtner:                    str. 133 

  Vykrývač na Podkolibskej ulici. 

 

- poslanec MUDr. P. Dubček:                        str. 135 

  Poďakovanie za životné prostredie. 

 

- poslanec JUDr. R. Mikulec:                       str. 135 

  K Dotačnej komisii. 

 

 

BOD 46:                                            str. 138 

Záver. 

   

                       x          x  
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Začiatok: 9.00 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

       Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta mestskej časti  

       Bratislava – Nové Mesto 

 

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

pracovníci úradu a našich organizácií, dámy a páni, 

vítajte.  

     O t v á r a m  10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, posledné v tomto 

kalendárnom roku.  

 

     Z programu dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

pán poslanec Ing. Andrej Balga, MBA 

pán poslanec MUDr. Jozef Dubravický a 

pani poslankyňa Mgr. Zuzana Kriglerová. 

 

     Skrutátorkami na dnešnom zasadnutí, ak by zlyhalo 

hlasovacie zariadenie je pani Milada Riegl a pani Eva 

Tomeček Ghata.   

 

     Tlačivá, návrh na zmenu uznesenia alebo  interpelácie 

sú u návrhovej komisie. 

 

 Na stôl ste dostali poslanecký návrh rozpočtu 

Bratislava – Nové Mesto.  

 

 Rovnako ste dostali poslanecký návrh k zmene materiálu 

č. 19 – Návrh na schválenie poskytnutia návratnej finančnej 

výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o.   
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     A koláčiky ku kávičke nám napiekli naše dámy z klubov 

dôchodcov, za čo im ďakujeme. 

     Pristúpime k bodu 2 nášho rokovania.  

 

 

BOD 2:  

Schválenie programu rokovania 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

Materiály ste dostali.  

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania  

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie  

4. Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva  

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

6. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na  

   roky 2016 – 2018 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bra-  

   tislava – Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta a  

   a ustanovujú podmienky na umiestňovanie plagátov na ve-  

   rejných priestranstvách na území mestskej časti Bratis- 

   lava – Nové Mesto pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

   republiky obcí v roku 2016 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bra- 

   tislava – Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na  

   prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v  

   školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bra- 

   tislava – Nové Mesto 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bra- 

   tislava – Nové Mesto o určení Školských obvodov jedno- 

   tlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava –  
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   Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie po- 

   vinnej školskej dochádzky v základných školách 

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bra- 

   tislava – Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií 

   a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové  

   Mesto 

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bra- 

   tislava – Nové Mesto o miestnych daniach na území mest- 

   skej časti Bratislava – Nové Mesto  

12.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na  

   I. polrok 2016 

13.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie  

   Základná škola Kalinčiakova 

14.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie  

   Základná škola s materskou školou, Česká 10 

15.Správa z kontroly vykonania inventarizácie majetku MÚ  

   B-NM ku dňu 31. 12. 2014, vrátane usporiadania rozdielov 

16.Správa z komplexnej kontroly oddelenia hospodárskeho a 

   finančného Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto 

17.Správa z mimoriadnej kontroly na oddelení výstavby a in- 

   vestícií MÚ B-NM, zameranej na kontrolu zákonnosti ve- 

   rejného obstarávania investičnej akcie „Kanalizačná prí- 

   pojka MČ Letná“ a kontrolu hospodárneho vynaloženia ve- 

   rejných prostriedkov pri jej realizácii 

18.Správa z mimoriadnej kontroly na útvare štrukturálnych  

   fondov a verejného obstarávania mestskej časti Bratisla- 

   va – Nové Mesto, zameranej na kontrolu verejného obsta- 

   rávania výberu odborného poradenstva pre vypracovanie  

   žiadostí o nenávratný finančný príspevok ISRMO, kontrolu  

   procesu poradenstva, kontrolu a súpis dokumentácie od  

   poradcu 

19.Návrh na schválenie poskytnutia návratnej finančnej vý- 

   pomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., so  

   sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČI: 46 816 992 v 

   zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočto- 
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   vých pravidlách územnej samosprávy 

20.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločen- 

   skeho domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s  

   r.o. 

21.Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie mestskej časti 

   „Komunitné centrum Ovručská“ 

22.Návrh na zrušenie uznesení, ktorými bol schválený Roko- 

   vací poriadok miestnej rady mestskej časti Bratislava – 

   Nové Mesto 

23.Návrh na zrušenie Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho 

   zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

24.Návrh na schválenie Štatútu programovej rady 

25.Návrh na schválenie Štatútu časopisu mestskej časti Bra- 

   tislava – Nové Mesto Hlas Nového Mesta 

26.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady,  

   Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľ- 

   stva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 

27.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2016 

   v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

28.Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 123/2010 o zverení ma- 

   jetku hlavného mesta SR Bratislavy – mestskej časti Bra- 

   tislava – Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových  

   práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou  

   školou Odborárska 2, Bratislava  

29.Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 72/2014 o zverení ne- 

   hnuteľného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv  

   a záväzkov č. 72/2014 MČ B-NM 

30.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 09/ 

   30 zo dňa 13. 10. 2015, ktorým sa schválil prenájom po- 

   zemkov v lokalite Biely kríž od Istrochem reality, a.s. 

31.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúce- 

   ho sa prenájmu Malej zrkadlovej siene v budove Strediska 

   kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratisla-  

   va súpisné číslo 97, postavenej na pozemku registra „C“ 

   KN parc. č. 11355/1, pre občianske združenie Sahadža jo- 
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   ga Slovensko, so sídlom Kvetná 14/555, Zohor 900 51,  

   IČO:: 308 472 57 

32.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúce- 

   ho sa prenájmu Učebne č. 5 v budove Strediska kultúry  

   Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava súpis- 

   né číslo 97, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc.  

   č. 11355/1, pre Zdena Dočekalová, bydliskom Bilikova 9, 

   Bratislava, 841 01 Bratislava 

33.Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č.  

   12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, 

   parc. č. 12807/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

   19 m2 a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o 

   výmere 40 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č.  

   23/2014 zo dňa 08. 12. 2014 pre katastrálne územie Nové 

   Mesto pre JUDr. Petra Profanta 

34.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a  

   písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení 

   neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zrete- 

   ľa, pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410, katastrálne  

   územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a 

   MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v 

   Bratislave 

35.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru 

   v objekte Základnej školy na ul. Sibírska 39 pre spoloč- 

   nosť TRIGON PRODUCION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 

   Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného 

   zreteľa 

36.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN  

   parc. č. 12932/27, parc. č. 12932/28, parc. č. 12932/29,  

   parc. č. 12932/31, v k. ú. Nové Mesto, v prospech Malví- 

   ny Kleinovej, bytom Homolova č. 6 Bratislava a Štefana  

   Kleina, bytom Tranovského 47 Bratislava  

37.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a  

   ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v  

   znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného  
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   zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, 

   katastrálneho územia Nové Mesto pre Národné tenisové  

   centrum, a.s., IČO: 35 853 891 

38.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy prís-  

   pevkovej organizácie EKO-podnik VPS, Halašova 20, 832 90 

   Bratislava  

39.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúce- 

   ho sa prenájmu kancelárskych priestorov č. 222 na 2. po- 

   schodí a č. 223 na 2. poschodí administratívnej budovy  

   súpisné číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN  

   parc. č. 15123/11, na Junáckej 1, v k. ú. Nové Mesto,  

   pre spoločnosť Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 

   so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 

40.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvo- 

   renie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov 

   na Račianskej ulici v Bratislave č. 87 

41.Návrh na vstup mestskej časti Bratislava – Nové mesto do 

   Združenia Malokarpatská vínna cesta 

42.Vystúpenie občanov 

43.Interpelácie 

44.Rôzne 

45.Záver. 

 

Informácie mimo programu rokovania 

1. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

   k 31. 10. 2015 

2. o kultúrnych a športových podujatiach organizovaných  

   mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto 

3. o odbornom stanovisku mestskej časti Bratislava – Nové  

   Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného  

   mesta Slovenskej republiky Bratislava o poplatku za  

   znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania  

   ovzdušia 

4. o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava  

   – Nové mesto za obdobie od 01.07.2015 do 01.10.2015. 
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     Na základe prosby pani vedúcej eurofondov materiál - 

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, k. ú. Nové 

Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., uvedený pod bodom 

37, prosím z a r a d i ť zaradiť ako bod 5 za bodom Správa 

o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva, aby pani vedúca 

mohla ísť ďalej po svojich povinnostiach.  

 

 Zároveň do bodu rokovania poprosím d o p l n i ť 

materiál R/1 – Návrh na voľbu člena Komisie pre školstvo 

a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto.  

 

 Z programu dnešného rokovania s ť a h u j e m materiál 

č. 11 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o miestnych daniach na území 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  

 

     A zároveň v zmysle žiadosti pani poslankyne   

s ť a h u j e m materiál č. 36, ktorý bude doplnený a daný 

opätovne do komisií a do miestneho zastupiteľstva.  

 

 Dámy a páni, má niekto návrhy na doplnenie alebo na 

zmenu programu dnešného rokovania? (Nie.)  

 

 Dávam hlasovať o zmene programu dnešného rokovania tak 

ako bol predložený?  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Chcem upozorniť, že dnes budeme hlasovať trošičku inak 

ako uplynulé razy; najprv sa musia všetci prezentovať 

a potom budeme hlasovať.  

     Čiže najprv sa prezentujeme; nech sa páči.  
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 Prosím, prezentujme sa; stlačiť môžete čokoľvek. 

 (Prezentácia.)   21 poslancov.  

 Ďakujem pekne. 

 A teraz ideme hlasovať; nech sa páči, hlasujeme.   

  

     Hlasovanie:  

 Ďakujem pekne. 

 Za:              21 poslancov. 

     Proti:            0 

 Zdržal sa:        0. 

      

 

 Program dnešného rokovania je schválený.  

 Máme pred sebou 44 bodov. 

     Takže, ak je to možné, skúsme svižne, aby sme vás 

potom mohli pozvať potom na slávnostný obed, keďže ide 

o posledné zastupiteľstvo v tomto roku a pred Vianocami. 

 Dámy a páni, ideme na bod 3.  

 

 

 

BOD 3:  

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Predkladám nasledovný návrh na voľbu členov návrhovej 

komisie. Do návrhovej komisie sú navrhnutí 

 pán poslanec Ing. Jozef Bielik a  

     pani poslankyňa Ing. Katarína Šebejová, PhD. 

     Má niekto iné návrhy? Nie.  

 Ďakujem pekne. 

 Dávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za to, aby na 

dnešnom rokovaní boli členmi návrhovej komisie pán poslanec 

Bielik a pani poslankyňa Šebejová?   
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 Nech sa páči, najprv sa prezentujeme.  

 Ďakujem pekne.  

 (Prezentácia.)     21 poslancov.  

 Nech sa páči, pripravíme sa. Hlasujeme.   

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                21 poslancov. 

     Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Pristúpime k bodu č. 4. 

 

 

 

BOD 4:  

Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Navrhnutí sú za overovateľov záznamu a uznesení 

pán poslanec JUDr. Richard Mikulec a 

pán poslanec Ing. Pavol Galamboš 

     Má niekto nejaký iný alebo pozmeňovací návrh? Nie.  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, dávam hlasovať; kto je za to aby 

overovateľmi záznamu a uznesení bol pán poslanec Mikulec 

a pán poslanec Galamboš; nech sa páči, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)    23 poslancov.  

     Ďakujem.  

 Pripravíme sa. A ideme hlasovať.  

 

 (Hlasovanie.)  

 Za:               20 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         3    

 Ideme na ďalší bod.  
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BOD 5: 

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Ďakujem. Materiál je v tom stave ako bol predložený. 

Neboli tam od predloženia k dnešnému dňu žiadne zmeny.  

Pýtajte sa.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Nikto nie je prihlásený, takže poprosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto   

      k o n š t a t u j e, že: 

I. Trvá plnenie uznesení; podľa predtlače: 

21/08C, 

22/33, 22/34, 

05/03D, 

06/04/01, 

08/09, 08/10, 08/11, 08/12, 08/16 

09/38.2, 09/38.3. 

 

II. Splnené boli uznesenia; podľa predtlače: 

07/27/3, 
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09/04, 09/05, 09/06, 09/07, 09/08, 09/09,09/10, 09/11. 

09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 09/16, 09/17, 09/18, 09/19, 

09/20, 09/21, 09/22, 09/23, 09/24, 09/25, 09/26, 09/27, 

09/30, 09/31, 09/33, 09/34, 09/35, 09/36, 09/37, 09/18 

 

III. Zrušené boli uznesenia; podľa predtlače: 

09/28, 09/29, 09/32. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)    21 poslancov.  

 Nech sa páči, pripravíme sa; a hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:               20 poslancov 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

     Ideme na bod, ktorý sa týka NTC tak ako o to požiadala 

pani vedúca eurofondov, pani Effenbergerová. 

 

 

 

BOD 5a: (V programe uvádzaný pod bodom 37) 

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, 

katastrálneho územia Nové Mesto pre Národné tenisové 

centrum, a.s., IČO: 35 853 891 

  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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Pani vedúca, prosím Vás, poviete pár slov, prečo je 

tento bod dôležitý. 

 

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

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania:    

 Dobrý deň prajem. Tento bod je dôležitý z jedného 

pohľadu. Dostali sme finančné prostriedky z europského 

hospodárskeho priestoru a z Nórskeho kráľovstva, a na 

cykloštadión je vyčlenená čiastka 1 milión EUR. Pri 

vypracovávaní projektových dokumentácií a celého zámeru sme 

sa stretli s našimi susedmi v okolí, tak sme sa dostali do 

takej situácie, že pomaličky chceli zastavať celý 

cykloštadión tenisovými kurtami.   

 

 Po zložitých rokovaniach sme sa dostali až k tomu, že 

odsúhlasili, že dve tenisové ihriská budú na tom ovale z 

vonkajšej strany. Dôležité je to aj z toho pohľadu že 

napĺňame tým regule územného plánu, pretože tento priestor 

je určený na šport a rekreáciu.  

 

 Rokovania boli veľmi zložité a NTC postavilo svoje 

podmienky tak, že pokiaľ tie kurty tam nebudú tak bude 

robiť všetko pre to a použije všetku lobby, ktorú má vo 

svojich radoch, aby tento projekt nešiel vôbec a tých 

kurtov by tam bolo následne ďaleko viac.  

 

 Dostali sme sa až k dohode, že teda tieto kurty pôjdu 

a za podmienok ktoré si určí naša mestská časť. Predložené 

ich máte, vysvetľovala som to aj na miestnej rade. Ak by sa 

tento projekt alebo táto nájomná zmluva nezrealizovala 

v takomto poňatí ako je predložená, je ohrozený nielen celý 

projekt ale aj všetky ostatné časti projektu, ktoré sa dejú 

po celej Bratislave v celom objeme takmer 3 mil. EUR.  

 

     Čo by nás stalo?  
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     Stali by sme sa nedôveryhodný partner pre ostatných 

partnerov, ktorí v tomto projekte vystupujú. A dokážem 

povedať v tejto chvíli, že by padol na tom celý nórsky 

mechanizmus, lebo je to hanba pre náš kontaktný bod, Úrad 

vlády. A bola by to hanba aj na medzinárodnom fóre v rámci 

nórskych partnerov, ktorí sú zastúpení aj v našom projekte.  

 

 Chcem vás veľmi pekne poprosiť, pokiaľ máte chuť 

podieľať sa naďalej na tomto projekte, zdvihnite ruku za 

schválenie tejto nájomnej zmluvy. Pomôžete tým 

cykloštadiónu a vôbec poslednému priestoru voľnému ktorý je 

na verejné priestranstvá. Myslím, že ľudia nám budú za to 

vďační, keď im tam postavíme verejný priestor s oddychovou 

časťou a nie nájomné byty alebo nájomné domy.  

 Ak sa chcete niečo opýtať, nech sa páči; som 

pripravená odpovedať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja len doplním:  

     Ideme vytvoriť niečo unikátne, a to nový park v 

Bratislave na ploche, ktorá je stavebným pozemkom. Celá 

táto vec má už nejakú históriu. Myslím že pred, je to už 

pomaly dva roky čo bola vytvorená komisia na magistráte, 

ktorá mala riešiť cykloštadión. V rámci tejto komisie padol 

návrh práve na to, aby sa cykloštadión zveril mestskej 

časti a vybudoval sa tam park. Predtým bol aktuálnejší 

návrh pána Mošku, teda vytvoriť na mieste akési predĺženie 

NTC vrátane krytej haly, a podobne.  

 

     Myslím, že komisia vtedy jednoznačne na meste 

podporila; poďme do takého niečoho.  

     A veľkú podporu tomu dával aj vtedajší mestský 

poslanec pán Gašpierik a Korček, a takisto pani 

Šimončičová, ktorá sa veľmi za to zasadila.  
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     Sme teraz pomaly pred realizáciou, snažíme sa urobiť 

všetko pre to, aby okolití vlastníci pozemkov, či už ide 

o NTC, či už ide o hotel alebo o Slovan nebrzdili tento 

proces ale umožnili nám, aby sme mohli park postaviť.  

 

 Ak ho nepostavíme, v takom prípade táto plocha zostáva 

tak ako je. To znamená, že by sme mohli v Bratislave 

počítať s tým, že v nejakom čase bude zase zamenený tento 

pozemok a bude sa tam stavať, čo by bolo nešťastím tak pre 

našu mestskú časť ako aj pre celé mesto. 

 

 Dámy a páni, otváram diskusiu. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Gašpierik, pán 

poslanec Korček, pán poslanec Mikulec. 

 Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik, máte slovo ako 

prvý.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vaše slová tak ako 

ste spomínali, túto iniciatívu sme začali, teda kolegovia 

mestskí poslanci, ešte aj pani poslankyňa Augustinič 

v minulom volebnom období, keď sme riešili na meste 

zverenie tohto pozemku do správy mestskej časti, aby sa tam 

nerealizovala tá výstavba, ktorá tam bola dlhé roky 

plánovaná, resp. sa aj niekoľko materiálov o verejno-

obchodnej súťaži na prenájom a na túto výstavbu na tomto 

území prerokovalo na mestskom zastupiteľstve. 

 

 Ja by som sa chcel opýtať, vážený pán starosta, 

nakoľko som bol teda jedným z iniciátorov tohto uznesenia. 

Viem že tam bola tá viazanosť pri zverení do konca tohto 

kalendárneho roku s výstavbou toho účelu o ktorom sa teraz 

tu rozprávame; tak by som sa chcel Vás opýtať, že či už 

došlo k nejakému prolongovaniu tejto zmluvy na úrovni 
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hlavného mesta, alebo či sa tak bude diať, alebo už bola 

vyvinutá iniciatíva zo strany mestskej časti na požiadanie 

mestského zastupiteľstva o predĺžení takéhoto termínu, 

resp. či pokiaľ sa tak neudialo, nebude taký problém 

takejto žiadosti; príde až v roku 2017. Ale v tom 

medziobdobí by sme boli v takom vákuu, že tento pozemok 

nemáme predĺžený v zmysle prijatého platného uznesenia 

mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja len k Liborovi 

(Ing. Gašpierikovi), Libor áno, mestská časť už požiadala 

o predĺženie všetkých tých vecí, ktoré potrebujeme na to, 

aby sme tu mohli vybudovať správu a tú podmienku, ktorá tam 

bola; a je to myslím do konca roku 2016. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel 

nadviazať na kolegu Korčeka, že to som chcel povedať aj ja. 

