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OTVORENIE o 9.00 hod.: 

 

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

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vítam 

Vás na dnešnom pokračovaní 27. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 Z dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

Pán poslanec Andrej Balga, MBA 

Pán poslanec Ing. Jakub Mrva 

Pán poslanec MUDr. Pavol Dubček 

Pán poslanec Martin Lovich a  

Pani poslankyňa Mgr. Darina Timková. 

 

      Pokračujeme návrhovou komisiou, pričom pani 

predsedníčkou v našom zastupiteľstve je pani poslankyňa 

Šebejová a členmi návrhovej komisie sú pán poslanec Lovich 

a pán poslanec Weiss. Ak dobre chápem, tak pán poslanec 

Lovich prítomný nie je a pán poslanec Weiss; radšej 

skontrolujeme.  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ja som prihlásený na smart vote, takže to je hádam 

v poriadku,m pán starosta. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, pán poslanec. Ďakujem pekne. 

 Takže za pána poslanec Lovicha budeme musieť dovoliť 

niekoho do návrhovej komisie. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 



4 
 

 

Pokračovanie 27. zasad. MZ MČ B-NM 8.6.2021 

 Pán starosta, ja si dovolím navrhnúť, keďže ako predseda 

návrhovej komisie som teraz prítomný, že by sme vyriešili 

tým spôsobom, že pani kolegyňa Šebejová bude členkou a ja 

budem normálne fungovať ako predseda návrhovej komisie. Čiže 

treba prevoliť pani poslankyňu Šebejovú za členku návrhovej 

komisie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Šebejová, súhlasíte s tým?  

 

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

 Áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujeme pekne. 

 

     Takže, budeme hlasovať o návrhovej komisii v tomto 

zložení: 

 Členovia návrhovej komisie: pán poslanec Mgr. Peter 

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

 Predseda návrhovej komisie: pán poslanec Mgr. Juraj 

Petrovič. 

 Nech sa páči, prosím, ideme hlasovať; prosím 

prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 
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 Zdržal sa:           0 

 

 Ak dovolíte, ešte predtým, než budeme pokračovať v bode 

14 – rôzne, by som rád povedal pár slov: 

 

 Predpokladám, že každý z Vás dostal e-mail od pána 

vicestarostu Winklera, v ktorom ma požiadal o uvoľnenie 

z funkcie. Tak sme sa aj dohodli pred zhruba dvoma až päť 

štvrťrokmi, že bude slúžiť našej mestskej časti ako 

vicestarosta na polovicu funkčného obdobia. 

 

 Dovoľte mi z tohto miesta pánovi vicestarostovi 

poďakovať za jeho prácu, ktorá bola náročnejšia než sme 

predpokladali. Ja som vďačný, že v ťažkej chvíli kto mi 

pomohol v októbri, neváhal a prevzal na seba bremeno  viesť   

úrad. Hovorím, s vedomím čo hovorím, bremeno, pretože 

opravovať, rekonštruovať mestskú časť, riešiť problémy to sú 

veci, ktoré človeka bavia a napĺňajú. Pre Stavebný úrad to 

je pre človeka, ktorý tieto veci podpisuje skutočne veľmi 

ťažká úloha. 

 

 Chcem mu veľmi poďakovať za 6 a štvrťroka spolupráce 

ako  vicestarostu. Pán vicestarosta, budem Vám vykať, pretože 

máme zastupiteľstvo a mali by sme si tu všetci vykať, aj keď 

my si osobne tykáme. Veľmi si vážim to ako ste dokázali 

v dnešnej takzvanej historickej dobe, za ktorou mnohí 

skrývajú svoje správanie, reagovať vždy s rešpektom a úctou 

aj voči ľuďom, s ktorými ste nesúhlasili alebo ktorí 

nesúhlasili s Vami.  

 

     Veľmi si vážim, ako ste dokázali zabrať v tých 

situáciách, keď to bolo potrebné. Veľmi si vážim ako ste 
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pristupovali k riešeniu problémov s rozvahou, pokojom 

k ľuďom a s rešpektom voči starším ženám a voči v podstate 

každému s kým ste sa stretli. Je pre mňa cťou, že sme spolu 

pracovali, je pre mňa cťou že som Vás mal možnosť mať po 

svojom boku, je pre mňa cťou, že som Vás mal možnosť poznať 

ako človeka. 

 

 Ďakujem za všetko a budem vďačný a rád, ak veci ktoré 

ste rozbehli pomôžete nejakým spôsobom dokončiť, resp. 

budete na ne aspoň jedným okom pozerať. 

 

 Želám Vám veľa zdravia a všetkého dobrého a teším sa na 

ďalšiu spoluprácu s Vami ako poslancom nášho Miestneho 

zastupiteľstva.  

 

 

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

 Pán starosta, ďakujem pekne. Nepočul som ten záver, ale 

aj ja ďakujem. Bolo mi cťou, že som mohol byť 6 rokov Vásd 

zástupca. Ďakujem kolegom poslancom za korektnú spoluprácu. 

Ako si povedal, pán starosta, nie vždy sme mali rovnaký 

názor, ale vždy sme vedeli spolu odkomunikovať a verím, že 

to bude tak naďalej. 

 

 Boli sme dohodnutí, pán starosta, že budem dva roky 

vicestarosta. Pre mňa primárna úloha bola spustiť parkovanie 

v Novom Meste vďaka kolegom poslancom, nebudem ich menovať. 

Samozrejme aj pracovníkom úradu. Mestská časť dokázala 

prejsť všetkými chorobami, pokračujeme ďalej. Ale urobili 

sme kus práce a verím, že v tomto budeme pokračovať. Čiže, 

ešte raz, ďakujem veľmi, veľmi pekne a teším sa na ďalšiu 

spoluprácu. Vďaka Vám všetkým.    
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, prejdeme k bodu rôzne. 

 

 

BOD 14: 

Rôzne 

 

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

 Dobrý deň prajem všetkým. Ak dovolíte, pán starosta, 

chcem poprosiť, keby sa mi mohol ozvať nejaký technik, lebo 

sa mi nedá vojsť do aplikácie smart vote. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Ideme na to. Pán poslanec, smiem Vás pekne 

poprosiť, môžete mi dať Vaše telefónne číslo pre pána kolegu? 

 

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

 Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Aj ja.  

     V rámci bodu rôzne sú prihlásení: pán poslanec Troiak, 

pán poslanec Korček, pani poslankyňa Švecová. 

 Ideme tak, ako boli poslanci prihlásení.  

 Pán poslanec Troiak, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem, pán starosta. Vážené kolegyne, vážení 

kolegovia, ja mám vlastne 3 veci, na ktoré by som sa chcel 
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spýtať pána starostu. Prvé je uznesenie prijaté 23/22.2, 

ktoré som  spolu predkladal aj s kolegom Branislavom 

Filipovičom, a malo v ňom ísť o to, že ste mali začať rokovať 

so špecializovanými spoločnosťami o zabezpečení zberu 

drobného elektroodpadu a batérií a predložiť vyrokované 

podmienky na zasadnutie všetkých komisií v 20 pracovnom 

týždni v roku 2021. Nič takéto som nedostal, takže neviem že 

kde sa to zaseklo; či mi to neviete teraz a alebo nám 

odpovedať, v akom je to štádiu? 

Ďalej budem pokračovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán poslanec, prezistím túto vec a dám Vám vedieť, dobre 

ako sme na tom. 

 

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

 E-mailom aj kolegovi? Alebo najlepšie všetkým 

poslancom? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Myslím, že v prípade uznesení dávame informácie všetkým 

poslancom automaticky. Čiže všetkým to príde e-mailom. 

 

 

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

 Ďakujem. Ďalší bod: Pred mesiacom a pol bolo pracovné 

stretnutie na tému: Záväzný plán opráv a rekonštrukcií ciest 

a chodníkov. Na tomto stretnutí sme sa dohodli, že približne 

v dátume 25.05. bude ďalšie stretnutie; nič takéto sa 

neuskutočnilo. Tak by som sa spýtal, či sa plánuje ďalšie 
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stretnutie , aby sme mohli zostaviť ten záväzný plán opráv. 

Takisto sme mali preberať aj tú pasportizáciu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nebol som účastný tohto stretnutia, tak poprosím pána  

prednostu, aby zodpovedal. Nech sa páči, pán prednosta. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Áno, kolegovia pripravili z nášho 

pohľadu pasport komunikácií, ktorý vám môžeme poslať. Čakalo 

sa na odpoveď od Slovenskej správy ciest, ktorá má 

k dispozícií meracie vozidlo, aby navrhli tam zhodnotenie 

nielen vizuálneho stavu vozovky alebo komunikácií vo 

všeobecnosti, ale aj kvality podložia a podobne. Takže, áno, 

môžeme spraviť zatiaľ také nejaké predbežné stretnutia 

a poslať vám predbežný výsledok.  