Ale chcel by som sa ešte spýtať, chcem podporiť tento 

materiál a samozrejme žiadam aj poslancov aby ho podporili. 

A chcem sa spýtať, aký je problém s hlasovacím zariadením 

keď sa musíme vždy prezentovať keď je tu jasné, že je tu 
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dostatočný počet poslancov na to, aby sme mohli schvaľovať 

veci. Čiže prečo neustále prezentácia? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, je to v zmysle nového platného 

Rokovacieho poriadku, ktorý poslanci zastupiteľstva 

schválili na poslednom zastupiteľstve. Čiže snažím sa ho 

rešpektovať. 

     Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja myslím, že 

stačí sa prezentovať na začiatku zastupiteľstva a mandátová 

komisia povie, že sme uznášaniaschopní, a to stačí. 

Nemusíme sa pred každým hlasovaním v rámci predmetu; to je 

podľa môjho názoru a podľa nového - tak si vykladám nový 

Rokovací poriadok.  

 Ale poďme k tomu NTC: 

 Moja otázka znie, prečo ideme podľa toho nižšieho 

znaleckého posudku, keď náš znalec pán Vinkler to ohodnotil 

myslím o 80 % viacej? To je prvá vec. 

 

 Prečo je tam osobitný zreteľ, keď pán Moška nemá 

k tomuto územiu absolútne žiadny vzťah; ani právny, ani 

geografický, ani iný. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chceme spraviť všetko preto, aby nám 

niekto svojimi pripomienkami nezabránil získať stavebné 

povolenie. Na začiatku NTC malo mať celý areál. Táto súťaž 

nakoniec nebola vyhlásená, resp. pardon, vyhlásená bola, 

ale poslanci to neakceptovali. Neakceptovali to aj vďaka 
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našich mestských poslancov, pani poslankyne Augustinič, 

vtedy pán poslanec Korček, Gašpierik, ktorí lobovali na 

rôznych úrovniach. Takisto vďaka aj pani viceprimátorke 

vtedajšej, tiež myslím že vďaka pani poslankyni Tvrdej 

a pani Šimončičovej. A ja spravím všetko pre to aby teda 

sme mali podmienky na to, aby sme tento park zrealizovať 

mohli.  

 

     Čiže pôvodne bola predstava, že NTC zoberie celú 

plochu. A bola dohoda, že budeme v rámci športparku s NTC 

spolupracovať a dáme mu tam nejaký priestor. Pán primátor 

Ftáčnik dokonca podpísal dohodu, kde NTC dalo ako podklad 

k tejto dohode štúdiu. V rámci tejto štúdie NTC malo mať 

krytú halu a tri kurty, resp. tri športoviská. Po dlhých 

rokovaniach sme to my redukovali na dve športoviská, pričom 

chcem upozorniť že jedno z nich je na pozemku, ktorý patrí 

NTC. Čiže naozaj zaberajú minimum plochy. Politika i umenie 

možného a niekedy človek musí ustúpiť aj keď to nebude na 

100 % dôležité, aby tento park stal. 

 

 Prečo akceptujeme ich znalecký posudok? 

 Výnimočne. Ako viete, štandardne akceptujeme iba naše 

posudky. V tomto prípade NTC trvalo na tom, aby bol 

akceptovaný ich znalecký posudok, inak by nepristúpili 

k uzavretiu zmluvy a celý proces by blokovali.  

 

     Prepáčte, ale kvôli trom, štyrom tisícom ročne do 

takéhoto rizika určite nepôjdem. A verím, že budete so mnou 

súhlasiť. 

 Pán poslanec Bielik. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k :  

 Ďakujem. Pán starosta, chcel som poprosiť, priebežne 

sme sa viacerí poslanci a poslankyne zaujímali o projektové 
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návrhy tohto areálu. Pokiaľ som správne informovaný, teraz 

by mal byť už hotový aj konečný projekt; či by bolo možné 

urobiť nejaké stretnutie s prezentáciou? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Ak si dobre pamätám tak história 

v tejto veci je takáto: V minulom roku bola vyhlásená súťaž 

a bol známy teda výherca, alebo víťaz súťaže. Tieto veci 

boli prezentované s tým, že akurát dnes o 13 hod. má byť 

stretnutie s projektovou kanceláriou, s projektantmi, ktorí 

nám prvý raz ukážu finál ako má projekt vyzerať.    

 

 To znamená, že tí z vás ktorí budú mať záujem nemajú 

problém sa zúčastniť tohto stretnutia. Tí z vás, ktorí 

nebudú môcť sa ho zúčastniť, tak sú vítaní v nejakom 

náhradnom termíne, ktorý si spravíme, prípadne ešte tento 

týždeň, ak bude záujem. 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pán starosta, prosím vás, 

v tom návrhu uznesenia sa píše, že NTC sprístupní tie 

tenisové kurty širokej verejnosti. Vy ste povedali, že 

jeden z tých kurtov bude postavený na ich pozemku. 

 

      Ja sa chcem spýtať, či tým mám tomu rozumieť, že tie 

kurty budú zadarmo prístupné širokej verejnosti? 

 

     A ďalšia vec ktorú sa chcem spýtať, či existuje nejaká 

výhrada, že nebudú môcť na týchto kurtoch v zime postaviť 

nafukovaciu  halu? Ďakujem.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý :   

      Povedal som, že jeden z tých kurtov je zčasti na ich 

pozemku, presné rozmery neviem. A veľmi silno pochybujem, 

že by prístupnosť širokej verejnosti znamenala, že budú 

bezplatné. Pán  Moška viackrát deklaroval, že údržba a 

všetky náklady ich stoja strašne veľa, ecetera, ecetera,  

nebudem to tu rozoberať. Takže predstava je taká, že myslím 

že doobeda budú tam mať prezentáciu alebo čo, a po obede 

budú mať z toho nejaký príjem, vďaka čoho nám budú môcť 

platiť aj peniažky za nájom. O nijakej hale v zimných 

mesiacoch reč nebola. Nemám pocit, že by počas rokovaní 

s takýmto niečím vyšli.  

     Pani vedúca Effenbergerová, ste tu, prosím doplňte ma; 

bola takáto nejaká požiadavka? 

 

 

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

 Žiadna požiadavka na akúkoľvek trvalú stavbu z ich 

strany nebola. Mali predstavu; 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pardon, pardon. Myslím, že pán poslanec hovorí 

o nafukovacej hale, čiže v podstate ani nie dočasná stavba, 

len nafukovacia.   

 

 

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

 Ani prenosná, ani akákoľvek stavba tam nebude. 

Nakoniec každá takáto stavba by si vyžadovala územné 

a stavebné povolenie, alebo teda hlavné stavebné povolenie. 

Podľa novely stavebného zákona aj takáto stavba už teraz 

nie je zariadenie ale je to originál stavba v zmysle 

stavebného zákona, pán poslanec Galamboš.  
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 A cez našu mestskú časť, cez náš stavebný úrad by 

išiel takýto návrh. Ale vylúčiť to do budúcna nemôžeme, že 

si ich prekryjú. Je to ich pozemok, my im ho dáme do nájmu. 

Ako zamedziť prekrytiu takýchto kurtov nie je možné. Ale 

budeme o tom vedieť, pretože to musia ohlásiť stavebnému 

úradu.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Zrejme pán poslanec naráža na to, že v takom prípade 

by tá cena alebo hodnota by mala byť v budúcnosti iná; 

predpokladám. Nie, hovorím. Jediné o čom sa rozprávalo, 

rozprávalo sa viackrát, bolo na tému organizovania nejakých 

športových súťaží. A práve preto toto je štandardná cena, 

dohodnutá s tým, že v prípade súťaže by sme išli nad rámec. 

Dokonca pôvodne bola požiadavka postaviť tam mólo, aby bolo 

možné urobiť tam nejaké väčšie tribúny. Nakoniec aj z toho 

sa jednoducho upustilo. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem, pán starosta. Momentálne platí stavebný 

zákon, ktorý umožňuje takú stavbu na ohlásenie, na ohlášku. 

Nevieme, ako bude vyzerať nový stavebný zákon. To je po 

prvé. 

 Po druhé, nórske fondy spôsob manuálne hovoria 

o verejnom priestranstve, o tzv. „public“. Nenaruší toto 

túto funkciu? Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Táto funkcia je odčlenená, aj financovať si ju bude 

NTC samé. Takže táto časť nespadá do projektu nórskych 

fondov; finančne ani územne. Táto časť je vyčlenená z tohto 
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územia. Nám len vyhovuje z toho pohľadu, aby sme dodržali 

regule územného plánu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je to rok stretnutí a vyjednávaní, ako, koľko, prečo, 

čo áno a čo nie. Toto je naozaj povedzme že nejaká hra, za 

ktorú NTC povedzme už nebude ochotné ísť. 

 

 Dámy a páni, nikto nie je prihlásený – uzatváram 

diskusiu.  

 Nech sa páči, prejdeme k hlasovaniu. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

 

prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1 – 

zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 15616 m2, 

ktorý je Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom 

vedený na liste vlastníctva č. 5148, katastrálne územie 

Nové Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom 

Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35 853 891, a to: 

 

; v rozsahu 1 432 m2 v zmysle priloženej vyznačenej kópie 

katastrálnej mapy (ďalej v texte aj ako „predmet nájmu“) 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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; a to za nájomné: 

a) za počas výstavby tenisových kurtov vo výške 0,00 

€/m2/rok 

b) po právoplatnosti rozhodnutia o povolení užívania 

tenisových kurtov vo výške 4,48 €/m2/rok 

 

; pričom osobitný zreteľ odôvodňujeme skutočnosťou, že 

predmet nájmu je súčasťou bývalého cyklistického štadióna, 

pričom v súčasnej dobe mestská časť pripravuje jeho celkovú 

revitalizáciu, a to vytvorením mestského parku 

s dominantnou funkciou športu, rekreácie a mestskej zelene.   

Národné tenisové centrum, a.s. má záujem o vybudovanie 

dvoch tenisových kurtov, ktorých parametre budú spĺňať 

požiadavky pre usporiadanie DAVIS CUPových a FED CUPových 

turnajov. Výstavbu a aj následné prevádzkovanie 

novovybudovaných tenisových kurtov bude realizovať Národné 

tenisové centrum, a.s., pričom tenisové kurty budú 

prístupné širokej verejnosti.  

 

; na dobu 10 rokov 

 

; za týchto podmienok: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní od 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, 

ak nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej lehote 

podpísaná, uznesenie stráca platnosť;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)  21 poslancov. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. Hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.)  

     Za:              20 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        1 

     Ďakujem pekne. 

 Ideme na bod 6. 

 

 

 

BOD 6:  

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na 

roky 2016 – 2018 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozpočet visel na našej stránke tak ako bolo treba. 

V rámci tejto lehoty prišlo viacero podnetov od poslancov, 

takže bol spracovaný poslanecký návrh, ktorý dnes predkladá 

pán vicestarosta Winkler, ktorému týmto dávam aj slovo. 

Nech sa páči. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :  

 Dobrý deň. Ďakujem pekne, pán starosta. Tak ako si 

povedal, návrh rozpočtu na obdobie 2016 – 2018 prešiel 

komisiami, prešiel miestnou radou, bol v zmysle zákona 

zverejnený na informačných tabuliach našich novomestských, 

a samozrejme aj na webe. Od občanov neprišli žiadne 

pripomienky v stanovenej lehote, ale bolo viacero jednaní 

poslancov nášho klubu s pánom starostom. Samozrejme 

stretnutie starostu s nezaradenými poslancami, a naše 

stretnutia s občianskymi združeniami, aktivistami, a z toho 

vznikol v podstate tento návrh rozpočtu.  
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     Čiže ešte raz opakujem, je to návrh ktorý vychádza 

z návrhu ktorý bol zverejnený a ku ktorému sa samozrejme 

vyjadril aj miestny kontrolór. 

 Čiže zatiaľ na úvod takáto kratučká informácia pre 

vás. 

 

 Snažili sme sa tam zapracovať maximum požiadaviek, 

ktoré trápia teda poslancov a obyvateľov Nového Mesta, ako 

sú cyklotrasy, pridávali sme finančné prostriedky na 

participatívny rozpočet. Takže myslím si, že každý si tam 

nájde to svoje.  

 

 A ja ešte jednu takú poznámočku k tomu: 

 Autoremedúrou tam urobím jeden presun finančných 

prostriedkov v rámci bežných výdavkov, a to z finančnej 

kapitoly č. 8, to je rekreácia, kultúra  a šport do 

kapitoly č. 5 – ochrana životného prostredia. To je 10 000 

€ na rozvoj a ochranu vinohradov. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ak by som mal veľmi stručne povedať 

o čom je tento rozpočet, tak v oblasti kapitálových 

výdavkov ideme po prvé na realizáciu nórskych fondov, to 

znamená Športpark a Jama. 

     Po druhé, na revitalizáciu územia na Kolibe a 

vytvorenie parku Gaštanica.  

     A po tretie vybudovanie novej škôlky so zelenou 

strechou v areáli základnej školy, teda materská škola Za 

kasárňou. 

     To je prvá vec. 

 

 Druhá vec, ideme realizovať tie projekty v rámci 

ktorých sme v tomto roku urobili dokumentácie, a 

v niektorých prípadoch máme za sebou už aj verejné 
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obstarávanie. Príkladom je napríklad rekonštrukcia denného 

centra seniorov na Športovej ulici alebo športovisko na 

Plzenskej ulici, a samozrejme viacero ďalších projektov. 

 

 Po tretie, ideme robiť projekty z ktorých väčšina bude 

realizovaná ten nasledovný rok. Ak budeme rýchli a stihneme 

to a bude na to príležitosť tak niečo zvládneme aj v tomto 

roku. Čiže napríklad také veľmi dôležité pre nás je 

vytvorenie dokumentácie a podľa možností realizácia dvoch 

učební na Základnej škole Jeséniová. To isté aj v prípade 

Základnej školy Odborárskej. Vytvorenie dokumentácie na 

cyklotrasy, ktoré jednoducho už treba rozhýbať 

intenzívnejšie v našej mestskej časti, dokumentácie na 

rekonštrukcie rozvodov a rekonštrukcie toaliet v niektorých 

materských školách, peniaze na riešenie Makovického, atď., 

atď. Myslím, že rok 2016 je skoro tak bohatý na činnosti 

a akcie ako rok 2015.    

 Toto sú výdavky charakteru kapitálového. 

 

 Pokiaľ ide o výdavky bežného charakteru, tak v zásade 

kopírujeme rok 2015 s týmito zmenami: 

     Po prvé, dávame vyššiu čiastku na občianske združenia, 

ktoré pracujú s bezdomovcami. Predovšetkým ide o tzv. 

pracovnú terapiu, nakoľko je to vec ktorá evidentne má 

zmysel a nosí výsledky.  

 

     Po druhé, dávame peniaze viac na detí. To znamená tým 

že máme viac detí v škôlkach, viac detí nám chodí na obedy 

čo je pozitívne, viac detí máme v školských kluboch 

a zároveň zvyšujeme normatív na dieťa v materskej škole. 

Dávame zhruba o 200 000 € viac na detí v budúcom roku, teda 

2016. 

  

     Ďalšia čiastka je spomínaná parkovacia politika.  
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     A myslím že posledná ktorú má ešte zmysel spomenúť, je 

navýšenie prostriedkov na opravu komunikácií, opravu 

chodníkov, debalirierizácia chodníkov, oprava vpustí 

a cyklotrasy. 

 

 Dámy a páni, otváram diskusiu. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Korček.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

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

Vám poďakoval a pánovi vicestarostovi za prípravu rozpočtu. 

Ja som pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok dával 

poslanecký návrh, aby rozpočet bol pripravovaný 

v súčinnosti so všetkými poslancami. Myslím si že tento rok 

sa tak stalo a ten rozpočet, ktorý tu máme navrhnutý, 

naozaj má v sebe a zahŕňa aj podstatné požiadavky 

jednotlivých poslancov. Osobne tento rozpočet podporím. 

Dával som tam viaceré návrhy, ktoré boli akceptované; 

napríklad Územný plán zóny Vlárska a ďalšie. Takže za mňa, 

áno, podpora. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel aj 

v mene pána poslanca Balgu, ktorý tu dnes nemôže byť 

pretože je pracovne v zahraničí, poďakovať za to, že sa tam 

dostali cyklotrasy. Teda vážime si to a ďakujeme. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Iba nadviažem tu na kolegu Mikuša. 

Týmto by som sa chcel poďakovať za cyklotrasy aj pánovi 

Gašpierikovi, ktorý sa takisto zúčastňoval a podporuje túto 

aktivitu v mestskej časti. Myslím, že sme mestská časť 

ktorá ako prvá rozbehne aj parkovaciu politiku, aj 

cyklotrasy, že naozaj to budú veci ktoré dosť výrazným 

spôsobom pomôžu našim obyvateľom. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Bielik. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k :  

 Ďakujem. Pán starosta, panie poslankyne, páni 

poslanci, ja mám jeden doplňujúci návrh, ktorý by som dal 

ako pripomienku k návrhu uznesenia, a to na základe 

konzultácie s pánom Ing. Molnárom, riaditeľom EKO-podniku.       

     V tomto poslaneckom návrhu došlo k takej zmene oproti 

pôvodnému návrhu rozpočtu, kde máme pocit, že nie je 

v potrebnom rozsahu vyfinancovaný EKO-podnik a že by 

nemohol v tom rozsahu na aký sme zvyknutý zabezpečovať 

činnosti.  

     Takže tá moja pripomienka je vo forme, doplniť 

uznesenie nasledovne:  

     Žiada starostu mestskej časti, aby preveril možnosti 

dofinancovať rozpočet pre EKO-podnik VPS s navýšením 

o 100 000 €.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím, pán vicestarosta je predkladateľ materiálu, 

takže bude hneď reagovať. Nech sa páči. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Áno, samozrejme, viem o tejto požiadavke, stotožňujem 

sa s ňou. Viem, že zverili sme ďalšie verejné plochy EKO-

podniku. Pribudne mu ešte Biely kríž. Samozrejme, veríme že 

sa dokončí jama, takže sme si vedomí toho že tých 

prostriedkov pre EKO-podnik nie je dosť.  

     Čiže osvojujem si túto pripomienku pána poslanca 

Bielika.      

 

OTÁZKA Z PLÉNA: Odkiaľ ich zoberieme?  

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Tam bolo preveriť možnosť dofinancovania. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Vlačiky, faktická poznámka.  

 

 

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

 Ja by som chcel iba poďakovať pánovi poslancovi 

Bielikovi za tento návrh, ktorý považujem za veľmi dobrý. 

Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 
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 Ďakujem pekne, pán starosta. Ráno mi došla tá nová 

posledná verzia rozpočtu a všimol som si že sa ide 

financovať parkovacia spoločnosť z Rezervného fondu. 

Neviem, či to zákon povoľuje takéto financovanie, lebo 

Rezervný fond je iba na kapitálové výdavky a bežné 

v prípade nejakých havárií. Poprosil by som pani Ondrovú, 

keby to mohla dať na správnu mieru, aby sme neodhlasovali 

niečo čo potom nemôžme urobiť; samozrejme. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :        

 Ďakujem pekne. 

 Pani vedúca, prosím, poďte reagovať. 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca hospodárskeho a finančného 

oddelenia: 

 Dobrý deň. Nejde o financovanie, ide o pôžičku.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Ďakujem veľmi pekne. Mňa v tomto návrhu rozpočtu 

osobne veľmi potešila časť cestná doprava. Ako iste 

kolegovia vedia, záleží mi na skvalitnení ciest 

a chodníkov. A napriek tomu, že tie príjmy do rozpočtu nie 

sú až také vysoké, ktoré by nás možno viac tešili, ale toto 

je práve kapitola, kde si uvedomujeme asi všetci, že treba 

ráznejšie konať, a že výstavba a oprava miestnych 

komunikácií nám naozaj je prvoradá a ich úprava je pre nás 

veľmi dôležitá.   
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     Určite si všimli aj obyvatelia, že tejto téme sa 

venujeme s kolegami a aj keď nevieme ovplyvniť opravu 

všetkých komunikácii ktoré sú na území našej mestskej 

časti, a to aj z dôvodu že nám nie sú zverené, jednoducho 

že nám nepatria, patria mestu, tak touto cestou sa chcem 

veľmi pekne poďakovať aj našim mestským poslancom, ktorí 

viem že v rámci svojich poslaneckých priorít sa snažia 

o získanie potrebných finančných prostriedkov aj na tieto 

cesty. Viem konkrétne o ceste Podkolibskej, takže ďakujem.  

 

 A na druhej strane ma naozaj veľmi teší, že táto suma 

sa zvyšuje, budeme mať dostatok finančných prostriedkov 

teda na vybudovanie nových ciest a chodníkov, na ich 

opravu, na schodiská, na vpuste, na obnovovanie vodorovných 

alebo iných značení. A taktiež na výmenu a doplnenie 

obrubníkov, aj vzhľadom na to, že minulý týždeň sa mi stala 

taká nemilá vec práve na Jakovom rade, kde sa mi podarilo 

rozrezať pneumatiku práve na obrubníku. Takže budem rada ak 

v tomto smere mestská časť bude môcť niečo robiť, aj keď 

Jaskový rad nie je zase komunikácia, ktorá by nám podľa 

mojich informácií bola zverená. Takže táto časť ma osobitne 

veľmi teší. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Mňa na tomto rozpočte teší, že 

pokračujeme v trende že sme jedna z mála alebo jediná 

mestská časť, ktorá investuje aj do rodín s deťmi a do 

rodinných centier, pretože všade v ostatných mestských 

častiach sú to väčšinou občianske združenia, ktoré si musia 
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samostatne financovať svoju činnosť. Práve naša mestská 

časť už dlhodobo pomáha rodinnému centru Kramarik. A vidím, 

že sa tu ocitla aj rekonštrukcia materského centra alebo 

rodinného centra v Mierovej kolónii. Viem, že tam bude 

Ovručská, kde rovnako budú možno aktivity ktoré budú pre 

rodiny s deťmi.  

 

     A ja sa teším, že okrem toho že sa venujeme seniorom 

a že máme kluby, denné kluby dôchodcov ktoré fungujú úplne 

bravúrne, tak budeme mať aj ďalšie rodinné centrá, kde sa 

budú môcť zase vyžiť rodičia s deťmi. To ma veľmi teší. 

A myslím si, že sme jedna z mála mestských častí, ktorá je 

schopná zo svojho rozpočtu financovať takéto aktivity.  

Ďakujem.  

          

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Úlohou samosprávy je podporovať práve 

tie slabšie skupiny obyvateľstva; ako hovoríte či už 

seniorov alebo rodiny s deťmi alebo deti ako také. A to čo 

sa snažíme možno trochu naviac alebo jednoducho ísť iným 

smerom, zároveň podporovať fungovanie komunít, pretože 

funkčná komunita je zárukou a predpokladom väčšej 

bezpečnosti, väčšej čistoty a lepšieho fungovania danej 

štvrte.       

     Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja mám len technickú otázku: 

 Pán vicestarosta, prosím, mohol by si mi vysvetliť, 

akým spôsobom a o čom budeme teraz hlasovať keďže pán 

Bielik dal pozmeňovací návrh, aby sa uvažovalo o doplnení 

kapitoly EKO-podnik, s čím nemám najmenší problém; práve 

naopak.  
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     Len chcem vedieť, Ty si povedal že si to osvojuješ, to 

znamená že sa z toho stáva bod D, alebo budeme o tomto 

návrhu ešte hlasovať? 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Budeme schvaľovať bod A, bod B, bod C, a 

s pripomienkou. 

     (Poznámky v pléne, že bod D.) 

 Čiže bude to bod D, ktorý si ako osvojím.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Rattajová.  

 

 

Poslankyňa Ing. Z. R a t t a j o v á :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta.  

 Ja by som Vám taktiež chcela poďakovať, že bola do 

rozpočtu zapracovaná priorita kultúrnej, športovej komisie 

o revitalizáciu a minimálne o začatie práce s bývalým 

osvetovým centrom na Makovického a vytvorenie kultúrno-

komunitného centra, ktoré by sme tam chceli zrealizovať, 

a že sa teda vieme k tejto téme minimálne posadiť a začať 

sa o nej baviť. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem aj ja. Panie poslankyne, páni poslanci, viete 

že sme zdedili, lebo v minulosti tu fungovali dve osvetové 

strediská; jedno na Ovručskej, druhé na Makovického. My sme 

tieto budovy neprenajali, ani nepredali, ale jednu sme 

zrekonštruovali z európskych fondov a je čas hľadať zdroje 

a riešiť aj tú druhú. Je príkladom dobrej praxe, že mestská 
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časť sa snaží majetku nezbavovať, ale diskutovať o ňom 

a hľadať riešenia ako ho využiť v prospech verejnosti.       

 S faktickou poznámkou pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som sa tiež iba krátko chcela poďakovať za to, 

že sú naplánované prostriedky na rekonštrukciu Makovického, 

ktorá si myslím že táto budova vlastne  poslúži zčasti aj 

ako centrum pre komunitu v okolí. Zároveň chcem poďakovať 

za peniaze na cyklotrasy a aj pre organizácie ktoré pracujú 

s ľuďmi bez domova. Ocenila som si stretnutia 

participatívneho rozpočtu k týmto témam. 

 

     A viem presne o tých potrebách, ktoré ľudia bez domova 

majú. A zároveň čo sa týka tých cyklotrás, tak verím, že sa 

nám podarí zladiť túto tému aj s parkovacou politikou, a že 

vlastne naozaj vybudujeme v rámci mesta nejaké okruhy, 

ktoré povedú odniekiaľ niekam, a možno aj na ten nový 

štadión.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Vlačiky. 

 

 

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

 Ja by som chcel povedať, že podľa mňa je to dobrý 

rozpočet. Osobitne som rád, že sa tam ocitli aj veci, ktoré 

som ja navrhoval, hlavne čo sa týka územných plánov zón 

Hornomlynská dolina, alebo Krahulčia, ďalej čo sa týka 

rekonštrukcie, resp. projektovej dokumentácie na 

revitalizáciu parku Bellová na Kolibe. Rovnako som rád, že 

konečne príde k realizácii parku Gaštanica. Rovnako sa bude 
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opravovať aj škola na Kolibe, takže za mňa a za záujmy 

obyvateľov Koliby a Kramárov je to dobrý rozpočet a určite 

za neho budem hlasovať. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Dámy a páni, nikto nie je prihlásený, uzatváram 

diskusiu. 

 Chcem vám všetkým poďakovať za veľmi aktívnu účasť, 

pretože posledné dní sme menili, dopĺňali, prispôsobovali 

rozpočet a snažili sa naozaj tam dostať všetko čo má 

zmysel.  

 

     Hovorili sme veľa o cyklotrasách, ktoré v našom 

rozpočte majú vlastne 4 zdroje príjmov. Hovorili sme 

o participatívnom rozpočte, kde sa snažíme každý rok tú 

sumu navyšovať, aby ľudia mali možnosť reálne viac a viac 

spolurozhodovať tak o peniazoch, ako aj o budúcnosti našej 

mestskej časti. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.   

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 

     A) s c h v a ľ u j e  

1. rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 

2016 – príloha č. 1 uznesenia MZ – podľa predtlače: 

príjmy bežného rozpočtu                   16 281 756,54 EUR  

výdavky bežného rozpočtu                  16 281 756,54 EUR 

príjmy kapitálového rozpočtu               1 455 240.00 EUR 

výdavky kapitálového rozpočtu              5 368 316,00 EUR 
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príjmové finančné operácie                 3 988 076,00 EUR 

výdavkové finančné operácie                   75 000,00 EUR 

 

2. rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 

2016 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie 

takto; podľa predtlače: 

100 – daňové príjmy                        9 607 068,00 EUR  

200 – nedaňové príjmy                      2 765 462,00 EUR 

300 – granty a trasféry                    5 364 466,54 EUR 

400 – príjmové operácie                    3 988 076,00 EUR 

500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné  

      finančné výpomoci                            0,00 EUR 

600 – bežné výdavky                       16 281 756,54 EUR 

700 – kapitálové výdavky                   5 368 316,00 EUR 

800 – výdavkové operácie                      75 000,00 EUR 

 

3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 takto; 

podľa predtlače: 

použitie Rezervného fondu                  2 752 576,00 EUR 

použitie Fondu rozvoja bývania             1 235 500,00 EUR 

 

4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2016: vo výške 21 725 072,54 EUR. 

 

     B) b e r i e   n a   v e d o m i e     

1. rozpočty mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 

2017 a 2018 

2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na roky 2017 a 2018. 

 

     C) s p l n o m o c ň u j e  

1.starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam 

mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového 

hospodárenia, 
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2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny 

mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5 

% schváleného rozpočtu. 

 

     D) ž i a d a starostu mestskej časti, aby preveril 

možností dofinancovania rozpočtu pre EKO-podnik VPS 

s navýšením o 100 000 EUR. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujeme sa. 

     (Prezentácia.)      22 poslancov. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. Hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 21 poslancov 

     Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 

     Chcem pekne ešte raz poďakovať tak poslankyniam ako 

poslancom, ako aj pani vedúcej ekonomického oddelenia  

a celému teamu, vedúcim našich organizácií ako aj 

jednotlivých oddelení, pretože jednotlivé veci sa znova, 

znova a znova prehodnocovali, diskutovali tak, aby ten 

rozpočet obsahoval naozaj všetko čo treba a čo je dôležité 

pre rozvoj našej mestskej časti.  

 Ak dovolíte, teraz si dovolím trošičku zrýchliť. 

 

 

BOD 7:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta 

a ustanovujú podmienky pre umiestňovanie plagátov na 

verejných priestranstvách na území mestskej časti 
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Bratislava – Nové Mesto pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky obcí v roku 2016 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pôjdeme bez úvodného slova.  

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Gašpierik a pán 

poslanec Korček.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja by som nechcel 

zdržovať pri predkladaných materiáloch, nakoľko o 12 hod. 

ste avizovali nejaký slávnostný obed.  

 

 Ja by som chcel možno poďakovať že došlo k určitej 

redukcii takýchto ohyzných zariadení, ktoré priamo 

prevádzkuje a spravuje mestská časť Nové Mesto. Bolo by 

nutné aj zo strany pána riaditeľa EKO-podniku prísť s 

demontážou týchto zariadení počas výkonného obdobia, kedy 

nedošlo k ohrozeniu obyvateľov; najmä mám na mysli 

obyvateľov na Trnavskom mýte.  

 

 Ja by som chcel skôr požiadať, pokiaľ by bolo možné do 

budúcnosti, nakoľko táto otázka tu bola z mojej strany 

viacej krát diskutovaná, pokiaľ voľby pominú sme vedeli 

demontovať takmer všetky zariadenia, takmer do jedného.  

 

     A pre ďalšie obdobie, pokiaľ budú ďalšie voľby, myslím 

že najbližšie následné voľby budú do vyšších územných 

celkov, resp. komunálne voľby, atď., tak potom by sme 

takéto zariadenia vyčlenili v nejakom počte dva, tri kusy, 

vždycky len na obdobie tejto volebnej kampane ako nám 

ukladá zákon. A potom by naspäť takéto spruže, zariadenia 

demontovali.  
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     Ja som aj uvádzal prípady ostatných mestských častí 

Bratislavy. Myslím, že mestská časť Bratislava – Staré 

Mesto, ktorá je veľmi porovnateľná svojou rozlohou ako naša 

mestská časť, bude stačiť takéto zariadenie pre naplnenie 

litery zákona jedenkrát takéto niečo vystaviť.  

 

     A myslím si, že by sme nemuseli trpieť takéto ohyzné 

zariadenia 4 roky. Vôbec myslím že ani neslúžia svojmu 

účelu, takmer sú tam všetko polepené plagáty, pokreslené 

grafitmi, a vyložene to špatí. Myslím, že keď je takáto 

iniciatíva verejnosti,  občianskych aktivistov, aby sa 

tieto reklamné zariadenia, tento vizuálny smog 

minimalizoval, aby sme neboli jedni z tých, ktorí takéto 

priamo najškaredšie zariadenia prevádzkujú ako mestská 

časť. 

 

 Takže pokiaľ končia voľby, pokiaľ by ste vedeli vydať 

váš pokyn starostu a takéto zariadenia formou žiadosti na 

riaditeľa EKO-podniku aby boli demontované a teda pri 

následných voľbách, pri schvaľovaní takéhoto materiálu sme 

možno jedna, dve, tri takéto zariadenia, alebo toľko koľko 

máme obvodov, možno štyri, v každom že by bolo jedno takéto 

zariadenie umiestnili by sme ho len na dobu kampane 

a nemuseli sme to tu trpieť 4 roky. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Začali sme postupne tieto zariadenia 

odstraňovať vždy tam kde sa plánovala nejaká revitalizácia. 

Čiže potichu z Račianského mýta, myslím že ešte z nejakých 

dvoch, troch miest; na Bielom kríži mi tu hovorí pán 

vicestarosta. Po vašej interpelácii a iniciatíve dali sme 

to preč zpred Tržnice a ako sme sa dohodli, a myslím že je 

všeobecná dohoda, budeme ich postupne v tomto roku po 

voľbách do Národnej rady odstraňovať.  
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 Pôvodne som plánoval dať do rozpočtu aj nejaké 

zariadenie, či už prenosné alebo nejaké iné, aby sme 

splnili literu zákona. Ale keďže v tomto roku iné voľby nie 

sú, povedal som si, šetríme, a budeme to riešiť až v roku 

nasledujúcom.  

 

     Čiže áno, chceme tento počet redukovať, odstraňovať 

ich, možno nechať jedno v každom volebnom obvode a možno 

zlikvidovať úplne všetky, lebo naozaj je to pozostatok 

z 90. rokov. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Pán starosta, nechcem zdržovať. Ja 

som chcel iba dať taký procedurálny návrh pre Vás, nakoľko 

Vy vediete túto schôdzu, a vzhľadom na nabitý program 

a množstvo bodov že by sme začínali bez úvodného slova, 

pokiaľ Vy by ste uznali, že ten bod môže byť aj bez 

úvodného slova. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.  

 

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

 Ja sa pripájam ku kolegovi Tomášovi (JUDr. Korčekovi), 

zrýchlime to, prosím vás, lebo fakt sa môže stať, že toto  

zastupiteľstvo ani neskončíme týmto tempom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Súhlasím. Dobre. Uzatváram diskusiu. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 



 

 

 

                                                                                       10. zas. MZ MČ B-NM 15. 12. 2015  

49 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú 

podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách na území mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

v roku 2016; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa.  

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      19 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                19 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Ideme ďalej. 

 

 

BOD 8: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka 

v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou 

Bratislava – Nové Mesto 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Veľmi rýchlo. Zvyšujeme príspevok na škôlky o 50 EUR. 

Chceli sme viac, ale vzhľadom na to, že máme viac detí, tak 

dávame viac peňazí na škôlky a školy a jednoducho v rámci 

rozpočtu nie je možné dať viac. To je všetko.  

 Myslím, že všetci sú za a môžeme prejsť pomaly 

k hlasovaniu.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     A. s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. .../2015, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka 

v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou 

Bratislava – Nové Mesto 

 

     B. u k l a d á  

riaditeľom škôl použiť navýšené finančné prostriedky na 

platy učiteľov v materských školách; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    19 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               19 poslancov. 
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 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 9:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o určení Školských obvodov 

jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Verím, že môžeme ísť bez úvodného slova a bez 

diskusie. 

 A rovno návrhovú komisiu poprosím o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č.../2015 o určení Školských obvodov 

jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 
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 Prosím, prezentujeme sa.  

 (Prezentácia.)    21 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                17 poslancov 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

     Nehlasovali:        4 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 10:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií 

a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Dávam slovo pánovi tajomníkovi miestnej rady, pán 

poslanec Mikulec, ktorý je predkladateľ tohto návrhu. 

 

 

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

 Ja by som poprosil, pán starosta, nakoľko tento bod 

treba ešte doplniť v návrhu uznesenia o ďalší bod, pretože 

musíme doplniť aj zmeniť uznesenie, ktoré už bolo prijaté 

v roku 2013 o počte komisií z 8 na 9, čiže o ďalšiu 

komisiu, čiže keby ste trojminútovú prestávku vyhlásili. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Môžeme to presunúť za bod 41? 
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(JUDr. Mikulec: Nie je problém.) 

 

Takže ak dovolíte, ja to presuniem za bod 41, nech 

ideme rýchlejšie a potom uvidíme ako to zvládneme.  

Takže prosím, tým pádom ideme na bod 12.   

 

 

BOD 11: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o miestnych daniach na území 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

     (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

 

BOD 12:  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na 1. 

polrok 2016 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Dámy a páni, ak dovolíte, bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu. Ak chce niekto niečo navrhnúť, 

doplniť?  Nie. Diskusiu uzatváram.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. 

polrok 2016; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      21 poslancov. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               17 poslancov.  

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Nehlasovali:       4 

     Ideme ďalej.  

 

 

 

BOD 13: 

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola Kalinčiakova 12 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

  Ak dovolíte bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu ak niekto chce diskutovať.  

 Diskusiu uzatváram.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola Kalinčiakova 12; 
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bez pripomienok. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem. 

 Prosím, prezentujeme sa.  