 

 

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

 A kedy, s nejakým termínom? To by som rád počul.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Vychádzali sme z toho, že tam máme termín 30.06., to 

znamená že teraz, priznám sa, bola voľba kontrolóra a takéto 

iné termínované úlohy.   

 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 
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 Dobre. A viete  mi aspoň približne povedať dátum? Lebo 

to sa nedá takto, že áno, odkazujete že áno bude, ale ja 

potrebujem nejaký termín. Nielen ja, ale asi aj všetci 

poslanci.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.:  

     Ale myslím si, že doteraz všetky stretnutia, ktoré som 

sľuboval, som zorganizoval. Neviem Vám teraz povedať 

približne na 100 % termín, ale chcel by som, aby to bolo 

budúci týždeň. Vyhovuje Vám to?   

 

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

 Myslím, že áno, ďakujem.  

 Ako ďalší bod, chcem sa spýtať pána starostu, či 

konzultoval s pánom riaditeľom EKO-podniku ohľadom 

vypracovania Operačného plánu letnej údržby; toto uznesenie 

bolo prijaté zastupiteľstvom, je záväzné. Pán riaditeľ 

odignoroval predloženie návrhu do komisií tak ako sme ho 

zaviazali v uznesení. Samozrejme, ešte tento materiál by mal 

predložiť na najbližšie riadne zastupiteľstvo, tak by som sa 

nechal prekvapiť či to naozaj predloží.  

     Ale touto cestou by som sa chcel spýtať, či boli nejaké 

rokovania z Vašej strany s pánom riaditeľom EKO-podniku?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Myslím, že sme sa venovali aj tejto téme. Mám za to, že 

väčšinu týchto informácií má na svojej stránke, len je 

potrebné tieto veci zosumarizovať. Spomenul aj, že mesto to 

má v určitej kvalite, ktorú však vzhľadom na inú takú 

početnosť alebo nepočetnosť pracovníkov EKO-podnik nebude 
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schopný zabezpečiť. Má však za to, že cieľom je orientačne 

vedieť, že bude sa nachádzať, alebo v ktorom týždni budú 

kosiť, resp. iným spôsobom sa budú starať naši kolegovia 

EKO-podniku o jednotlivé časti Nového Mesta. 

 

 A verím, že toto naši kolegovia z EKO-podniku dokážu 

pripraviť, resp. abstrahovať do svojej stránky, kde tieto 

informácie uvádza. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán starosta, takisto Vás chcem poprosiť touto 

cestou, aby ste sa s ním porozprávali na tému ako by mal 

komunikovať s volenými zástupcami čo sme poslanci 

a poslankyne, pretože už dlhšiu dobu vnímam, že jeho 

prezentácia nie je na vhodnej úrovni. Ďakujem. 

 

 A poslednú vec, na ktorú by som sa rád spýtal:  

 Určite ste si všimli, že strana Spolu prišla s ďalšími 

vlastne výsledkami meraní v Istrocheme. A ja som Vás aj 

interpeloval na prelome rokov, takisto som písal pred pár 

týždňami žiadosť, kde sa  mi vlastne potvrdilo, že od 

pracovného stretnutia za účasti BSK, Magistrátu a našej 

mestskej časti neprišlo k žiadnym rokovaniam alebo k ďalším 

pracovným stretnutiam. Preto sa chcem spýtať, či plánujete 

v dohľadnej dobe aj túto tému otvoriť a riešiť ju?  

  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ministerstvo životného prostredia nás pred časom 

informovalo alebo požiadali sme ich o dodanie informácií, 
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ktoré majú k dispozícii o kontaminácii, ako aj o návrhoch 

riešenia. Takže čakáme z ich strany na odpoveď, nakoľko 

takáto vážna téma je naozaj v rukách štátu, a zastrešuje to 

práve Ministerstvo životného prostredia. Môžeme ich 

pourgovať, aby sme pozornosť upriamili týmto smerom, možno 

čo poslali a my sme to nedostali. Verím, že sa touto vecou 

zaoberali, tak ako sme to požiadali. 

 

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

 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. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja 

by som chcel nadviazať na slová pána starostu ohľadom 

bývalého vicestarostu pána Stanka Winklera. Ja som veľmi 

rád, že pán starosta zvolil tieto milé a vhodné slová dnes 

na tomto zastupiteľstve. Ja by som sa mu taktiež chcel 

poďakovať myslím si že za výbornú prácu, ktorú dlhé roky 

odvádzal pre túto mestskú časť. 

 

 A chcel by som sa aj pána starostu opýtať, aký spôsobom 

bude ďalej v tejto veci postupovať, pretože my v zmysle 

zákona môžeme mať dvoch vicestarostov, nemusíme mať, môžem 

mať iba jedného. S tým, že pán vicestarosta, bývalý 

vicestarosta Winkler bol prvý vicestarosta, teda že či bude 

pán starosta, nakoniec je to jeho kompetencia, uvažovať 
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o menovaní ďalšieho vicestarostu alebo bude pán kolega 

Vaškovič prvým vicestarostom? 

 

     A taktiež by som chcel vedieť že kompetencie Stavebného 

úradu, nakoľko tieto vykonával na základe poverenia Stanko 

Winkler, že kto ich teda teraz bude vykonávať? Či to bude 

pán vicestarosta Vaškovič, alebo opätovne Vy, pán starosta? 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán vicestarosta Winkler bude ešte chvíľočku vo 

funkcii. To bolo zastupiteľstvo naše posledné spoločné vo 

funkcii vicestarostu. Takže som považoval za vhodné sa mu tu 

poďakovať. 

 

 Priznám sa, že touto témou som sa ešte nezaoberal. 

Myslím si, že prvý človek s ktorým by som mal o tom 

komunmikovať je pán vicestarosta Vaškovič. A pokiaľ nebudem 

hovoriť s ním, tak ak dovolíte, nebudem otvárať na 

verejnosti. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :   

 Ďakujem za odpoveď. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Švecová, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo.  
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     Nechcem zdržiavať, pretože viem že nás čaká 

dôležitejšia vec, ale v každom prípade by som sa chcela 

opýtať, pán starosta na to, či komunikuje mestská časť 

nejakým spôsobom s Deutsche Schule, ktorá bude otvárať svoje 

brány zrejme ešte teda v tomto školskom roku; pôvodne plánuje 

v októbri, novembri, ale vzhľadom na to, že obyvatelia na 

Kramároch vidia čulý stavebný ruch vyzerá to tak, že možno 

aj od septembra sa otvoria brány tejto školy. A vzhľadom 

k tomu keďže pandemická situácia sa zlepšuje, doprava rastie 

a hustne, tak sa obyvatelia oprávnene obávajú toho čo 

nastane, keď tá škola pre 350 žiakov začne fungovať? Či 

uvažuje mestská časť aj ohľadom nejakého prípadného posunu 

začiatku vyučovania na tejto školy, keďže dopravná situácia 

na Kramároch ráno okolo 9,00 hodine je veľmi, veľmi vážna a 

nie dobrá. V prípade, že bude fungovať základná škola Cádrová 

tak ako funguje v plnom počte, čo zrejme bude od septembra, 

takže či sa uvažuje aj s niečím takým? 

 

 S tým súvisí aj moja ďalšia otázka pokiaľ ide o dopravnú 

štúdiu, akým spôsobom bolo vlastne posudzované povoľovanie 

aj tejto školy a ako sa to bude riešiť? Ďakujem pekne.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Priznám sa, posledné mesiace s Deutche 

Schule nekomunikujem. Dohoda bola, že pred začiatkom 

školského roku sa stretneme a preberieme možnosti spolupráce 

aj v rámci dopravy a aj otázku prípadne požiadavky na 

Dopravný podnik, či by nebolo rozumné posilniť aj mestskú 

hromadnú dopravu v tom rannom čase.  

To je teda prvá téma. 
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 A druhá; ak sa nemýlim, pýtali ste sa na stavebné 

konanie. To si nespomínam, ale určite je možné sa aj o tom 

porozprávať. Mal som za to, že budova existuje a určite 

lepšie ako stavať tam a meniť na nejaké byty. Je to lepšie  

urobiť z toho školu, nakoľko je to podľa územného plánu a do 

istej miery bude vhodné pre mestskú časť, že tu takúto školu 

máme.  

 

 Čiže budeme mať stretnutie s Deutsche Schule. Keď by 

ste chceli, môžem ju požiadať, aby ste sa zúčastnili ako 

šéfka komisie školstva a aby sme prebrali práve tému dopravy, 

ale aj tému spolupráce s Deutsche Schule s tým, že bude 

pôsobiť v rámci našej mestskej časti.  