 (Prezentácia.)      17 poslancov. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 

 

 

BOD 14: 

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou, Česká 10 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Bez úvodného slova. Ak dovolíte, bez diskusie, škola 

je v poriadku.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto  

 s c h v a ľ  u j e  

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou Česká 10; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)     21 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Nehlasovali:         5 

 Prejdeme na ďalší bod. 

 

 

 

BOD 15:  

Správa z kontroly vykonania inventarizácie majetku MÚ B-NM 

ku dňu 31. 12. 2014 vrátane usporiadania rozdielov 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený. Diskusiu 

uzatváram.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á : 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto 

     A. s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly vykonania inventarizácie majetku MÚ B-NM 

ku dňu 31. 12. 2014 vrátane usporiadania rozdielov 

 

     B. u k l a d á 
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1) Spracovať internú smernicu o evidovaní, odpisovaní  

   a presunoch majetku a internú smernicu o vyraďovaní a    

   likvidácii majetku. 

     Zodpovedný: prednosta MÚ B-NM 

 Termín: 31. 1. 2016 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)       17 poslancov. 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  17 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 

 

 

BOD 16: 

Správa z komplexnej kontroly oddelenia hospodárskeho 

a finančného Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e  

Správu z komplexnej kontroly oddelenia hospodárskeho 

a finančného Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      16 poslancov. 

 Ďakujem. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme.    

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 

 

 

BOD 17:  

Správa z mimoriadnej kontroly na oddelení výstavby 

a investícií MÚ B-NM, zameranej na kontrolu zákonnosti 

verejného obstarávania investičnej akcie „Kanalizačná 

prípojka MČ Letná“ a kontrola hospodárneho vynaloženia 

verejných prostriedkov pri jej realizácii 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Galamboš.  
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Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Ďakujem pekne, pán starosta. Ja budem veľmi stručný: 

     Podľa môjho názoru sa malo ísť cez EKS – je to 

elektronický kontraktačný systém. Je to verejne dostupná 

služba, má to svoje CTV. Len na margo toho, čo som ani 

nevedel, čo pán Böhm tam vypísal vo svojej správa, to je 

Grendel a Chren, podľa mňa, sadové úpravy za 4 800 EUR na 

takom malom priestore, tak to je strašne veľa. Strašne. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nikto nie je prihlásený, uzatváram diskusiu. 

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á   

Návrh uznesenia: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Správu z mimoriadnej kontroly na oddelení výstavby 

a investícií MÚ B-NM, zameranej na kontrolu zákonnosti 

verejného obstarávania investičnej akcie „Kanalizačná 

prípojka MČ Letná“ a kontrolu hospodárneho vynaloženia 

verejných prostriedkov pri jej realizácii; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      19 poslancov. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. Hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov.  

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           3 

 

 

 

BOD 18: 

Správa z mimoriadnej kontroly na útvare štrukturálnych 

fondov a verejného obstarávania mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, zameranej na kontrolu verejného obstarávania 

výberu odborného poradenstva pre vypracovanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok ISRMO, kontrolu procesu 

poradenstva, kontrolu a súpis dokumentácie od poradcu 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne, pán starosta. O tejto firme, ktorá nám 

radila pri podávaní prihlášky na projekty ISRMO sme sa 

dozvedeli ex post až z tabule zverejňovanie.sk.bnm. Trošku 

ma to zaskočilo, že 19. 8. išla objednávka na túto firmu 

a 23. 8. sme schvaľovali túto prihlášku. Takže prakticky 

oni robili 4 dni keď započítam všetky dni a vyfakturovala 

si 233 hodín. Neviem, koľko pracovníkov pracovalo na tom, 

ale to myslím je neprimerané. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 



 

 

 

                                                                                       10. zas. MZ MČ B-NM 15. 12. 2015  

61 

    Ak sa nemýlim, tak je to celkovo suma okolo 11 500 

a získali sme myslím že 3,8 milióna EUR, čiže ak sa nemýlim 

v priemere 450 tisíc za jeden projekt. A poradenstvo bolo 

nejakých 1 400 EUR na jeden projekt. Čiže žiadne obrovské 

prostriedky ak teda má dať, dal; hovoríme možno o úrovni 3 

promile; ale, samozrejme, rešpektujem váš názor.  

 Pán poslanec Galamboš s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :    

 Ďakujem. Ja nerozporujem ten kvázi slušný nepomer, že 

málo dáme a veľa dostaneme. Ja len hovorím, že pozrime sa 

na tých 233 hodín za 4 dni. To mi pripadá myslím strašne 

veľa. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nikto nie je prihlásený, diskusiu 

uzatváram. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

Správu z mimoriadnej kontroly na útvare štrukturálnych 

fondov a verejného obstarávania mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, zameranej na kontrolu verejného obstarávania 

výberu odborného poradenstva pre vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok ISRMO, kontrolu procesu 

poradenstva, kontrolu a súpis dokumentácie od poradcu; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      16 poslancov. 

 Pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 15 poslancov.   

     Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 

 

 

BOD 19: 

Návrh na schválenie poskytnutia návratnej finančnej 

výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., so 

sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 

v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, bez úvodného slova otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som sa chcel poďakovať v prvom rade v tomto 

materiáli spracovateľovi pánovi Sládkovi, ktorý to 

pripravoval aj s pánom riaditeľom, ktorého tu dneska vítam 

a predstavujem ho kolegom poslancom; ako keby tak stručne 

k tomu povedal, aby poslanci vedeli o akom materiáli 

hlasujú a prečo. Ďakujem pekne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ, vítajte. Dobrý deň prajem. Prosím, 

poďte. Ak sa neurazíte len veľmi stručne, lebo poslanci si 

veci prečítali, takže ak je možné to čo v materiáli nie je. 

 

 

Ing. Jozef  Ž a b k a, výkonný riaditeľ Novomestskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o.: 

 To, čo v materiáli nie je. Teda predstavím sa iba 

stručne. Som ženatý 31 rokov, mám dve deti, som absolvent 

Slovenskej vysokej školy technickej, fakulty elektro-

techniky, som informatik a v parkovacích spoločnostiach som 

robil posledných 5 rokov na niektorých projektoch, ako 

Letisko Poprad, Nemocnica sv. Michala, a podobné zákazky. 

Takže parkovací systém.  

 

 Predložili sme materiál, ktorý sa týka zóny 

regulovaného parkovania, ktorý by mal byť nejakým 

materiálom pred schválením VZN, ktoré sa bude navrhovať 

snáď v januári. Sú tam zadefinované niektoré pojmy ako 

rezidenti, abonenti, návštevníci, systém kontroly 

parkovania, systém vydávania kreditných kariet. Je tam aj 

návrh výšky poplatkov, ktoré sa budú platiť za prezidentské 

karty a parkovacie karty abonentov.  

 Takže skôr tie otázky, ak niekto má. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. Nebude veľmi treba. V zásade ide o to, 

že máme na stole prvý materiál. Tento materiál je na to, 

aby sa o ňom diskutovalo, predtým sme si ho naštudovali. 

Dáme ho na našu webovú stránku, aj s ním oboznámime našich 

občanov. Berieme to ako začiatok diskusie, ktorej ďalším 

krokom by malo byť schválenie tohto alebo materiálu 
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pozmeneného podľa výsledku diskusie v podobe VZN našej 

mestskej časti. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Mikulec a pán 

poslanec Sládek. Nech sa páči, pán poslanec Mikulec, máte 

slovo. 

 

 

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

 Ja by som sa chcel poďakovať pánovi riaditeľovi, že sa 

predstavil. 

 Čo sa týka tej diskusie, tá diskusia bude prebiehať 

určite v nejakých fázach. Ja určite zavolám všetkých 

poslancov, aby sa vyjadrili k materiálu ktorý pôjde von. 

Buď to bude VZN ktoré bude nasledovať po prijatí mestského 

VZN o parkovacej politike. Všetci poslanci sa budú mať 

možnosť vyjadriť k tomu, ako to budeme prevádzkovať v našom 

Novom Meste. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja to len doplním, je to 

informačný materiál, ktorý vlastne mimo programu rokovania 

len okrajovo súvisí tematicky s poskytnutím návratnej  

finančnej výpomoci. Čiže sa vrátim k bodu o ktorom 

rokujeme. Čo sa týka návratnej finančnej výpomoci bol na 

základe pripomienok z finančnej komisie, ktorá materiál 

schválila s pripomienkou. Bol prepracovaný z bezúročnej 

pôžičky na pôžičku s úrokom, ktorá sa dá považovať za bežne 

dostupné podmienky na finančnom trhu. Takže je to myslím 
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prehľadné, zmeny sú vyznačené červeným oproti tomu čo je 

k dispozícii poslancom cez web link. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Gašpierik; máte 

slovo. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Ďakujem pekne. Ja i napriek tomu, že som bol na 

predchádzajúcich zastupiteľstvách, nechcem povedať že 

kritik ale diskutér k parkovacej politike, chcem oceniť, že 

sa v poslednom čase zmenila komunikácia či už zo strany 

úradu, resp. Novomestskej parkovacej spoločnosti. Minimálne 

je tam vidieť a cítiť snahu začať komunikovať. Ja tento 

materiál podporím. 

 

     Ale chcel by som požiadať pána predkladateľa, pána 

Mikulca, tak ako avizoval že uskutoční v nejakej dohľadnej 

dobe stretnutie poslancov k materiálu, ktorý následne bude 

predložený na rokovanie zastupiteľstva, či už aby on ako 

konateľ tejto spoločnosti resp. Vy ako starosta mestskej 

časti, Mgr. Kusý, ste usporiadali ešte stretnutie 

s obyvateľmi.  

 

     Viem, že to môže byť veľmi živá diskusia keď si 

spomeniem na ostatnú diskusiu v mestskej časti Petržalka, 

kde nakoniec stiahli takúto parkovaciu politiku. Bola 

siahodlhá, bola možno aj búrlivá, ale myslím si, že je 

veľmi dobre s občanmi prediskutovať, možno vychytať 

následne takéto nejaké chyby, nuansy, ktoré by sa tam 

objavili, a až následne potom takto predložiť ten materiál 

do zastupiteľstva.      
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 Takže požiadal by som ešte pripraviť takúto verejnú 

diskusiu, či už to bude forma verejného zhromaždenia, či 

prijmeme uznesenie na mestskej časti. Alebo to bude 

autonómne pripravený materiál zo strany či už spoločnosti 

alebo miestneho úradu. Bolo by to myslím veľmi dobré, lebo 

dotkne sa to prioritne v prvom rade obyvateľov. Nemusíme 

byť my poslanci tí najmúdrejší, že vychytáme všetky chyby 

alebo návrhy, ktoré by mohli byť v takomto materiáli 

zakomponované. A možno súčasťou tej diskusie; veď môžu byť 

prizvaní poslanci a nemuseli by sme potom to robiť nejako 

dvojkolovo.  

 

 Takže požiadam ešte raz o stretnutie občanov k tomuto 

materiálu, aby spoločnosť mohla pôsobiť, ja tento 

materiál samozrejme podporím. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Celkom určite tie stretnutia budú. My 

vieme, že teraz sa vykreslili čiary, čo bolo len naplnenie 

sľubu, ktorý dostali obyvatelia predmetnej lokality, 

lokality okolo NTC štadióna ešte pred 2 rokmi, kde sme 

stále čakali na parkovaciu politiku mesta, kde nás aj pán 

primátor požiadal, čakajte, čakajte, veď sme jedno mesto, 

už je čas to rozbehnúť. A ľudia, ktorí tam bývajú, na to 

čakajú.  

 

     Nemyslím si, že bude diskusia až tak búrlivá, pretože 

snažíme sa všetko robiť tak, aby to išlo našimi vlastnými 

silami, nezaťahovať do toho súkromné spoločnosti. Ešte aj 

vykresľovanie robíme sami, všetko čo sa dá si robíme sami, 

alebo našimi spoločnosťami; teda EKO-podnikom. A tie 

podmienky robíme tak, aby to vyhovovalo nám a našim 

obyvateľom, pričom chcem povedať nevymýšľame nič nové. 
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Ideme tu použiť systém, ktorý funguje v „x“ mestách po 

Slovensku, v množstve municipalít po celom svete.  

 Pán poslanec Mikulec, s faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som len chcel na 

Teba nadviazať v súvislosti s diskusiami. Ono, my sme 

vlastne prvá mestská časť ktorá toto začala robiť mimo 

Starého Mesta, ktorá to má prevádzkované súkromnou 

parkovacou spoločnosťou. Robíme to s vlastnými zdrojmi 

a s vlastnými spoločnosťami a čakáme na mesto.  

 

     Mesto  to sľubuje obyvateľom už niekoľko rokov. My sme 

to obyvateľom sľúbili, my to robíme. Keď to stroskotá, na 

nás to určite nestroskotá, my to chceme dotiahnuť, lebo 

máme problém ako mestská časť, ktorá je najbližšie pri 

Starom Meste, keďže tam majú niekoľko tisíc miest 

sprevádzkovaných. Títo ľudia sa teraz natlačili k nám 

a parkujú u nás. Máme problém. Diskusie sú, budú diskusie, 

chodia ľudia, majú na to všelijaké názory, len treba sa 

pozrieť aj do ostatných miest. 

  

 A v neposlednom rade chcem poukázať na to, že my sme 

vlastne posledné hlavné mesto, ktoré to ešte nemá 

sprevádzkované. To je všetko.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Pán vicestarosta Winkler.    

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta.  
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     Ja nebudem opakovať to čo ste povedali vy dvaja, 

Richard (JUDr. Mikulec) a Ty. Ale skutočne nevyhýbame sa 

tým stretnutiam s obyvateľmi, je nám to jasné, ale chceme 

byť na to dobre pripravení. A určite plánujeme začiatkom 

roka stretnutie s verejnosťou. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem, pán starosta. Ja som si to zbežne prešiel ten 

materiál a už teraz môžem povedať, že nebudem súhlasiť so 

zonaciou našej mestskej časti. Predsa nemôže Kramarčan 

platiť pri NTC, nemôže obyvateľ zo Športovej platiť na 

Račianskom  mýte. To je podľa mňa nezmysel. Ďakujem pekne.         

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Viete, to všetko je vec diskusie, preto to dávame na 

stôl, lebo sú tam názory za, aj názory proti. A treba si to 

v kľude vyjasniť; áno, nie, prečo áno, prečo nie.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Presne, pán starosta, ako ste povedali. Ja tu teraz 

nechcem viesť siahodlhú diskusiu, hodiny o tom diskutujeme 

na iných fórach. A nech sa to nejako nastaví, buď nejaké 

politické riešenie, lebo nebudú všetci 100 %-ne spokojní, 

ale určite musí byť a má byť snaha, aby bola čo najväčšia 

väčšina spokojná s takouto parkovacou politikou.  
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 Ja som sa chcel skôr spýtať, lebo bolo avizované, že 

má byť prijatá k 1. 1. 2016 mestská parkovacia politika, 

ktorá myslím že prijatá nebude; aký je súčasný stav? Lebo 

zavádzať parkovaciu politiku len na cestách tretej 

a štvrtej triedy by bol asi problém. My to vidíme v našich 

okrajových častiach, aj tam kde bývam ja, kde som na 

rozhraní Staré Mesto, kde parkovacia politika je a presúva 

sa do našich ulíc, do Nového Mesta. Takisto keby bola 

prijatá parkovacia politika len pre cesty tretej a štvrtej 

triedy by sa to presunulo na magistrát pre cesty prvej 

a druhej triedy. 

 

     Že či existuje, pán starosta, nejaká vaša dohoda 

s pánom primátorom, že by došlo k zvereniu takýchto 

komunikácií mestskej časti Nové Mesto? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Veľmi stručne. Áno, mesto to odložilo, hovorí 

o februári, resp. v tichosti možno o marci alebo apríli. My 

si to chceme, v prípade že sa na tom dohodneme a obyvatelia 

budú súhlasiť, a oni to žiadajú už nejaký čas, chceme si to 

vyskúšať v jednej lokality, kde ten stav je naozaj veľmi 

zlý. Teda hovoríme o okolí NTC, okolí Zimného štadióna, 

okolí budúceho futbalového štadióna. Neďaleká je HAD aréna, 

kde ľudia si aj vyskúšali ako to fungovalo počas 

Majstrovstiev sveta v hokeji, a na to spomínajú pomaly 

s láskou.  

 

 A pokiaľ ide o termíny, chceme mať čo najrýchlejšie 

jasno to ako to bude vyzerať tu v našej mestskej časti. 

A v prípade, že mesto to bude znova odkladať, ja vás 

požiadam, aby sme my aspoň v tejto lokalite do toho išli 

a vyskúšali si to. 
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 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec a potom pán 

poslanec Árva. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel požiadať poslancov, 

aby sme to tu nezvrhli do odbornej diskusie k tomuto, lebo 

ja určite Paľo (Ing. Galamboš) tiež určite súhlasím s tým, 

že žiadnu zonaciu zatiaľ v mestskej časti nepredpokladáme, 

aby Novomešťania parkovali všade v Novom Meste zadarmo ako 

naši obyvatelia, rezidenti. Čiže 100 %-ne táto zonacia 

v rámci mestskej časti nebude spoplatňovaná pre našich 

obyvateľov, čiže Novomešťanov. To sa môžeš spoľahnúť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Árva.  

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Rišo (JUDr. Mikulec), Ty si ma 

v podstate predbehol. Ja by som poukázal na to, že máme 

materiál kde sa hovorí o návratnej finančnej výpomoci. 

Nerozprávame sa tu o nejakej parkovacej politike a preto 

nevidím tu priestor na to, aby sme viedli ďalekosiahle 

debaty o tom ako bude vyzerať parkovacia politika. Sme tu 

25-ti v zastupiteľstve, je to všetko o nás ako sa 

dohodneme, ako to bude finálne vyzerať. Samozrejme že 

čakáme na mesto, aké budú kroky, alebo aký progres nastane, 

ale toto je všetko len blízka budúcnosť. To je asi všetko 

čo som chcel povedať. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 
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 Pán poslanec Vaškovič.   

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len podporiť kolegu 

Andreja Árvu. Máme na stole návrh na schválenie poskytnutia 

návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej 

spoločnosti; kolegovia, prosím, vráťme sa k tomuto bodu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Líška. 

 

 

Poslanec Ing. M. L í š k a : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja teda len zopakujem 

alebo pripojím sa ku kolegom, tiež som toho názoru vráťme 

sa k tomuto bodu.  

     A možno iba jedinú poznámku k tej téme: 

     Stretnutia s občanmi budú dôležité a podstatné, ale 

najprv naozaj na úrovni úradu a poslancov, keď máme názor, 

tak aby sme vedeli ľuďom komunikovať už nejaké jednotné 

stanovisko, za ktorým si budeme všetci stáť.  

 

     Takže neurýchľujme to že teraz hŕ, hŕ poďme zvolávať 

tých ľudí a niečo komunikovať pokiaľ sami presne nevieme že 

čo. Len toľko k tomu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Do diskusie už nikto nie je prihlásený. 

Diskusiu uzatváram. 

 Poprosím návrhovú komisiu  o návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     1. s c h v a ľ u j e  

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť: 

Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom 

Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 v zmysle § 

10 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v celkovej sume 75 000 Eur, a to za 

nasledujúcich podmienok; podľa predtlače: 

 

a) návratná finančná výpomoc bude poskytnutá bezúročne, 

b) Novomestská parkovacia spoločnosť môže návratnú finančnú  

   výpomoc splácať formou čiastkových splátok alebo ju  

   splatiť jedinou splátkou vo výške celkovej poskytnutej  

   sumy, 

c) najneskorší termín splatnosti je 31. december 2017, 

d) Novomestská parkovacia spoločnosť bude návratnú finančnú  

   výpomoc čerpať najskôr od 1. januára 2016, 

e) návratná finančná výpomoc bude poskytnutá formou finan- 

   čnej operácie v súlade so znením § 10 ods. 6 Zákona č. 

   583/2004 Z. z., a to (alternatívne) – z prostriedkov  

   rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok  

   2016 / z prostriedkov rezervného fondu MČ Bratislava –  

   Nové Mesto, 

f) Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., môže poskyt- 

   nutú návratnú finančnú výpomoc používať výhradne na 

   financovanie prevádzkových potrieb spoločnosti (najmä  

   platby za telekomunikačné služby, energie, vodné s 

   stočné a iné platby priamo spojené s užívaním kance- 

   lárskych priestorov, mzdové náklady, nákup materiálu 

   a tovarov používaných v priestoroch spoločnosti, 

   nákup techniky a SW potrebných v rámci bežnej prevádz- 
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   ky spoločnosti, náklady na pracovné cesty, administra- 

   tívne a správne poplatky a pod.) a na financovanie 

   úloh, činností, prípadne služieb priamo súvisiacich s 

   prípravou, budovaním a prevádzkou parkovacieho systé- 

   mu (realizáciou parkovacej politiky) na území mestskej 

   časti Bratislava – Nové Mesto, ako aj jeho údržbou či  

   kontrolou jeho dodržiavania.   

 

     2. s p l n o m o c ň u j e  

starostu mestskej časti 

a) dohodnúť v mene mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

   v Novomestskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o.,  

   podrobnejšie časové podmienky čerpania i splácania  

   poskytnutej návratnej finančnej výpomoci počas rokov  

   2016 a 2017, a to vrátane maximálneho počtu transferov  

   a splátok i výšky jednotlivých transferov a splátok  

b) k podpisu zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej  

   výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. 

   v zmysle predmetnej dohody medzi MČ a spoločnosťou  

   a schváleného uznesenia Miestneho zastupiteľstva mest- 

   skej časti Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      21 poslancov.  

 Pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 21 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Máme pred sebou ďalší bod. 
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BOD 20: 

Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského 

domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s r.o.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Viackrát sme túto vec riešili. Takže ak dovolíte, bez 

úvodného slova otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne. Ja len by som sa chcel opýtať, pán 

starosta, nedošla náhodou na úrad žiadosť o prenájom daného 

objektu s vyšším ponúknutým nájomným ako toto? Ďakujem 

pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, keby takéto niečo bolo, tak s radosťou 

vám to oznamujem že sa takéto niečo stalo.  

     (Poznámka v pléne: Došla takáto žiadosť.)  

Dobre. Ja o tom neviem, hovoria mi že áno. Pani vedúca, 

prosím, buďte taká láskavá, povedzte. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia 

PPČESČasSP: 

 Dobrý deň. Táto žiadosť prišla.  

     Dotyčný bol vyzvaný na vyjadrenie sa, nakoľko 

v žiadosti nešpecifikoval účel na čo by to chcel použiť. 

Výšku nájomného, absolútne nič. Písal žiadosť typu: Dobrý 

deň, chcel by som si prenajať budovu Vernosti s výnimkou 

Denného centra seniorov a Knižnicu, ktoré sú tam zriadené. 
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Ani bližšie špecifikácie žiadne. Čiže ja to neviem žiadnym 

spôsobom napasovať na osobitný zreteľ alebo niečo podobné, 

keďže neviem ani len účel, ako by sa to využívalo. Nič. Bol 

vyzvaný, aby sa vyjadril.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Keďže tento bod riešime už niekoľko rokov vždy 

znova a znova; zostaňte tam pani vedúca. Chcem sa opýtať, 

máme v tejto zmluve zahrnuté to, že môžeme opätovne 

vyhlásiť ako každý rok verejnú obchodnú súťaž a v prípade 

že vyhrá túto verejnú obchodnú súťaž niekto iný? 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová – Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Máme tam zakomponovanú výpoveď bez udania dôvodu; je 

veľmi krátka. Nepamätám si, tuším je to pár dní alebo 

týždeň, len naozaj minimálna doba. Je to práve z toho 

dôvodu, že ak by sa niekto ohlásil a mal by záujem, aby tam 

bol dostatočný priestor ako ukončiť nájom o čom je aj 

terajší nájomca upovedomený a súhlasí s tým. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže inými slovami, ak dobre chápem; v prípade že 

dotyčný záujemca prejaví naozajstný záujem, povie koľko by 

bol ochotný za to dať, teda výšku nájmu a plus aký účel, 

tak v takom prípade vyhlásime verejnú obchodnú súťaž. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Alebo ak sa to bude dať na osobitný zreteľ, vieme to 

predložiť priamo do zastupiteľstva. Je to otázne, ja naozaj 

neviem aký je účel a zámer využitia budovy. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslankyňa Šebejová s faktickou poznámkou. 

 

 

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

     Ja by som chcela len poprosiť, že pokiaľ sa bude 

uzatvárať nejaká nová nájomná zmluva alebo aj existujúca, 

tak aby sa naozaj bral ohľad na tie priestory, ktoré tam 

slúžia našim obyvateľom, a aby proste nemali problémy typu, 

že im je vypnutá elektrina alebo proste nejaké prieťahy, 

ktoré im znemožňujú aby vôbec boli tieto priestory 

otvorené. 

 

     A zároveň by som chcela, aby sme aj sami porozmýšľali 

nad tým, či túto budovu nevieme nejakým spôsobom využiť 

a rekonštruovať? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán prednosta, pani poslankyňa naráža 

na to, že Knižnica mala problémy s vykurovaním. Čiže 

nájomca nám robí to isté čo nám robil pred časom s Denným 

centrom. Prosím, zavolajte si ho a vysvetlíte mu, že je to 

naša budova a že takéto správanie je neprijateľné. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:  

     Ak by som mohla reagovať, je to zakomponované v tomto 

dodatku, ktorý je predložený na zníženie. Čiže tam je znovu 

povinnosť, aby svojim spôsobom zabezpečoval čo je uvedené. 

A už sme s ním komunikovali. 

 

   

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

 Pán poslanec Galamboš s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne. Mám kópiu tej žiadosti, došla mi e-

mailom, je tam cena 23 000 € za rok; je to v tej prílohe.  

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia: 

 Pardon. Ale účel tam určite nie je, čiže viem že sme 

ho vyzývali, že skutočne neviem na čo chce použiť túto 

budovu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len pripomenúť, že 

tá budova veľmi dlho slúži obyvateľom, ktorí tam žijú. Čiže 

bez toho aby sme my urobili nejakú diskusiu o tom, že čo by 

tam malo byť a na čo by to malo slúžiť, bez toho by som ani 

do nejakého ďalšieho prenájmu určite nešiel. Čiže môže 

prísť nejaký nájomca a môže tam urobiť nejakú vec ktorá pre 

tých obyvateľov bude mať nulitný význam, bude to čisto vec 

biznisového charakteru, tak sa musíme zamyslieť že či ísť 

do takejto veci, atď., atď. Čiže bez nejakej diskusie 

s obyvateľmi, ktorí sú tam, ktorí tam žijú a využívajú túto 

budovu na športové účely alebo reštauračné účely alebo na 

akýkoľvek iný účel čo tam je. Je tam aj Knižnica, to je 

síce naše, aj centrum, sú tam nejaké masáže. Čiže treba 

urobiť nejakú diskusiu na to, že akým spôsobom by táto 

budova mala fungovať ďalej.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Myslím, že paralelne by sme v takom 

prípade keď tu je nejaký záujemca, zároveň mali pripraviť 

materiály, podklady pre to, aby sme vyhlásili opätovne 

verejnú obchodnú súťaž, samozrejme v súčinnosti s nejakou 

tou verejnou diskusiu. Takže keby sme do komisií pomaly 

v tom materiáli mohli dávať, aby v januári, februári 

poslanci mohli o tom diskutovať. A keď nie vo februári, tak 

v apríli by sme schválili vyhlásenie verejnej obchodnej 

súťaže. 

 Prihlásený je pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja som sa chcel zdržať pri tomto 

hlasovaní, ale teraz pán starosta ste dal návrh, aby sa to 

autoremedúrou doplnilo o podmienky vyhlásenia verejnej 

obchodnej súťaže v predložení do 30. 4. 2016. Pokiaľ by to 

bolo tak, tak to podporím.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To nie je problém, to môžeme spraviť. Našou snahou je, 

aby táto budova prinášala čo najväčší osoh mestskej časti, 

to znamená slúžila podľa možností miestnej komunite, alebo 

a nám prinášala prostriedky, ktoré opäť použijeme 

v prospech obyvateľov.  

 

     Ja si to osvojujem, takže myslím že  môžeme tam dať tú 

poznámku, ten bod, že mestská časť do 30. 4. 2016 vyhlási 

verejnú obchodnú súťaž na prenájom spoločenského domu 

Vernosť.    

 Do diskusie nie je nikto prihlásený; takže diskusiu 

uzatváram.   

 A poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  
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 Pani vedúca, ďakujem za informácie. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e    

zníženie mesačného nájomného za prenájom časti 

spoločenského domu „VERNOSŤ“ – súpisné číslo 1300, ktorý sa 

nachádza na ul. Nobelova č. 30 v Bratislave, v k. ú. Nové 

Mesto, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísanom 

na LV č. 3749, ktorý je, na základe Zmluvy o nájme č. 

128/02 zo dňa 29. 07. 2002 v znení jej dodatkov č. 1 až 8, 

prenajatý nájomcovi – spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so 

sídlom: Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 

Sro, vložka číslo: 16540/B 

     na sumu vo výške 2 000,- EUR mesačne; podľa predtlače: 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, 

 

; z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dlhodobo od roku 

2002, do predmetu nájmu investoval vlastné finančné 

prostriedky, sám na vlastné náklady predmet nájmu udržiava 

počas celej existencie nájomného vzťahu, predmet nájmu 

užíva aj za účelom prevádzkovania telovýchovného 

zariadenia, určeného pre širokú verejnosť a z predložených 

podkladov je zrejmé, že nie je schopní platiť plnú výšku 

dohodnutého nájomného 

 

; ako aj z dôvodu, že nájomcovi bol zúžený rozsah predmetu 

nájmu v súvislosti s využitím priestorov na prízemí 
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spoločenského domu, na vybudovanie knižnice mestskej časti 

Bratislava – Nové mesto ako aj Denného centra seniorov 

 

; a to od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 

 

s podmienkami; podľa predtlače: 

- dodatkom č. 9 k Nájomnej zmluve č. 128/02 sa nájomca 

zaviaže umožniť návštevníkom denného centra seniorov 

a knižnice bezplatne užívanie toaliet, ktoré sa nachádzajú   

v spoločných priestoroch budovy, 

- nájomca sa zaviaže zaplatiť zmluvnú pokutu za porušenie 

povinností vyplývajúcich zo zmluvy vo výške 500,- EUR za 

každé jednotlivé porušenie 

- v prípade, že nájomca predmetný dodatok nepodpíše 

v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.  

 

 A žiada starostu, aby do 30. 4. 2016 vyhlásil verejnú 

obchodnú súťaž na prenájom spoločenského domu Vernosť mimo 

knižnice a denného centra seniorov;  

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     20 poslancov. 

 Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               20 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 
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 Dámy a páni, máme tri body pred sebou absolútne 

nekonfliktné. 

 

Bod 21: Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie mestskej 

časti „Komunitné centrum Ovručská“  

     Prečo, je to v materiáli vysvetlené. 

 

Bod 22: Návrh na zrušenie uznesení, ktorými bol schválený 

Rokovací poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto. 

 

Bod 23: Návrh na zrušenie Rokovacieho poriadku Komisií 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto  

 

 Som presvedčený, že v tomto prípade môžeme ísť bez 

úvodných slov a zároveň bez nejakej diskusie a rovno 

odhlasovať to čo treba.  

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia 

k týmto trom bodom, zároveň nech ušetríme trochu času. 

 

 

BOD 21: 

Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie mestskej časti 

„Komunitné centrum Ovručská“ 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     z r u š u j e  

a) rozpočtovú organizáciu „Komunitné centrum Ovručská“ 
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b) Uznesenie č. 21/10, ktoré bolo prijaté na 21. zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto konanom dňa 15. 04. 2014; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)       20 poslancov. 

 Ďakujem.  

     Pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  20 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Prosím, pokračujeme.  

 

 

BOD 22:  

Návrh na zrušenie uznesení, ktorými bol schválený Rokovací 

poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     r u š í – podľa predtlače 

a) uznesenie č. 01/04.03 dňa 07. 01. 2003, ktorým bol  

   schválený Rokovací poriadok Miestnej rady Miestneho  

   zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

b) uznesenie č. 2/28.2 zo dňa 25. 02. 2003, ktorým bol  

   schválený Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku 
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c) uznesenie č. 13/25 zo dňa 14. 12. 2004, ktorým bol  

   schválený Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku 

d) uznesenie č. 2/11 zo dňa 11. 02. 2014, ktorým bol 

schválený dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      21 poslancov.  

 Prosím, pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  21 poslancov. 

 Proti:                0 

     Zdržal sa:            0 

 Posledné hlasovanie. 

 

 

 

BOD 23:   

Návrh na zrušenie Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     r u š í; podľa predtlače: 

a) uznesenie č. 01/04.4, zo dňa 15. 01. 1999, ktorým bol 

   schválený Rokovací poriadok komisií Miestneho  

   zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

b) uznesenie č. 2/28.3 zo dňa 25. 02. 2003, ktorým bol  
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   schválený Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií  

   Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –  

   Nové Mesto 

c) uznesenie č. 14/15 zo dňa 16. 12. 2008, ktorým bol  

   schválený Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií  

   Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –  

   Nové Mesto 

d) uznesenie č. 17/18 zo dňa 16. 06. 2009, ktorým bol  

   schválený Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku komisií  

   Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –  

   Nové Mesto 

e) uznesenie č. 19/16 zo dňa 20. 10. 2009, ktorým bol  

   schválený Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku komisií  

   Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –  

   Nové Mesto 

f) uznesenie č. 20/10 zo dňa 15. 12. 2009, ktorým bol  

   schválený Dodatok č. 5 k Rokovaciemu poriadku komisií  

   Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –  

   Nové Mesto 

g) uznesenie č. 20/12 zo dňa 11. 02. 2014, ktorým bol  

   schválený Dodatok č. 6 k Rokovaciemu poriadku komisií  

   Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové  

   Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

     Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      21 poslancov. 

     Prosím, pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 21 poslancov. 

 Proti:               0 



 

 

 

                                                                                       10. zas. MZ MČ B-NM 15. 12. 2015  

85 

 Zdržal sa:            0 

     Ideme na ďalší bod.  

 

 

BOD 24 

Návrh na schválenie Štatútu programovej rady 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, myslím že o tomto boli diskusie, 

čiže snáď môžeme ísť aj bez úvodného slova, aj bez nejakej 

diskusie.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

1. schvaľuje Štatút programovej rady v predloženom znení 

2. splnomocňuje starostu k podpisu štatútu programovej 

rady; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)     21 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 21 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 
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BOD 25:  

Návrh na schválenie Štatútu časopisu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto Hlas Nového Mesta 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Myslím, že tento materiál je výsledkom kompromisu 

a diskusií. A myslím že bol jednotne schválený v rámci tej 

komisie, ktorá rieši Hlas Nového Mesta. Takže ak dovolíte 

bez úvodného slova a bez nejakej diskusie. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 

   1. schvaľuje Štatút časopisu mestskej časti Bratislava  

- Nové mesto Hlas Nového Mesta v predloženom znení, 

ktorým sa zrušuje Štatút novín obyvateľov mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto schválený uznesením 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto č. II/12/13 zo dňa 25. 06. 1996, v znení 

dodatku č. 1 schváleného uznesením č. 2/25 zo dňa 25. 

02. 2013 a dodatku č. 2 schváleného uznesením č. 6/19 

zo dňa 07. 10. 2003 

 

2. splnomocňuje starostu k podpisu Štatútu časopisu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas Nového 

Mesta; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      20 poslancov. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 

 

 

BOD 26: 

Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, 

Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :      

     Ak dovolíte, bez diskusie; asi niet čo riešiť.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho 

zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Prosím, pripravíme sa; prezentujeme sa najprv.    

 (Prezentácia.)     19 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Ďalším bodom je bod 27.  

 

 

 

BOD 27:  

Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2016 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Asi tiež netreba o tom diskutovať.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

Plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2016; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím, prezentujeme sa. 
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 (Prezentácia.)      20 poslancov. 

     Pripravíme sa na hlasovanie; nech sa páči hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 18 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Nehlasovali:         2. 

 

 

BOD 28: 

Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 123/2010 o zverení 

majetku hlavného mesta SR Bratislavy – mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových 

práv 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Nech sa páči, prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 123/2010 o zverení 

majetku hlavného mesta SR Bratislavy – mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových 

práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou 

školou Odborárska 2, Bratislava, ktorým sa z dôvodu 

technického zhodnotenia hlavnej budovy a telocvične stavby 

zhodnocujú o celkovú sumu 353 338,58 €; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      20 poslancov. 

 Pripravíme sa; nech sa páči hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 20 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 

 

 

BOD 29: 

Návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 72/2014 o zverení 

nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv 

a záväzkov č. 72/2014 MČ BA NM 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený. 

 Diskusiu uzatváram.  

 Poprosím návrhovú komisiu návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

návrh Dodatku č. 2 k Protokolu č. 72/2014 o zverení 

nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo 

dňa 13. 04. 2014, ktorým sa z dôvodu technického 

zhodnotenia zvyšuje hodnota majetku: 

a) objektu základnej školy na ul. Riazanská o sumu  
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   vo výške 598,80 € 

b) objektu materskej školy na ul. Letná o sumu  

   vo výške 508,80 €; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)     20 poslancov. 

     Pripravíme sa na hlasovanie; nech sa páči hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                20 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 

 

 

BOD 30: 

Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 09/30 

zo dňa 13. 10. 2015, ktorým sa schválil prenájom pozemkov 

v lokalite Biely kríž od Istrochem reality, a.s. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Veľmi stručné vysvetlenie: Ako viete, my sme už raz 

ten nájom schválili. Následne nás kontaktoval Istrochem, 

žiadal nejaké zmeny. Prosím, podporme to, nech už konečne 

tam môžeme revitalizovať ten park, na ktorý máme sponzorský 

príspevok a pohnúť sa aj v tejto lokalite dopredu.  