 

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

 Ďakujem pekne. Rada sa zúčastním a minimálne uvítame 

informáciu aj na školskej komisii, keďže sa nás to určitým 

spôsobom dotýka Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem nadviazať na to čo 

hovorila pani poslankyňa Švecová. Nie som si istý, že ak 

bude nejaké stretnutie k doprave pred začiatkom školského 

roku, že nakoniec spôsobí to čo my všetci očakávame a čo tam 

očakávajú obyvatelia, a to je dopravný kolaps. Pretože 

naozaj toto nie je škola, kde chodia deti z Kramárov, ako 

napríklad na Cádrovej kde mnohé deti chodia pešo alebo 
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nejakou linkou MHD, ale ide o školu, ktorá bude v podstate 

zastrešovať deti z celej Bratislavy. To znamená, že je tam 

veľký predpoklad, že ľudia budú chodiť motorovými vozidlami 

čo si bude vyžadovať vysokú kapacitu. A tie uličky tam nie 

sú stavané na nejaké parkovanie motorových vozidiel, nie je 

tam priama linka MHD, pretože je to vyššie nad Stromovou. 

 

     Čiže naozaj, treba sa zamyslieť nad tým, či ešte skôr 

nezačať rokovať s Dopravným podnikom, aby sme navrhli nejaké 

riešenie, aké by tam mohlo byť. A zároveň uvažovať nad 

dopravnými opatreniami tam, lebo naozaj skúseností z okolia 

nemocníc alebo možno aj iných škôl hovoria, že táto situácia 

pre obyvateľov sa výrazne zhorší, keď tie motorové vozidlá 

tam budú parkovať na chodníkoch. Čiže snáď z hľadiska dopravy 

bolo by vhodné uvažovať už teraz o tom, aby tie chodníky 

zaregulovať tak, aby ostali prechodné pre obyvateľov. 

Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

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

sa na Vás obrátiť vo veci developmentu na Bielom Kríži, 

konkrétne Nové vinice. A chcel by som Vás požiadať, aby 

Miestny úrad, resp. Stavebný úrad vykonal štátny stavebný 

dozor na stavbe. Mám za to, že investor stavia poslednú 

budovu z toho súboru v rozpore s územným rozhodnutím 

a stavebným povolením. Takisto mám informáciu, že Magistrát 
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vydal negatívne stanovisko, že stavba je v rozpore s územným 

plánom mesta. Takisto ma zaujíma dopravné riešenie. 

 A z tohto dôvodu by som Vás chcel požiadať o vykonanie 

štátneho stavebného dozoru na tejto stavbe v čo najkratšom 

termíne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne, zabezpečím.  

 Pán poslanec Troiak. 

 

 

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

 Prepáčte, ja by som Vás chcel ešte poprosiť o 

informáciu, že kedy bude vykonaný, resp. nejakého závery 

potom z toho dozoru, aby boli distribuované. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Štátny stavebný dohľad neznamená, že zajtra príslušný 

pracovník ide na stavbu. Tu, ak sa nemýlim je určitý postup, 

ktorý sa musí dodržať; ecetera, ecetera. 

 

Poslanec Ing. A. A r v a : 

 Pán starosta, to mi je jasné. Ja nehovorím, aby to bolo 

vykonané zajtra, alebo pozajtra alebo do hodiny. To znamená, 

že je tu nejaký proces. Ale keby to bol nejaký flexibilný 

prístup v tomto bode. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak, faktická poznámka. 
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Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Ja budem reagovať na kolegu Andreja Árvu. Pokiaľ viem, 

tak na Bielom Kríži je stavebná uzávera, alebo sa mýlim? 

A predpokladám, že keď developer začal stavať, tak asi mal 

udelenú nejakú výnimku. Ale to by nám asi vedel povedať pán 

vicestarosta Vaškovič, ktorý má tieto témy na starosti. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ja Vám ďakujem za aktivitu, ale toto je 

vec; netrápte sa. My tieto veci sledujeme, mestskí poslanci 

o tom vedia. To, čo teraz spomenul pán poslanec Árva, to sú 

nejaké veci, ktoré hovoria o možnom rozpore s dohodami, 

ktoré boli veľmi transparentne uzavreté už pred 5 - 6 rokmi 

a predtým, než sa vydali príslušné rozhodnutia. Čiže, tým že 

mali rozhodnutie pred stavebnou uzáverou, tak tá stavebná 

uzávera neplatí.   

 Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán starosta. My sme mali komisiu, prišla 

pani Paracková prezentovať zámer na získanie prostriedkov 

v objeme asi 5 mil. eur. Ja by som chcela poprosiť, aby ste  

sa pokúsili o získanie finančných prostriedkov, ktoré sú 

potrebné na vybudovanie zariadenia pre seniorov. Konkrétne 

hovorím o zariadení opatrovateľskej služby, lebo toto je 

prvý komunitný plán sociálnych služieb po viacerých rokoch 

a neviem, či sa nám toto zariadenie podarí postaviť iba 

z eurofondov. Takže bola by som rada, keby sme aspoň 
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v alternatívach uvažovali o tom, a aby sme ho naozaj v tomto 

druhom komunitnom pláne sociálnych služieb vybudovali; teda 

v tom období ktoré príde. Už sme v roku 2021, to znamená že 

toto je posledný rok, dokedy platí ten plán. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dal som tam tie veci, ktoré som na základe našej 

diskusie považoval za priority. A Vy ako poslanci, určite že 

naše priority sú iné alebo majú byť doplnené, má byť niečo 

vypustené, tak je to pochopiteľne rozhodnutie 

zastupiteľstva, ktoré budem rešpektovať.  

 

 Ale ak dovolíte, na základe len toho že požiadate, ja 

by som si nedovolil nemeniť. Je tu tento materiál, poslanci 

to prediskutujte, a bolo by dobré, keby sme zachovali jeden 

spoločný názor, do čoho sa teda pustíme. Mal som za to, že 

všetci súhlasíme s tým, že je  rozumné urobiť spoločný jeden 

nový EKO-podnik, vzhľadom na to že v tejto chvíli sa nachádza 

na dvoch miestach, čo je aj manažérsky, aj ekonomicky 

náročné. Náročné znamená, že sú tam zbytočné náklady, jednak 

na stráženie, jednak na manažovanie tých ľudí, ale zároveň 

všetky tri lokality sú poznamenané tým, že stavby sú v zlom 

stave. A ak sa nepostaví niečo nové, tak bude potrebné do 

toho investovať.    

 

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

 Ospravedlňujem sa, nemôžem viac; (problém so zvukom) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 V prípade škôl, mám za to, že všetci to vnímame ako 

prioritu Základnú školu Odborársku a Základnú školu Cádrovú. 

A dovolil si tam dať aj Materskú školu Letnú z dôvodu že 

máme v pláne z eurofondov, ak to bude možné zrealizovať aj 

Materskú školu Letnú, aj Materskú školu Šuňavcovú, čo by 

však v prípade že by sa realizovali naraz znamenalo že nemáme 

kde umiestniť obrovské množstvo detí. Už máme problém aj 

s jednou materskou školou. 

 

 Zároveň pochopiteľne upozorňujem a bude to predmetom aj 

diskusií, že nemáme garanciu že v prípade jednej školy, 

druhej školy tieto peniaze dostaneme. S tým by sme mali 

naozaj počítať pre istotu. Ale ja verím, že tento materiál 

bude predmetom vážnej a riadnej diskusie. Mestská časť si 

nezobrala úver, nenávratný príspevok od štátu. 

 Pán poslanec Galamboš, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

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

na pani kolegyňu Švecovú. Teraz mi písala kamarátka, ktorá 

tam nosí detí do Deutsche Schule, ešte na Palisády, že 17.06. 

majú veľké rodičovské združenie, kde budú prezentované 

všetky zámery, riešenia, atď. ohľadom sťahovania, nového 

režimu , atď. Tak možno, keby mal niekto záujem, 17.06. bude 

to rodičovské združenie, resp. stretnutie, zrejme ešte 

v starej škole; keď má niekto záujem, hlavne Kramarčania. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  
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     Pôvodne sa hlásil pán vicestarosta Vaškovič, ale vidím 

že už sa prihlásil. Ale ak dovolíte, dáme najprv slovo pani 

poslankyni Šebejovej s faktickou poznámkou a potom Vám. 

Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Šebejová, faktická poznámka. 