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený; ďakujem 

pekne.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 



 

 

 

                                                                                       10. zas. MZ MČ B-NM 15. 12. 2015  

92 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č. 09/30 v poslednej časti textu 

uznesenia, kde sa text „za celkovú cenu nájmu vo výške 0,03 

€/m2/rok bez DPH, pričom Istrochem reality, a.s. je platcom 

DPH na obdobie 8 rokov s účinnosťou od 01. 01. 2016“ 

mení a jeho nové znenie je nasledovné: 

 

„za celkovú cenu nájmu vo výške 0,031 €/m2/rok bez DPH, 

pričom Istrochem reality, a.s. je platcom DPH, na obdobie 8 

rokov s účinnosťou od 01. 01. 2016. V prípade zvýšenia dane 

z nehnuteľnosti za predmetné pozemky, sa cena nájmu zvýši 

o alikvotnú časť, o ktorú sa zvýšila sadzba dane 

z nehnuteľnosti oproti platnej sadzbe dane z nehnuteľnosti 

v čase účinnosti nájomnej zmluvy“; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia:     19 poslancov.  

 Pripravíme sa na hlasovanie; nech sa páči hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               19 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

     Ďakujem pekne. 
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BOD 31:    

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu Malej zrkadlovej siene v budove Strediska 

kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava 

súpisné číslo 97, postavenej na pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 11355/1, pre občianske združenie Sahadža joga 

Slovensko, so sídlom Kvetná 14/555, Zohor 900 51, IČO: 

308 472 57 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ide o jeden z tých prípadov kedy v minulosti bolo 

znížené nájomné z konkrétnych dôvodov pre konkrétne 

organizácie. Ale teraz už pani riaditeľka túto kompetenciu 

nemá. Chcú pokračovať v režime, ktorý tu bol aj 

v minulosti.  

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á   

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

prenájom Malej zrkadlovej siene v budove Strediska kultúry 

Bratislava - Nové Mesto, Vajnorská 21, súpisné číslo č. 97, 

postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11355/1, 

v k. ú. Nové Mesto; podľa predtlače: 

 

; každý pondelok a utorok od 18.00 do 20.00, na dobu 

neurčitú  

pre občianske združenie Sahadža joga Slovensko, so sídlom 

Kvetná 14/555, 900 51 Zohor, IČO: 308 472 57 
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; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

 

z dôvodu (účel nájmu), že nájomca je organizáciou 

poskytujúcou služby pre občanov, s poslaním pomoci pri 

stresových situáciách, napätiach a zdravotných problémoch, 

pričom tieto služby poskytuje občanom bezplatne 

 

; za nájomné vo výške 6 €/hod. 

 

; s podmienkami; podľa predtlače: 

a) nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní  

   od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve;  

   v prípade, že, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  

   v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť 

 

b) nájomná zmluva nadobudne účinnosť najskôr od 1. 1. 2016 

 

c) prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania dôvodu  

   s trojmesačnou výpovednou dobou 

 

d) nájomca zabezpečí dodržiavanie platných všeobecne 

záväzných nariadení mestskej časti mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a tiež platných predpisov a smerníc 

Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     18 poslancov. 

 Pripravíme sa na hlasovanie; prosím, hlasujme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                 18 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Ďalším bodom je bod 32. 

 

 

 

BOD 32:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu Učebne č. 5 v budove Strediska kultúry 

Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava súpisné 

číslo 97, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 

11355/1, pre Zdena Dočekalová, bydliskom Bilíkova 9, 841 01 

Bratislava  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Bez úvodného slova otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

prenájom Učebne č. 5 v budove Strediska kultúry Bratislava 

– Nové Mesto, Vajnorská 21, súpisné číslo č. 97, postavenej 

na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11355/1, v k. ú. Nové 

Mesto; podľa predtlače: 

 

; každý utorok od 14.30 do 20.00; s výnimkou školských 

prázdnin, na dobu neurčitú 
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; každú stredu od 14.30 do 20.00, s výnimkou školských 

prázdnin, na dobu neurčitú 

každý štvrtok od 13.00 do 20.00, s výnimkou školských 

prázdnin, na dobu neurčitú 

 

pre Zdenu Dočekalovú, bydliskom Bilíkova 9, Bratislava, 841 

01 Bratislava 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

 

z dôvodu (účel nájmu), že nájomca je súkromnou osobou 

v dôchodkovom veku, navyše je to bezdetná a osamelá vdova 

poskytujúca služby pre detských občanov formou výučby hry 

na klavír, čím vykrýva chýbajúcu aktivitu kurzov v SK BNM 

 

; za nájomné vo výške: 1,85 €/hod. 

 

s podmienkami:  

a) nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní 

od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, 

v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej 

lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť    

 

b) prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania dôvodu 

s mesačnou výpovednou dobou 

 

c) nájomca zabezpečí dodržiavanie platných všeobecne 

záväzných nariadení mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

a tiež platných predpisov a smerníc Strediska kultúry 

Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     16 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa na hlasovanie; nech sa páči 

hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               16 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Máme pred sebou majetkové veci. 

 

 

 

BOD 33:  

Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12807/2 – 

zastavané plochy a nádvoria 18 m2, parc. č. 12807/3 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 a parc. č. 

12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, ktorý 

je evidovaný Geometrickým plánom č. 23/2014 zo dňa 08. 12. 

2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre JUDr. Petra 

Profanta    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý: 

 Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený; pardon. Pani poslankyňa 

Šebejová má faktickú poznámku.  

 

 

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

 Ja by som chcela poprosiť, aby sme takéto návrhy 

schvaľovali v čase keď sa vlastne vydáva stavebné povolenie 

lebo v podstate všetky úpravy o ktorých sa tam len hovorí 

že budú, tak už sú zrealizované vrátane celej stavby. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne.  

     Ešte niekto? (Nikto.) 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

predaj pozemkov registra „C“ KN; podľa predtlače:     

- parc. č. 12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  

  18 m2 

- parc. č. 12807/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  

  19 m2 

zapísaných na liste vlastníctva č. 2382 pre katastrálne 

územie Nové Mesto 

a  

- parc. č. 1280/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40  

  m2, katastrálne územie Nové Mesto, ktorý je evidovaný  

  Geometrickým plánom č. 23/2014 zo dňa 08. 12. 2014,  

  úradne overenom dňa 12. 12. 2014 

 

; pre JUDr. Petra Profanta, bytom Sabinovská 9 v Bratislave 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.  

  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

; za kúpnu cenu 200,00 €/m2, t.j. celkovo za 15 400,00 € 

  

; za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná  

  v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom  

  zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní  

  odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy. V prípa- 
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  de, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne 

  podpísaná, uznesenie stráca platnosť; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      18 poslancov. 

 Pripravíme sa na hlasovanie. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 10 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           8 

 Ďalší materiál: 

 

 

 

BOD 34: 

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410, katastrálne územie 

Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. 

Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v 

Bratislave 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Bez úvodného slova otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 275 m2, ktorý je Okresným úradom 

Bratislava, katastrálnym odborom vedený na liste 

vlastníctva č. 31 pre katastrálne územie Nové Mesto pre 

manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú 

obaja bytom Sliezska 3 v Bratislave; podľa predtlače: 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

; za ročné nájomné vo výške  2 654,58 € 

 

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že MUDr. 

Marta Dobrovičová je výlučnou vlastníčkou stavby rodinného 

domu so súpisným číslom 44 nachádzajúcej sa na pozemku „C“ 

KN parc. č. 11410, vedenom Okresným úradom Bratislava, 

katastrálnym odborom na LV č. 1314  

 

. rodinný dom nadobudla do svojho výlučného vlastníctva  

  z titulu dedenia po svojich rodičoch 

. nebohá matka MUDr. Marty Dobrovičovej bola nevlastnou  

  sestrou posledne známej vlastníčky pozemku registra „C“  

  KN parc. č. 11410 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  

  275 m2, pani Ľudmily Matysovej, rod. Ferákovej 

. Výmerom zo dňa 26. 08. 1950, zn. 550-29/3-1950-VIII/3-c- 

  HO bola na domový majetok pani Ľudmily Matysovej, rod.  

  Ferákovej uvalená národná správa (vyvlastnenie) 

. MUDr. Marta Dobrovičová je po svojej nebohej matke  

  neterou pani Ľudmily Matysovej rod. Ferákovej a pozemok  
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  užíva spolu so svojim manželom 

 

; na dobu neurčitú  

 

; za týchto podmienok:  

1) Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná v lehote 60 dní  

   od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.  

   V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej  

   lehote popísaná, uznesenie stráca platnosť. 

2) nájomné za rok 2015 bude zo strany nájomcov uhradené do  

   31. 12. 2015. 

3) Nájomné, titulu bezdôvodného obohatenia, za rok 2014 vo  

   výške 2 575,38 € a za rok 2013 vo výške 2 528,90 € bude  

   nájomcami uhradené do 31. 12. 2015; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujeme sa.  

 (Prezentácia.)     19 poslancov. 

 Pripravíme sa na hlasovanie; nech sa páči hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                10 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          9. 

 

 

 

BOD 35: 

Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru 

v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť 

TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 
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Bratislava, IČO: 35 699 507, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je tu aj pani riaditeľka základnej školy a  požiadala 

nás aby sme to schválili. Spoločnosť TRIGON PRODUCTION 

v priestoroch základnej školy pôsobí, platí riadne nájom 

a všetko to čo treba. 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

prenájom časti nebytového priestoru stavby so súpisným 

číslom 1602 evidovanej na liste vlastníctva číslo 3749 

v katastrálnom území Nové Mesto, a to v rozsahu 234,27 m2 

podlahovej plochy 

 

; za účelom pokračovania vo vykonávaní vlastnej 

administratívy a v prevádzkovaní výroby audiovizuálnych 

programov 

 

; na dobu určitú od 01. 12. 2015 do 30. 11. 2020 

 

; pre spoločnosť TRIUGON PRODUCTION s.r.o., so sídlom 

Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507 
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; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

ako prípad hodný osobitného  zreteľa 

 

; za nájomné vo výške  60,46 €/m2/rok 

 

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že 

spoločnosť má v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 

prenajatú časť nebytových priestorov od roku 2008. Účelom 

prenájmu aj v minulosti bolo a je vykonávanie vlastnej 

administratívy a výrobe audiovizuálnych programov. 

Prenajímané priestory sú školou nevyužívané a príjem 

z prenájmu výrazne pomáha financovaniu školy samotnej.    

 

; za týchto podmienok: 

1) Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 15 dní 

od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 

V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami 

v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca 

platnosť. 

2) Spoločnosť spolu s nájomným bude škole refundovať aj  

   zálohové platby za energie (voda a kúrenie), a to vo  

   výške 4 % z nákladov školy, čo je aj pomer  

   prenajímaného rozsahu podlahovej plochy nebytových  

   priestorov k celkovej podlahovej ploche nebytových  

   priestorov školy; 

bez pripomienok.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujme sa.  

 (Prezentácia.)     18 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa na hlasovanie. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 



 

 

 

                                                                                       10. zas. MZ MČ B-NM 15. 12. 2015  

104 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 18 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

     Ideme na ďalší bod.  

 

 

BOD 36: 

Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. 

č. 12932/27, parc. 12932/28, parc. č. 12932/29, parc. č. 

12932/31, v k. ú. Nové Mesto, v prospech Malvíny Kleinovej, 

bytom Homolova č. 6, Bratislava a Štefana Kleina, bytom 

Tranovského 47, Bratislava 

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania.) 

 

 

BOD 37: 

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. pre Národné tenisové 

centrum, a.s. 

 (Preradený ako bod 5a  (str. 20)  

     a pokračovanie v rokovaní po bode 41  (str. 116)  

 

 

BOD 38: 

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy 

príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS, Halašova 20, 832 

90 Bratislava  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Myslím, že bez nejakých úvodných slov a bez diskusie. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 



 

 

 

                                                                                       10. zas. MZ MČ B-NM 15. 12. 2015  

105 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

návrh Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov do správy príspevkovej 

organizácie EKO-podnik, verejnoprospešných služieb so 

sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870, 

ktorým sa do majetku príspevkovej organizácie zveruje 

nehnuteľný majetok:  

pozemok registra „C“ KN parc. č. 13 605/11, zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 590 m2 v katastrálnom území 

Nové Mesto, evidovaný na liste vlastníctva číslo 31 

 

; ktorého účtovná hodnota je 29 376,62 €; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

     Prosím, prezentujme sa.  

     (Prezentácia.)     19 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:                19 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 

 

BOD 39: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu kancelárskych priestorov č. 222 na 2. poschodí 
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a č. 223 na 2. poschodí administratívnej budovy súpisné 

číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 

15123/11, na Junáckej 1, v k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť 

Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom 

Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Teda pre našu spoločnosť, ktorej sme 100 %-ným 

akcionárom. 

     Prosím bez úvodného slova a bez diskusie. 

 Prosím návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

prenájom kancelárskych priestorov č. 222 a č. 223 na 2. 

poschodí, v administratívnej budove súpisné číslo 3216 

postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 

15123/11, na Junáckej 1, v k. ú. Nové Mesto; na dobu 

neurčitú s účinnosťou od 01. 01. 2016 pre spoločnosť: 

Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom 

Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu, že sa jedná o spoločnosť, v ktorej 100 % 

majetkovú účasť má mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

(MČ) a ktorej je súčasne MČ zakladateľom; za nájomné vo 

výške: 1 €/rok 

 

; s podmienkou: 
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   a) nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 

dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, 

v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej  

lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť 

 

   b) prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania 

dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      20 poslancov.  

 Pripravíme sa na hlasovanie.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 20 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Ďalším bodom je bod č. 40. 

 

 

 

BOD 40:  

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 

priestorov na Račianskej ulici v Bratislave č. 87 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu; nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

a) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

prenájom nebytového priestoru č. 12/1902 nachádzajúceho sa 

na prízemní bytového domu so súpisným číslom 1528 na 

Račianskej ul. č. 87 v Bratislave, postavenom na pozemku 

registra „C“ KN parcele č. 12160, 12163 a 12168, 

nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto, evidovanom na LV č. 

2902, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy 

a v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

b) priložené obchodné podmienky obchodnej verejnej súťaže; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      19 poslancov. 

 Pripravíme sa na hlasovanie; nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov. 

     Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

     Ďalším bodom je bod 41. 

 

 

BOD 41:  

Návrh na vstup mestskej časti Bratislava – Nové Mesto do 

Združenia Malokarpatská vínna cesta 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Ďakujem pekne za slovo. Ja si predsa len dovolím 

trošku natiahnuť diskusiu, lebo je koniec roka tak sa chcem 

spýtať, že či v prípade schválenia tohto materiálu bude 

ustanovený nejaký splnomocnenec pre komunikáciu 

s Malokarpatskou vinnou cestu, a či nám bude pravidelne 

podávať nejaké informácie o činnosti tohto združenia, 

prípadne iné tovary a služby spojené s činnosťou tohto 

združenia? Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Návrh na takého splnomocnenca som 

zatiaľ nedostal a nemám ani podobné informácie. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

     Ďakujem za slovo. Ja by som poprosil k tomuto nejaké 

úvodné slovo; keď môžem niekoho. Nikto. Tak vysvetlíte, 

o čom bude vlastne toto hlasovanie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V našej mestskej časti sa nachádzajú zvyšky 

vinohradov.  

     V našom erbe je hrozno, strapec hrozna. A máme tu aj 

pána poslanca, nie je to nič zlé keď to povieme, ktorý 

v tejto oblasti vyvíja istú aktivitu, v oblasti záchrany 

vinohradov alebo jednoducho zachovania vinohradov. Sme 
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mestská časť, ktorá v minulosti bola posiata vinohradmi 

a teraz sú z nich iba torzá. 

 

     Ja osobne evidujem 3 menších pestovateľov hrozna 

a roľnícke družstvo, a snažíme sa aspoň istým spôsobom stať 

súčasťou vinohradníckej tradície tak ako Rača, Vajnory 

a niektoré ďalšie mestskej časti a samozrejme množstvo 

municipalít, ktoré sú súčasťou Malokarpatskej vinnej cesty.  

 

 Ako viete, v septembri sme zaviedli novú tradíciu, 

a tou tradíciou sú akési dožinky v spolupráci s kostolom na 

Teplickej, kde z miestneho JRD dostaneme víno, burčiak 

a zároveň niekoľko strapcov hrozna, ktoré ako taký symbol 

z Kuchajdy ide priamo na kostol Teplická. 

 

     Neočakával by som veľké aktivity, pretože naozaj už to 

naše územie sa od rímskych čias posúva niekde inde, ale je 

to aspoň nejaká snaha o to, aby sa táto tradícia aj v našom 

regióne zachovala, prípadne obnovila, prípadne sme pomohli 

tým, ktorí túto tradíciu zachovávajú a niečo s ňou robia.   

 Pán poslanec, vicestarosta Winkler.  

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Pán starosta, ja sa priznávam, 

že som pravidelným účastníkom či už jarnej alebo jesennej 

Malokarpatskej vinnej cesty. Je to veľmi príjemná akcia. 

Tohto roku myslím na jeseň sa zúčastnilo 7 000 ľudí, veľa 

zahraničných ľudí sem chodí.  

     A myslím, že sme jediná mestská časť, ktorá nie je 

členom tohto združenia. Je tam Staré Mesto, Devín, Vajnory, 

atď.  

 

     Takže ja tento návrh podporím a myslím si, že je to 

dobrý nápad. 
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 A samozrejme, čo sa týka tých financií, tam myslím že 

je to iniciálne členské 50,00 € a potom sa bude platiť 

nejakých 10. Takže myslím, že je to pekný návrh a ja ho 

podporím. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja taktiež vyjadrujem 

podporu tomuto návrhu. Myslím si, že keď aj tých vinohradov 

neostalo na území mestskej časti tie ktoré sú funkčné veľa, 

ale treba sa zaoberať vinohradníckou tradíciou. Mňa osobne 

mrzelo, keď napríklad som navštívil určité podujatie v Rači 

ohľadom vinohradníctva, kde zastupoval mestskú časť Rača 

náš vinár  pán Vladár. Takže myslím si, že je dobré, že tu 

máme poslanca medzi sebou, ktorý sa podujal takéto veci 

riešiť a zaoberá sa touto problematikou. Takže za mňa, áno 

podpora. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vyzval ma pán 

kolega, poslanec Mikuš, nakoľko Vy ste avizovali že teda aj 

tak priebeh rokovania, pracovali sme bez úvodných slov, že 

neboli pri ďalších 20 materiáloch úvodné slová. Myslím, že 

keď ste otvorili ten bod programu ani ste neudelil úvodné 
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slovo a hneď ste dali diskusiu, takže som nemal možnosť 

prihlásiť sa úvodným slovom. Takže keď už bol vyzvaný, tak 

v rámci diskusie, keď odznelo 4 – 5 príspevkov, tak si 

dovolím teda uviesť úvodné slovo, ktoré nebolo udelené, aby 

pán poslanec Mikuš k tomuto slovu sa dostal, tak ako ma 

vyzval. 