 

 

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

 Pán starosta, nadväzujem na Vaše slová, že komunitný 

plán sociálnych služieb je plán mestskej časti; kde ide aj 

o vybudovanie nejakého zariadenia. Takže ja verím, že to nie 

je len moja priorita a že nejakým spôsobom oslovíte všetky 

oddelenia na úrade, lebo keď som sa  na to včera pýtala, tak 

nebolo mi tak prezentované, že by boli oddelenia oslovené 

a aby oni mohli povedať, čo je dôležité.  

 

 Druhá vec je, že  to nepovažujem iba za svoju prioritu. 

Ešte raz, je to druhý najvýznamnejší plán mestskej časti 

a už druhé 4-ročné obdobie je potrebné, aby úrad popremýšľal 

na tom, že či to tam dá zaradiť ešte nejaká iná služba. 

Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa ospravedlňujem, 

ja som trošku nezvládol prihlasovanie sa do rozpravy. Ja by 

som chcel mať faktickú alebo poznámku na otázku na pána 

kolegu, poslanca Troiaka. Napriek tomu myslím si, že to jadro 
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si pán starosta povedal. Ten obytný súbor Nové vinice alebo 

Pod vinicou získal územné rozhodnutie v súlade s územným 

plánom hlavného mesta oveľa, oveľa skôr než bola vyhlásená 

stavebná uzávera v tejto lokalite. To znamená, že celý ten 

investičný zámer bol pripravovaný oveľa skôr ako bola 

stavebná uzávera vyhlásená. Investor a stavebník získal aj 

stavebné povolenie a na základe územného rozhodnutia začal 

stavať.  

 

     V priebehu výstavby investor však požiadal o zmenu 

stavby pred dokončením a podľa môjho odborného názoru 

a podľa toho čo povedal aj pán kolega Andrej Árva, zrejme sa 

s týmto mojim názorom stotožnil aj Magistrát, tak zmena nie 

je v súlade s Územným plánom hlavného mesta. To znamená, že 

predmetná stavba by mala byť zastavená a nemal by ďalej v jej 

výstavbe pokračovať. 

  

 To znamená, že ustanovenia stavebnej uzávery v tomto 

prípade neboli porušené, neboli žiadnym spôsobom dotknuté, 

výstavba začala v súlade s Územným plánom pred vyhlásením 

stavebnej uzávery, ale momentálne je stavba je v stave, keď 

nie je v súlade s Územným plánom. Ďakujem za pozornosť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Winkler, faktická 

poznámka. 

 

 

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

 Ja som požiadal, myslím že to bolo pred 2 týždňami o 

vykonanie ŠSD pani vedúcu Stavebného úradu, ale to je nejaký 
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samozrejme proces, ktorý má nejaké termíny, nejaké lehoty. 

Vieme, že sa na tom pracuje; 

     (Poznámka poslanca: Nepočuť, hlasnejšie.) 

 Ospravedlňujem sa. Teraz neviem povedať termín. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Dámy a páni, chce ešte niekto v rámci bodu rôzne 

zastupiteľstva ktoré dokončujeme, niekto vystúpiť? 

 Nikto sa neprihlásil žiadnym spôsobom, takže Vám 

ďakujem pekne za vašu účasť.  

 Máme 9.51 hod. Kolegovia ma prosia o technickú pauzu, 

čiže prosím, začneme o 10.00 hod. je to v poriadku? Stačí 

Vám 9 minút? 

 

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

 Interpelácie nebudú?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Máte pravdu, pardon. Myslel som, že už boli ako bod 

predtým. Nech sa páči, takže bod interpelácie. 

  

 

 

BOD 15:  

Interpelácie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Švecová, nech sa páči. 
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Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 

 Ďakujem pekne. Nebudem zdržovať, mám len jednu 

interpeláciu na Vás, pán starosta. Predmetom je petícia 

občanov Ľudovej štvrte, ohľadom zmeny organizácie dopravy na 

Leteckej ulici. Obyvatelia Ľudovej štvrte dňa 05. 10. 2018 

podali petíciu so žiadosťou na zmenu organizácie dopravy na 

ulici Letecká, ku ktorej do dnešného dňa nedostali žiadnu 

odpoveď.  

 

 Po prvé, chcela by som sa opýtať, v akom stave je 

vybavenie petície, resp. aké je stanovisko mestskej časti 

k petícii občanov? 

 Po druhé, kto je zodpovedný na Miestnom úrade za 

vybavenie požiadavky občanov ohľadom zmeny organizácie 

dopravy? 

 A po tretie, zároveň by som sa prihovorila za vybavenie 

požiadavky občanov, nakoľko situácia na tejto ulici je 

dlhodobo neúnosná. Navrhované riešenia, ktoré vyplynuli ešte 

z petičnej požiadavky, buď zmena smeru jazdy na tejto ulici, 

určenie maximálnej povolenej rýchlosti alebo retarder. 

 Toľko k mojej interpelácii, budem rada keď sa bude ňou 

úrad zaoberať. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Priznám sa, na túto petíciu si nespomínam. 

Pravidelne evidujem, že sú rôzne snahy obyvateľov niektorých 

ulíc Ľudovej štvrte o zmeny dopravy. Pokiaľ evidujem, tak 

12, 14 rokov, a ten aktuálny stav je výsledkom mnohých 

diskusií a aj kompromisov. Budem rád, ak si to osviežim, 
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prípadne pôjdem s Vami na tvár mieste a preberieme, či je to 

niečo nového, ale je to vec, ktorá bola mestom zamietnutá. 

 

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

 Nové by to nemalo byť. Podľa mojich informácií, bolo na 

tvári miesta stretnutie, dokonca aj s Dopravným 

inšpektorátom, kde myslím že to bolo riešenie ktoré bolo 

schodné. Ale, žiaľ, po tejto petícii nebola už žiadna 

odpoveď. Takže budem rada, keď sa to nejakým spôsobom preverí 

a uzavrie. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán starosta. Ja mám 3 interpelácie na 

Vás. 

 V tej prvej by som Vás chcela požiadať o informáciu, 

v akom stave projektová dokumentácia na Makovického, či už 

je hotová projektová dokumentácia, či už prebieha stavebné 

konanie a v akej vízii a kedy bude úrad žiadať financie na 

rekonštrukciu budovy? 

 

 Druhá moja interpelácia je tiež na Vás, pán starosta. 

Chcela by som odpoveď na otázku, či má úrad informácie 

o novej škôlke na Zátiší v rodinnom dome? Mala by to byť 

súkromná škôlka. Obrátili sa na mňa obyvatelia a žiadajú ma, 

preto v ich mene žiadam o informáciu, že či tam prebehla 

nejaká zmena alebo nejaké konanie o zmene využitia budovy, 
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aké bude možné parkovanie, aká je kapacita škôlky, či bude 

slúžiť aj pre deti našej mestskej časti. 

 

 Tretia interpelácia, možno na pohľad bude taká 

zvláštna, ale mi to nedá, lebo som si bola obhliadnuť ten 

areál o ktorom budem hovoriť. A je to tiež interpelácia na 

Vás, pán starosta. Chcela by som požiadať, poprosiť, alebo 

už akokoľvek, že či by bolo možné, aby ste sa Vy osobne 

stretli s ministrom školstva, s ministrom vnútra a jednali 

s nimi o využití alebo možnosti získania toho areálu na 

Teplickej ulici pre mestskú časť – pre dti. Bola som sa 

pozrieť, ten reál je zrekonštruovaný navonok, vo dvore sú 

garáže, parkujú tam služobné autá. Mne je veľmi ľúto, keďže 

ide o areál, kde je veľa zelene. A je to jedna z veľkých 

možností, kde by sme mohli to mohli využiť. 

 

 Odfotila som si tam aj odpadky, ktoré sú tam v tých 

nejakých vyčlenených priestoroch, povedzme na smetiaky alebo 

na niečo podobné. Ten areál nevyzerá tak, že by sa niekto oň 

staral a tak očakávam, že raz bude pre náš štát prebytočný, 

zase sa niekomu predá a príde tam nejaký developer. 

 

 Chcela by som veľmi pekne poprosiť, aby ste sa v tom 

angažovali a aby ste nám potom dali informáciu, že či je 

možné naozaj tento areál prerobiť, alebo nie? Potom budem 

taká spokojnejšia keď uvidím, že toto sa naozaj nedá, v čo 

najlepšej miere ste to chceli a nešlo to. Ďakujem pekne. Dám 

to písomne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 
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 Ešte niekto v rámci bodu interpelácie chce vystúpiť? 

Nikoho nevidím. 

 

 

 

BOD 16: 

Záver 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže ešte raz, ďakujem Vám za aktívnu účasť a uvidíme 

sa o 10.0 hod. na ďalšom 28. zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Zatiaľ 

želám pekný deň. Vidíme sa o chvíľočku. 

 

(Ukončenie o 10.00 hod.) 

 

                       x     x 
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