 

 Takže, vážený pán starosta, vážení kolegovia poslanci, 

prítomní hostia, vážený pán poslanec Mikuš,  

     predkladám návrh na vstup mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto do združenia Malokarpatská vinná cesta.  

 

 Združenie Malokarpatská vinná cesta je neziskovým 

záujmovým združením fyzických a právnických osôb, ktoré 

vzniklo v súlade so zákonom číslo 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v roku 1995. Geograficky pôsobí v rámci 

Malokarpatského regiónu. Združenie Malokarpatská vinná 

cesta patrí v oblasti fenoménov víno, krajina, história, 

ľudová kultúra, gastronómia, či vytváranie regionálnej 

identity na Slovensku určite medzi najsilnejšie.  

 

 Členskú základňu Malokarpatskej vinnej cesty tvorí 

aktuálne cca vyše 350 subjektov, medzi ktoré patria najmä 

vinári, obce a mestá. Členom Malokarpatskej vinnej cesty je 

takto aj 37 obcí Malokarpatského regiónu vrátane hlavného 

mesta SR Bratislava, bratislavských mestských častí Devín, 

mestskej časti Rača, mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto a mestskej časti Bratislava – Vajnory, teda najmä 

mestských častí na ktorých katastrálnom území sa reálne 

dopestováva hrozno a produkuje miestne víno. V týchto 

mestských častiach sú zachované vinohrady, ktoré sú 

zapísané v rámci registra vinohradov.  

 

 Rovnako tomu je aj v rámci mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, kde v súčasnosti pôsobia priamo traja najväčší 
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vinohradníci a producenti vína: Poľnohospodárske družstvo 

Vinohrady, Podkolibský vinohrad pána Alexandra Rozina 

a Vinárstvo pána Mariána Vladára. 

 

 Hlavným cieľom činnosti Združenia Malokarpatská vinná 

cesta je aktívne sa podieľať na regionálnom rozvoji 

Malokarpatského regiónu najmä so zameraním na rozvoj 

vinohradníctva a vinárstva. Ale podľa stanov 

nezanedbateľnou činnosťou je aj organizovanie a posky-

tovanie vzdelávania, poradenstva a metodickej pomoci 

v cestovnom ruchu, vinohradníctve a vinárstve 

a v regionálnom rozvoji, či presadzovanie zásad ochrany 

a tvorby životného prostredia pre zachovanie tradičnej 

malokarpatskej vinárskej krajiny. 

 

     V prípade, že sa mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

stane riadnym členom Združenia Malokarpatská vinná cesta 

bude mať právo zúčastňovať sa na zasadnutiach valného 

zhromaždenia, podieľať sa na smerovaní činnosti združenia, 

voliť a byť volená do orgánov Združenia Malokarpatská vinná 

cesta.  

 

 Vstupný poplatok je pre nového člena stanovený na 

50,00 €. Následne sa platí riadne ročne členské vo výške 

10,00 €. 

 

 Vážení kolegovia, vážený pán starosta, vážení 

kolegovia poslanci, prítomní hostia, vážený pán poslanec 

Mikuš, návrh, ktorý predkladám, aby sme sa stali členmi 

Združenia Malokarpatská vinná cesta nestojí veľké peniaze, 

ale význam členstva v tejto renomovanej organizácii nám 

prinesie významnú možnosť propagácie pestovania hrozna, 

prípravy dobrého a kvalitného vína práve v našej mestskej 

časti. Zabezpečí širší priestor pre podporu miestnych 

vinárov, ako aj vytvorí významný priestor na to, aby bolo 
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počuť mestskú časť Bratislava – Nové Mesto pri aktívnej 

ochrane viníc a vinohradov.  

 

     Práve preto, nakoľko vinohrady sú identitou našej 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, máme to dokonca 

v logu mestskej časti. Na nich, na štvrti Vinohrady táto 

časť Bratislavy vyrástla, generácie našich predkov na nich 

žili a aj touto formou ich máme podporiť.  

 Ďakujem vám za vašu osobnú podporu materiálu. 

 (Potlesk.) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne za naozaj vyčerpávajúce úvodné slovo. 

Myslím že po ňom každý z nás je podporovateľom vstupu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto do Združenia 

Malokarpatská vinná cesta. A som presvedčený že ďalšie 

príspevky budú iba o tom, že poslanci chcú podporiť tento 

materiál. 

 Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Ďakujem pekne pánovi poslancovi Gašpierikovi za 

neuveriteľný výklad tohto materiálu. Musím povedať že on 

a pán Mikuš Vlado budú dnešné zastupiteľstvo tí najznámejší 

poslanci, lebo takéto vystúpenie k takémuto bodu, myslím že 

keby sme to takto praktizovali ku každému bodu, tak sa naše 

zastupiteľstvá natiahnu na 3 až 5 dní. Ale oceňujem to, že 

mal to vysvetlené. A myslím, že teraz nebude mať absolútne 

problém zahlasovať za tento materiál a podporí ho.  

Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som len chcela poprosiť, že pokiaľ budeme 

v rámci tohto združenia, pokiaľ budú možností a budeme 

participovať aj finančne na nejakých akciách do ktorých 

mohli by sme vedeli zapojiť Tržnicu, tak by som bola za to, 

aby sme toto mali na zreteli. A pokiaľ bude treba nejakú 

pomoc, tak rada sa hlásim, že sa na takejto pomoci aj 

aktívne zúčastním.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja to vidím tak, že naozaj bude asi 

nejaká funkcia, ktorú navrhoval tu pán poslanec Sládek 

potrebná, ale to budeme asi na niektorých iných fórach 

o tom rokovať.  

 

 Dámy a páni, chce sa ešte niekto prihlásiť a predniesť 

svoj príspevok k tejto téme? Skutočne nikto?  

     Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

     Ja lenže nešlo mi o funkciu ale o Tržnicu.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To nám je úplne jasné, pani poslankyňa a nikto z nás 

si takéto niečo nemyslí. 

 

 Diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.   
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 

     A. s c h v a ľ u j e  

vstup mestskej časti Bratislava – Nové Mesto do Združenia 

Malokarpatská vínna cesta, 

 

     B. p o v e r u j e  

starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, aby 

vykonal všetky právne úkony na zabezpečenie splnenia tohto 

uznesenia podľa časti A. tohto uznesenia; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, registrujme sa, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      20 poslancov.  

 Prosím, pripravíme sa a hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 20 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 

 

 

VRÁTENIE SA K ROKOVANIU o bode č. l0:  

(Otvorenie k bodu na str. 52) 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií 

a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je to návrh pána poslanca Mikulca, ktorého poprosím 

o úvodné slovo.    

 

 

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

 Ďakujem za slovo.  

 Autoremedúrou chcem doplniť návrh uznesenia. 

 Ja poprosím pani Vítkovú z návrhovej komisie, aby to 

celé prečítala a ja si to autoremedúrou osvojím. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á : 

 Návrh pána poslanca Mikulca je na doplnenie článku č. 

5 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o nový 

odsek 5.5 v znení: 

„Výnimku zo všeobecného princípu nenárokovateľnosti 

poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti predstavujú 

ďalej finančné prostriedky, ktoré do rozpočtu mestskej 

časti poskytnú fyzické alebo právnické osoby (ďalej len 

darca) formou darovacej zmluvy s účelovým určením použitia 

poskytnutého finančného daru. Takto získané finančné 

prostriedky je mestská časť oprávnená použiť k výhradne 

vopred určeným účelom, ktorý darca v darovacej zmluve 

uviedol, a to bez ohľadu na výšku poskytnutého finančného 

daru.  

     Ustanovenia odsekov 5.1 až 5.3 tohto článku VZN sa 

nepoužijú.  

     Pôvodný odsek 5.5 až 5.14 sa v postupnom rade 

prečísluje na 5.6 a 5.15.“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne za úvodné slovo. 

 Otváram diskusiu.    

     Pán poslanec Bielik. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Ďakujem. Ja mám prosbu na pána prednostu Miestneho 

úradu: 

     Naši občania sú zvyknutí na iný spôsob poskytovania 

dotácií, teda prehľadný. Ja mám teda prosbu, či by ste 

mohol poveriť nejakého človeka, pracovníka úradu, ktorý by 

bol zverejnený aj na internetovej stránke, tam kde si ľudia 

nájdu žiadosť, aby mali aj človeka ktorý im bude vedieť 

poradiť, ako to správne vyplniť, lebo bude aj menší počet 

termínov na schvaľovanie tých žiadostí. Viete čo? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte niekto? 

 Pani poslankyňa Šebejová s faktickou poznámkou.  

 

 

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

 Ja len toľko, že je tam navrhnutá nová komisia. 

Považujem ju v tomto prípade za zbytočnú. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte niekto? 

 Pán poslanec Galamboš s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne, pán starosta.  
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     Ja sa trošku strácam, toto bol návrh uznesenia alebo 

to bolo úvodné slovo? Posúva sa B.1, hore-dole, hogo-fogo, 

neviem, naozaj. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre, vysvetlím: Podstatou návrhu je to, že starosta 

už bude mať dva stropy: 

     Prvým stropom je 2 000 € na jeden grant.   

     A po druhé, myslím že maximálna čiastka ktorú môže 

ročne starosta v rámci grantov prideliť je 20 000 €. Toto 

sú dva rozdiely oproti doteraz fungujúcej praxi. 

 

 Zároveň vzhľadom na to, že v niektorých prípadoch máme 

situáciu, keď máme darcu, ktorý chce účelovo darovať 

peniaze v prospech, napríklad kostola na Teplickej alebo 

v prípade iných občianskych združení, cirkví, atď., tak aby 

bolo jasné, že táto čiastka alebo tieto sumy sa nevzťahujú 

na celý tento systém, ale chceme, aby zároveň sa stali 

súčasťou dotačného mechanizmu, tak autoremedúrou si pán 

predkladateľ osvojil to, že v prípade účelovo viazaného 

daru sa tieto obmedzenia vo výške 2 000 € a celková suma 

20 000 € na túto vec nevzťahujú. 

 

 Zároveň ďalšou zmenou je vytvorenie dotačnej komisie. 

To znamená kým doteraz myslím všetky žiadosti išli na 

finančnú komisiu, v prípade že dôjde k schváleniu tohto 

materiálu, tak vytvorí sa dotačná komisia na ktorú pôjdu 

všetky žiadostí o dotácie.  

 

 A posledná zmena je taká, že žiadosti nad 2 000 € budú 

musieť prejsť zastupiteľstvom.  

 

 Čiže áno, trošičku sa ten proces v niektorých 

prípadoch spomalí, resp. nie vždy sa stihnú tie termíny, 
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resp. žiadatelia budú musieť robiť veci s väčším 

predstihom. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Myslím si, že to čo 

ste teraz hovorili a čo pán predkladateľ autoremedúrou 

navrhuje je úplne logické, pretože pokiaľ nám niekto daruje 

ako mestskej časti prostriedky a darca dá a vymedzí 

špecificky účel tak my to musíme rešpektovať, pretože 

takýmto spôsobom je postavená právna úprava daru. Takže ja 

som za to aby to tam bolo a som rád, že ste to tam 

doplnili. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýtať predkladateľa 

Richarda (pána Mikulca), že či sú tam tri termíny na 

predkladanie? Pôvodne boli dva a potom sme navrhovali tri. 

Je to tam zapracované v tom materiáli? 

 

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

     Sú zapracované len dva. Ale takisto autoremedúrou si 

môžem osvojiť ešte aj tretí termín v tom roku.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Gašpierik. 
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja tento materiál veľmi podporujem, 

lebo sa dostávame konečne na úroveň ostatných samospráv, 

kde takéto grantové schémy sú veľmi rozpracované. A myslím 

si že príslušnými organizáciami,  združeniami, nadáciami, 

občanmi aj veľmi kvitované. Dostáva to určitý rámec.  

 

     Ten rámec je vlastne taký, že sa do 31. januára môžu 

hlásiť všetci títo žiadatelia a následne komisia posúdi 

komplexne, globálne, či už je to oblasť kultúry, športu, 

sociálnych veci, na aké účely pôjde, aby tam bola určitá 

proporcionalita s tým, že tieto procesy musia byť vždycky 

vyčerpané do konca roku. To znamená, že samozrejme 

najväčšie gro, predpokladám, týchto žiadostí bude do 31. 

januára tak, aby vedeli potom tieto finančné prostriedky 

účelne využiť.  

 

     Potom sa dáva myslím že druhý termín; samozrejme 

pokiaľ určité subjekty alebo okolnosti nepovolili sa 

prihlásiť takýmto žiadateľom do konca januára, môžu sa 

prihlásiť v druhom termíne. A samozrejme, potom aj to 

časové obdobie je už následne kratšie na realizáciu 

takýchto prvkov, ktoré sú predmetom takýchto grantov. 

 

 Samozrejme že začíname, už to predpokladá nevieme 

zverejniť v rámci Hlasu Nového Mesta, že sa takéto nové 

pravidlá prijali, takže možno stojí za to, že na začiatku 

by sa tento termín posunul do 28. februára tak aby sme to 

stihli uverejniť, aby sa stihli títo žiadatelia prihlásiť. 

Alebo teda tento druhý termín bude možno nejaký prvý 

štvrťrok, aby sa stíhali prihlásiť do 31. 3. a následne 

vedeli použiť čerpanie týchto finančných prostriedkov.  

 

 Čo sa týka tých financií, ako ste spomínali pán 

starosta, ja tomu rozumiem tak, ako povedal pán Korček, 
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teda aj Vy, samozrejme u tých darov je to logické, že 

pokiaľ nám niekto dá finančné dary, tak nemôžu sa o tieto 

prostriedky uchádzať iné združenia že by si ich radi 

použili. A aby to komisia posudzovala, to je jednoznačne, 

aby sa určil ten účel; myslím že tam nie je diskusie. 

 

     Ale čo sa týka tých ostatných limitov, či už 2 000 €, 

20 000 € alebo nad, tak tomu som porozumel tak, že všetky 

žiadosti bude posudzovať komisia s tým, že komisia má vždy 

len odporúčací charakter.  

 

     Tie čo budú do výšky 2 000 € následne predloží Vám, 

pán starosta. Vy to môžete zobrať do úvahy ale nie ste 

týmto rozhodnutím alebo odporúčaním komisie viazaný. A vo 

vašej juristickej právomoci schválite tieto finančné 

prostriedky a následné čerpanie týmito žiadateľmi. Tie 

finančné zdroje, ktoré budú nad výšku 2 000 €, tak komisia 

odporučí, prerokuje a predloží na schválenie do 

zastupiteľstva mestskej časti.        

 

 Ten limit 20 000 €, ktorý tam ostal, pokiaľ som tomu 

rozumel správne, tak je vlastne limitácia, že v tej výške 

do tých 20 000 € podľa finančných prostriedkov schválených 

v rozpočte; do celkovej výšky 20 000 € rozhoduje starosta. 

A ktoré by potom prekročili tento rámec, tak budú vždycky 

predkladané do zastupiteľstva.  

 

     Teda po vypočutí či som to jednoznačne porozumel 

z takto koncipovaného materiálu či už z vašej strany, resp. 

aj zo strany predkladateľa pána JUDr. Mikulca? Veľmi pekne 

ďakujem.     

 

      

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 Dobre si porozumel tomu. Chcel by som si ešte 

autoremedúrou nahradiť, dať nový bod 5.6: 

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto sa predkladajú spravidla v týchto 

troch termínoch vyhlásených ako riadne termíny pre 

podávanie žiadostí, a to sú termíny: 31. 1., 31. 5. a 30. 

9.  

 Potom ešte upravíme v článku 5 body a) a b) a vznikne 

nový bod c).  

     Čiže žiadostí predložené žiadateľmi v termíne 31. 1., 

ktoré budú prerokované, posudzované do 30 dní po tomto 

termíne uzávierok pre podávanie žiadostí. 

 

 Po b) žiadosti predložené žiadateľmi v termíne do 31. 

5., ktoré budú prerokované, posudzované do 30 dní po 

termíne uzávierok žiadostí. 

 

 A po c) žiadostí predložené žiadateľmi v termíne do 

30. 9., ktoré budú prerokované, posudzované do 30 dní po 

potom termíne uzávierok pre podávanie žiadostí. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Do diskusie je prihlásený ešte pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :   

     Ďakujem pekne za slovo. Ja som tu chvíľku nebol, takže 

možno moje otázky budú smerovať k tomu čo už bolo 

zodpovedané. Ale chcem sa spýtať, prvá otázka je, že či 

s tým rozpočet na budúci rok ráta? 

 A druhá otázka je: Ako sa to dotkne dotácií, ktoré sú 

prideľované v sociálnej oblasti, ak to sa jedná o detí, 
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dôchodcov a sociálna komisia dáva ešte také výpomoci 

v núdzi. Neviem presne ako sa to volá, ale určite viete 

o čom rozprávam. Ďakujem pekne za odpoveď. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ničoho sa to nedotýka, pretože pokiaľ 

ide o tie sociálne výpomoci a ostatné veci, tie idú svojim 

vlastným životom, majú svoje vlastné pravidlá a táto zmena 

sa ich nijako nedotýka. Takto to funguje.  

 

 A druhá vec, rozpočtu sa to takisto nedotýka, pretože 

my tu len upravujeme formu, akým spôsobom sa tie peniaze 

budú schvaľovať. Tie peniaze sú, čo sa týka rozpočtu, tak 

ako každý rok.    

 Pán poslanec Sládek s faktickou poznámkou; nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :   

     Ja len veľmi v krátkosti. Ak je to uznesenie 

koncipované tak ako som ja dostal v materiáli sa priznám 

k jednému pozmeňovaciemu návrhu, ktorý si pán Mikulec 

osvojil, a to je úpravová záležitosť.  

 

     Ešte čo sa týka komisie existuje uznesenie z roku 

2013, ktoré určuje úlohy stálych pracovných komisií. 

A keďže v zmysle znenia toho VZN je to definované ako stála 

pracovná komisia, tak je len potrebné ešte upraviť samotné 

uznesenie 2/2013, ktoré sa volá úlohy komisií miestneho 

zastupiteľstva, atď. Tam je treba doplniť samotnú dotačnú 

komisiu a určiť jej aspoň dva okruhy úloh v zmysle textu 

tohto VZN.  

     Takže bude sa dopĺňať, predpokladám, ešte aj samotné 

uznesenie o nový bod. Ďakujem pekne.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec, vzhľadom na množstvo autoremedúr 

a ďalšie návrhy neodložíme to na február, lebo ja už v tom 

sa strácam? 

 

 

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

 Ja si myslím, že to netreba odkladať. Ja autoremedúrou 

tie body, ktoré som si ja osvojil, teda  boli prečítané, sú 

doplnené. Môžem prečítať návrh uznesenia teraz komplexne 

celý. 

 

 Čo sa týka toho čo navrhoval pán Sládek, ja som to 

prerokoval s právnym oddelením. Netreba to tam doplniť, 

čiže schválime to takto ako je a myslím, že to bude bez 

problémov. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Do diskusie je ešte prihlásená pani poslankyňa 

Šebejová s faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Ja by som len chcela navrhnúť zmenu v tom všeobecne 

záväznom nariadení v zmysle toho, aby naďalej tie dotácie 

posudzovala finančná komisia. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, dajte to písomne.  

     Alebo ideme reagovať? 

 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 
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 Ja zareagujem: My sme mali včera klub a riešili sme 

tam tieto veci. Toto sú dotácie, ktoré myslím by mali 

riešiť ľudia, ktorí sú priamo k tomuto. Napríklad sú tam 

rôzni ľudia, z rôznych komisií, kdežto vo finančnej komisii 

sú len tí istí ľudia. Toto sú ľudia, ktorí sú aj z iných 

oblastí, takže myslím si že majú k tomu čo povedať. Je 

dobre že tá komisia je taká rozmanitá, že to nie je len tá 

finančná komisia, kde sú všetci títo ľudia, takže sme to 

koncipovali v tomto znení a dali sme tam aj ľudí, ktorí sú 

najmenej zapojení v tej mestskej časti nejakým rozhodovacím 

procesom.  

 

     Čiže ja to navrhnem takto aj s tými ľuďmi, ktorí sú 

tam v tej komisii. Ak potom niekto zahlasuje to čo pani 

Katka (Ing. Šebejová) chce, že chce to naspäť, ja 

podporujem ten návrh lebo som chcel, aby tam boli ľudia 

boli zapojení aj z rôznych iných odvetví nielen tí čo sú vo 

finančnej komisii.  

     Takže ja to prednesiem takto a uvidíme ako sa to 

schváli. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pani poslankyňa nezabúdnite váš 

návrh dať v písomnej podobe, budeme o ňom samozrejme 

hlasovať ako o prvom  

 Pán poslanec Sládek s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Ďakujem veľmi pekne. Ja len v krátkosti: Ja sem-tam sa 

zúčastním ako prísediaci finančnej komisie, teda z času na 

čas. Ale pri všetkej úcte ja si dovolím tvrdiť, že to je 

najvyťaženejšia komisia. Ja síce chápem argumentom pani 

Šebejovej, ale dovolím si tvrdiť, že z hľadiska fakt 
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kvality posudzovania jednotlivých žiadosti vo vzťahu 

k účelu, na ktorý budú žiadané tieto dotácie, je dobré aby 

tá komisia mala dostatočný priestor, aj časový na to aby 

vedela žiadosti prerokovať.  

     Takže určite navrhujem to prerokovať a schváliť dnes.  

 

     Myslím si, že tie návrhy alebo tie veci, ktoré tam pán 

JUDr. Mikulec autoremedúrou dopĺňa sú vyslovene kozmetické 

úpravy. A myslím že má význam, aby to posudzovala samotná 

komisia. A myslím si že aj Vám ako starostovi sa bude 

lepšie komunikovať so špecializovanou komisiou, ktorá bude 

mať v predmete činnosti len to jedno. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Je 12 hodín a ak môžeme, tak skúsme 

urýchliť túto debatu.  

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja som sa iba raz hlásila. Neviem či omylom; 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Ja taktiež ako moji predrečníci sa 

prikláňam k tomu, aby tieto žiadosti posudzovala samostatná 

komisia. Aj v ostatných samosprávach je vždy zriadená 

samostatná komisia, či je to už na úrovni VÚC alebo aj v 

iných mestských častí.  
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     Tiež si myslím, že finančná komisia je veľmi vyťažená 

a tí ľudia ktorí budú v tejto dotačnej komisii budú mať 

zodpovednú úlohu, pretože každú tú žiadosť budú musieť 

zodpovedne pozrieť a zodpovedne sa k nej vyjadriť. A myslím 

si, že na to treba ľudí, ktorí sa tomu budú len veľmi 

zodpovedne venovať. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pán starosta som s Vami vo 

vzácnej zhode a takisto som navrhol, aby sa tento materiál 

odsunul na február vzhľadom na to všetko čo sa doteraz 

porozprávalo. Pokiaľ sa to neudeje, tak by som sa veľmi rád 

ešte zoznámil s členmi tej komisie. Možno boli povedaní, 

viem že som tu chvíľku nebol, možno neboli, ale rád by som 

sa dozvedel kto to je. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Šebejová s faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Takže s ohľadom na krátkosť času by som ten návrh 

stiahla.  

     A ja iba vlastne týmto vysvetľujem, že prečo 

nepodporím; a to znamená že so zriadením novej komisie 

nesúhlasím. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte niekto?  

 Pani poslankyňa Rattajová. 

 

 

Poslankyňa Ing. Z. R a t t a j o v á :   

     Ja len v rýchlosti: Taktiež vzhľadom k tomu, že je tu 

kopec nejasností, tak ja súhlasím s tým, aby sa ten 

materiál predložil a prerokoval vo februári, po novom roku. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ale to musí povedať predkladateľ 

materiálu. 

 Keďže už nikto nie je prihlásený, diskusiu uzatváram.  

 Pán predkladateľ. 

 

 

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

 Ja poviem k tomu len to, že ja teda aj po tom čo som 

si tu vypočul, počul som viacerých kolegov, myslím si že ja 

nevidím problém v tom, aby to riešila finančná komisia tak 

ako tomu bolo doposiaľ. A som za to, aby teda to zloženie 

tej komisie bolo rôznorodé a z rôznych oblastí. 

 

 Čiže ja dám návrh uznesenia a poslanci sa vyjadria 

hlasovaním tak ako chcú. Keď to nepodporia, nemám problém, 

pôjde to v ďalšom zastupiteľstve. Takže ja ten návrh určite 

dám.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pardon. Povedali ste teraz, že teda bude o grantoch 

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

 Nie. Ja som povedal, že finančná komisia o tom 

rozhodovala a teraz dotačná bude o tom rozhodovať, a tých 

členov dotačnej vymenujem v tom návrhu uznesenia.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Čiže to ste sa pomýlili, to teraz upravujete. 

Dobre. 

 

 

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

 Takže prečítam návrh uznesenia? 

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     po A. s c h v a ľ u j e   

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

 po B. z r i a ď u j e  stálu pracovnú komisiu 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto s názvom – „Dotačná komisia“. 

 

     po C: v o l í členov Dotačnej komisie v zložení: Ing. 

S. Winkler, Ing. J. Bielik, Mgr. V. Mikuš, Ing. A. Árva, 

Mgr. D. Sládek, Ing. L. Gašpierik a Ing. M. Líška.  

 

     A Ing. P. Galamboš, Ing. A. Vítková ako poradný hlas 

tej komisie; ako členovia s poradným hlasom.  

 

 Čiže ešte raz prečítam: Winkler, Bielik, Mikuš, Árva, 

Líška, Sládek, Gašpierik. 
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 Členovia s poradným hlasom je pán Galamboš a pani 

Vítková.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.   

 Prosím, pripravíme sa na prezentáciu. 

 Prosím, prezentujme sa 

 (Prezentácia.)     17 poslancov. 

 Nech sa páči, pripravíme sa na hlasovanie; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                13 poslancov 

 Proti:              1 

 Zdržal sa:          6 

 

 Dámy a páni, ďalším materiálom je materiál R/1 

 

 

BOD 42:  

Návrh na voľbu člena Komisie pre školstvo a vzdelávanie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, pôjdeme bez úvodného slova a bez 

diskusie.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 
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     v o l í  

Mgr. Vladimíra Mikuša za člena Komisie pre školstvo 

a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     20 poslancov. 

 Nech sa páči pripravíme sa na hlasovanie; prosím 

hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          2 

 Pred nami sú posledné body. 

 

 

BOD 43: 

Vystúpenie občanov 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     V rámci tohto bodu nemám nahláseného žiadneho občana 

ktorý by chcel vystúpiť.  

 Ideme na ďalší bod.  

 

 

BOD 44: 

Interpelácie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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     V rámci tohto bodu nie je nikto prihlásený, za čo 

veľmi pekne ďakujem, lebo je 12,08 hod. Takže tento bod 

uzatváram a ideme do bodu rôzne. 

 

 

 

BOD 45: 

R ô z n e  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V rámci bodu rôzne sa prihlásila pani poslankyňa 

Pfundtner.  

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, minulý týždeň 

v piatok bolo stretnutie s občanmi ohľadne vykrývača 

vysielača, ktorý bol postavený na Podkolibskej ulici. Táto 

vec nás, obyvateľov v lokalite veľmi nepríjemne prekvapila. 

Okrem toho že vyrástla vysoká stavba, ktorá má 23 metrov, 

ľudia majú obavy aj zo zdravotných rizík.  

 

 Chcela by som sa spýtať na závery toho stretnutia, 

ktoré sa malo uskutočniť  minulý týždeň v piatok aj svojou 

účasťou, že k akému záveru ste sa dostali? Viem, že 

obdobnej situácii čelili aj obyvatelia na Krásnej hôrke, 

kde vlastne zamedzili výstavbe takéhoto vysielača.  

 

     Podľa mojich informácií predmetný vysielač ktorý dal 

postaviť jeden mobilný operátor má vykryť dosť veľké 

územie, avšak ja som neevidovala žiadne požiadavky 

z lokality od obyvateľov, že by mali slabý signál. Pokiaľ 

viem z tej dokumentácie, ktorá je k dispozícií je uvedené 

aj to, že žiadny ďalší vykrývač v okruhu 5 km sa nemôže 
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v budúcnosti postaviť. A preto máme naozaj vážne obavy aj 

s ohľadom na možné zdravotné následky. 

 Takže ja by som chcela dostať odpoveď na túto 

situáciu. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, je to trošičku inak. Vykrývač vykrýva 

v skutočnosti veľmi malé územie, zhruba hovoríme o nejakých 

300 ľudí. Totiž na stretnutí s obyvateľmi boli aj 

zástupcovia spoločnosti príslušného operátora, nakoľko 

minulý týždeň som požiadal o stretnutie generálneho 

riaditeľa príslušného operátora. A jednou z požiadaviek 

bolo aj, aby aj pracovníci sa zúčastnili tohto stretnutia. 

Čiže ide o relatívne malé územie okolo Bellovej ulice, 

časti Podkolibskej, atď., kde operátor deklaruje že stavia 

sa to na základe práve žiadostí obyvateľov z tejto 

lokality, ktorí v nepravidelných intervaloch mávajú 

problémy so signálom.    

 

 Zároveň deklaroval, že má záujem na tomto stožiari 

umiestniť aj zariadenia pre ostatných operátorov, teda 

ponúknuť im, aby nedošlo k tomu, že o niekoľko sto metrov 

sa vybuduje druhý stĺp, potom tretí stĺp, prípadne štvrtý 

stĺp.  

 

     V tejto chvíli je to situácia taká, že rozhodnutie 

ktoré bolo, bolo napadnuté a bude sa preverovať stavebné 

povolenie na príslušnú stavbu.  

      

     A zároveň oslovujeme príslušného operátora s návrhom 

na také dobrovoľné odstránenie tohto stožiara, takže 

uvidíme aká bude situácia v budúcnosti.  

 Pán poslanec Dubček s príspevkom. 
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Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

 Ja chcem poďakovať pán starosta, aj všetkým poslancom, 

že pokiaľ som mal možnosť sledovať ich prístup k rozvoju 

životného prostredia, ktorý mi tu vlastne zanechávame aj 

budúcim generáciám, tak v predošlom období boli dosť 

rozdielne názory, lebo chápem že ekonomika ako vidíte aj vo 

svete, prinášajú niektoré činnosti ľudstvu, prinášajú 

zisky, ale nie budúcnosť pre generácie do lepšieho života. 

A keďže tu vidím, že sa situácia zmenila a že napriek tomu 

že záchrana životného prostredia a zelene neprináša taký 

ekonomický zisk, tak chcem poďakovať všetkým, ktorí už si 

priznávajú, že to je to čo nám pomôže prežiť. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som sa len chcel vrátiť k tomu materiálu, ktorý 

som predkladal ako posledný. Mňa teší neuveriteľný záujem 

ľudí o účasť v komisiách, i keď nemôžeme tu vyhovieť 

všetkým. Keby bolo na mne, tak pre mňa za mňa v dotačnej 

komisii nech je aj 10, 15 členov, ja s tým nemám absolútne 

žiadny problém keď sú poslanci takí žhaví že chcú ísť do 

komisií.  

 

     Len keď to mám zadeľovať nejakým spôsobom tak aby to 

bolo pre každého nejakého úmerné a rovnaké, aby nejaký 

poslanec ako Vy, pani Šebejová, ste nebola v troch 

komisiách, hej; keď ste v komisii dopravy, v komisii 

životného prostredia, v komisii sociálnych veci a bývania, 

ste v komisii pre EKO-podnik a chcete byť ešte v komisii 

dotačnej. A sami viete, že máme niekedy schôdze a chodíte 
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na tie schôdze neskoro o pol hodiny alebo aj o trištvrte, 

čiže niekedy nestíhate tieto veci. Čiže ja sa Vám nesnažím 

nevyhovieť. Toto je vec, ktorú riešim tak, aby sa na 

každého poslanca dostalo. 

 

 Ja si myslím, že nikto v tej komisii nemá problém sa 

s Vami vymeniť. A môžete byť aj v štyroch, aj v piatich, aj 

v šiestich komisiách. Takisto aj ostatní poslanci, ktorí 

mali problém s tým, aby tam neboli a sa tam nenašli v tej 

komisii; čiže dohodnite sa a pre mňa, za mňa keď je niekto 

hyperaktívny, nech je aj v štyroch, aj v siedmych 

komisiách, ja s tým nemám žiadny problém. Len nech takéto 

materiály; 

 

Starosta Mgr. R. M i k u l e c : 

 Pán poslanec, prosím Vás; idú Vianoce. 

 

 

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

 Dokončím. Idú Vianoce, však to je najlepší čas na 

zamyslenie. Čiže nech si to každý preberie v hlave cez tie 

Vianoce. A ja im prajem všetko dobré do Nového roku, aby 

teda s čistou hlavou vykročili, a aby tu neboli takéto 

zvady. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Šebejová s faktickou poznámkou na pána 

Mikulca. 

 

 

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

     Ja to zoberiem, Rišo (JUDr. Mikulec) s úsmevom, lebo 

môj otec ma celý život viedol k tomu, aby som si z takýchto 
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vecí nič nerobila. Fakt je že chodím neskoro, to je proste 

môj celoživotný problém.  

 

     Druhá vec je, že ja som tu iba vzniesla takú otázku, 

akože prečo nie som v komisii, ale iba jedine ma  mrzí, že 

som o nej nevedela. Proste bianco zmenky, bianco veci, to 

ma štve.  

 

     Nechcem byť v tej komisii, nestíhala by som ju tak ako 

ste povedali. Možno že je super že vznikla, možno je to môj 

omyl, to ja teraz neviem. Mala som taký pocit, že ďalšia 

komisia je zbytočná. Na budúce sa možno o tom porozprávať 

predtým, a akože je to v pohode.       

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja chcem poprosiť, naozaj zvládli sme 

zastupiteľstvo naozaj veľmi slušne, veľmi korektne, skúsme 

ho takto aj ukončiť. Máme za sebou podľa mojej mienky 

úspešný rok.  

 

 Čiže, pán poslanec, chcem veľmi pekne poprosiť, 

nereagujte. Naviac faktickou poznámkou na faktickú poznámku 

nemôžme reagovať. Naozaj chcem pekne poprosiť. 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som veľmi rád, že sa na 

zastupiteľstvo po niekoľkých mesiacoch zasa vrátil humor.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Dámy a páni, už nikto nie je prihlásený takže ak 

dovolíte tento bod uzatváram.  
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BOD 46: 

Z á v e r  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Na záver iba pár slov, ak dovolíte, aby sme zhodnotili 

tento rok:  

     Máme za sebou o pár dní rok 2015.  

     Z pohľadu našej mestskej časti ide o veľmi úspešný 

rok, lebo sme dokázali urobiť to čo za posledných 6 rokov 

dohromady. Oprava 4 škôl, 5 škôlok, parkov, detského 

ihriska a komunitného centra z prostriedkov únie, rekon-

štrukcia ďalšej škôlky a jej nadstavba, rozšírenie ďalšej 

škôlky, rekonštrukcia ďalšieho parku, vybudovanie troch 

výbehov pre psov, a môžeme ísť jedno za druhým.  

     Ja vám chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli, všetkým 

ktorí nerobili zle a nebránili veciam, pretože mnohokrát 

stačí aj to. 

 

 Chcem pekne poďakovať našim pracovníkom úradu, pretože 

v mnohých prípadoch sme ich veľmi hnali, aby sme stíhali 

termíny, aby sme zvládali činností. A to nehovorím iba 

o investičnom oddelení, nehovorím iba o eurofondoch, 

nehovorím iba o ekonomickom, ale o všetkých ostatných 

vrátane právneho, vrátane hoci aj dievčatá podateľne 

a ďalších pracovníkov úradu.   

 

 Ďakujem EKO-podniku a jeho šéfovi. My máme pocit 

a myslím, že aj naši obyvatelia to takto jasne deklarujú, 

že Nové Mesto je stále čistejšie, že sa snažíme aby sme 

boli naozaj čistou mestskou časťou.  

 

     A páči sa mi, že sa stotožňujeme s myšlienkou, robme 

si čo najviac veci sami. Čo najviac vecí či už ide 
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o značenie, či už ide o čistenie, upratovanie. Zachovajme 

si to, čo mnohé mestské časti, mnohé samosprávy  zrušili, 

predali, čo inde nefunguje. A toto čo je bežné v zahraničí, 

rôzne mestské podniky; robiť si veci vlastnými silami, 

slúžiť svojej vlastnej komunite. 

 

 Dámy a páni, ďakujem vám všetkým.  

     Ďakujem aj Vám pán prednosta.  

     Ďakujem Stredisku kultúry, Knižnici, všetkým našim 

kolegom, spolupracovníkom, každému občanovi, obyvateľovi, 

ktorý pomohol svojou pripomienkou, návrhom, podnetom, radou 

alebo účasťou na brigáde, či podobných aktivitách. 

 

 A želám vám príjemné prežitie týchto sviatkov, 

najkrajších sviatkov v roku, a úspešný Nový rok 2016.  

 

     Úspešný Nový rok pre každého z Vás, pre každého z nás, 

a zároveň aj pre našu mestskú časť Bratislava – Nové Mesto 

a pre celú našu krajinu. Všetko dobré.  

 

 A dovoľte, aby som vás pozval na malé občerstvenie. 

Myslím, že je to posledná príležitosť, kedy sa máme možnosť 

spolu stretnúť v rámci tohto kalendárneho roka takto so 

všetkými.  

 Ešte raz, ďakujem za spoluprácu. 

 

ZNELKA MČ. 

 

(Ukončenie o 12,30 hod.) 

 

                    x               x 
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............................     .......................... 

prednosta Ing. Mgr. Ľ. Baník        starosta Mgr. R. Kusý 

 

 

OVEROVATELIA:  

poslanec JUDr. R. Mikulec         ......................... 

poslanec Ing. P. Galamboš         ......................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

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