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ZAČIATOK 28. zasadnutia MZ o 10.10 hod. 

 

 

BOD 1: Otvorenie 

     Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto: 

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci vítam Vás 

a zároveň otváram dnešné 28. zasadnutie Miestneho  

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

     Z dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

pán poslanec Ing. Jakub Mrva 

pán poslanec MUDr. Pavol Dubček 

pán poslanec Martin Lovich 

pani poslankyňa Mgr. Darina Timková a 

pán poslanec Mrva sa pripojí o 10.00 hod. a odpojí sa o 13.00 

hod.  

 

 

BOD 2: 

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Program dnešného rokovania ste dostali vopred: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

5. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za  

   rok 2020 

6. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti   

   Bratislava-Nové Mesto 
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7. Správa Komisie na posúdenie formálnych náležitosti  

   prihlášok kandidátov 

7.1. Vystúpenie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 

7.2. Voľba miestneho kontrolóra 

7.3. Návrh na určenie platu a schválenie odmeny miestneho  

     kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

8. Návrh na voľbu tajomníka Komisie na ochranu verejného  

   záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

   Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové  

   Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným  

   funkcionárom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

9. Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy  

   ÚEZ č. 126/2019 zo dňa 14.06.2019 vo výške 50% nájomcovi  

   BZS Company, s.r.o. v súvislosti s prijatými opatreniami  

   k zamedzeniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej  

   ľudskej choroby COVID-19 

10.Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci za účelom  

   realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR  

   Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava- 

   Nové Mesto 

11.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.) 

12.Rôzne 

13.Interpelácie 

14.Záver. 

 

     Ak dovolíte, ja som dostal viacero návrhov a 

a pripomienok, aby sme z dnešného programu dali preč šiestu 

zmenu rozpočtu. Ja s tým súhlasím, len podľa právneho 

oddelenia by sme to mali spraviť tak, že najprv schválime 

program rokovania a potom budeme hovoriť o zmenách. Pričom, 

ak dovolíte ja až potom autoremedúrou si dovolím stiahnuť 

tento bod, ktorý hovorí o zmene rozpočtu č. 6. 
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     Ak dovolíte, ideme hlasovať o programe dnešného 

rokovania.  

     Nech sa páči, prezentujte sa. 

     (Prezentácia.) 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne.  

     Za:                15 poslancov. 

     Proti:              0 

     Zdržal sa:      1. 

Tak ako som povedal, autoremedúrou sťahujem bod č. 6  

„Návrh na šiestu zmenu rozpočtu.“  

 

     A zároveň poprosím pána prednostu vzhľadom na to, že  

tento bod je dosť obsiahly, aby urobil špeciálnu rozšírenú  

komisiu pre všetkých poslancov, aby sa táto zmena riadne  

prerokovala.  

 

     Chce ešte niekto navrhnúť nejakú zmenu alebo doplnenie     

dnešného programu?  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

     Pán starosta, ja by som rád navrhol. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán poslanec. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Rád by som navrhol vypustenie bodu 9,  
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nakoľko tento bod nebol prerokovaný na komisiách ani Miestnej  

rade. Na našom klube sme sa rozhodli, že nebudeme rešpektovať  

také body rokovania, kde sa   domnievame, že body by mali 

byť normálne riadne prerokované  podľa Rokovacieho poriadku. 

Nemali čas s ním vyjadriť odborníci, ktorí sú v 

komisiách a v Miestnej rade, takže navrhujem tento bod  

z programu vypustiť. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček, faktická poznámka  

k pánovi poslancovi Petrovičovi, ak dobre chápem. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Áno. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som práve  

pochopil, že pán kolega Petrovič navrhuje vypustenie  

z programu bodu č. 9 – Návrh na poskytnutie zľavy z nájomné,  

ale tam podľa mňa existujú nejaké zákonné lehoty. A obávam  

sa, aby mi niekto vysvetlil, nemám problém s tým aby sa tento  

bod stiahol, ale aby potom tomuto žiadateľovi nebol problém,  

aby sme sa mi v nejakej zákonnej lehote vedeli k tejto  

žiadosti vyjadriť a on si mohol tú zľavu uplatniť. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     Ďakujem za slovo. Naozaj je to z toho dôvodu, že je to  

interné rozhodnutie. Na podanie týchto žiadostí je termín do  
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30.09. Pokiaľ to bude prerokovávané na riadnom zasadnutí  

Miestneho zastupiteľstva 29.06., nie je technicky možné, aby  

sa stihla podať táto žiadosť. Takže, ak chcete o tom rokovať,  

samozrejme môžete alebo nemusíte, ale tým pádom je potom  

táto žiadosť irelevantná. Ďakujem.  

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Pán prednosta, do 30.09. alebo 29.06.? 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Pardon. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Šebejová, faktická poznámka na pána  

poslanca Petroviča predpokladám. 

 

 

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

     Neviem, či ja môžem takto reagovať ale by som sa chcela  

spýtať, že kedy bola táto žiadosť  tým žiadateľom podaná? 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 14.06., nechcem za pána prednostu odpovedať, ale čítam  

si to z pozvánky.  

 

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

 17.06. ešte nebolo? 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Žiadosť je podaná 07.04. Žiadosť, to je príloha 2  

k materiálu. Tá žiadosť má dátum 07.04. a úrad nebol schopný  

predložiť materiál, aj keď bolo niekoľko rokovaní  
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zastupiteľstva.  A teraz my máme súhlasiť s prerokovaním  

materiálu, ktorý neprešiel komisiami ani Miestnou radou len  

preto, že úrad to nebol schopný predložiť skôr. Nehnevajte  

sa na mňa, toto je presne to, čo sme kritizovali, že sa tu  

neustále predkladajú materiály na poslednú chvíľu, bez toho  

aby sa prerokovali, napriek tomu že tento bod prichádza 2  

mesiace potom čo táto žiadosť prišla na úrad. To skutočne  

nie je spôsob ako môže úrad pracovať, nehnevajte sa na mňa. 

To bol v podstate môj príspevok na stiahnutie.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, máte pravdu, sú to 2 mesiace. Takže  

poprosím právne oddelenie, aby nám dalo vysvetlenie, pretože  

mali sme zastupiteľstvo pred 2 – 3 týždňami, a tam sme aj  

riešili takéto odpustenia. Čiže aj mne nie je jasné, prečo  

tam táto vec nemohla byť. To je chyba úradu. 

     Náhodou pani vedúca právneho oddelenia tu nie je? Nie. 

     Prosím pán prednosta úradu, nech pani vedúca dá  

vysvetlenie.  

     Pán poslanec Filipovič, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem. Chcem zároveň poprosiť pána Petroviča, aby to  

stiahol, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Máme 14.  

zastupiteľstvo tento rok, čo je úplný masaker. A dnešným  

dňom sme vyrovnali počet zastupiteľstiev z minulého  

volebného obdobia, čiže o niečom to svedčí. Čiže, fakt, mali  

by sme trošku pridať na tom úrade, a to by prosil do budúcna.  

Všetci máme drahý čas, radi sa venujeme našej mestskej časti  

čo najviac, ale myslím si, že je to na úkor nás všetkých,  
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lebo nemyslím si že je treba toľko zastupiteľstiev, aj keď  

si myslím, že je to spôsobené tým, že sme okresali právomoci  

a treba ich presúvať kapitálové do nekapitálových. Čiže, do  

budúcna to treba aj trošku ináč. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. No, ja veľmi uvažujem nad tým či stiahnuť  

ten návrh alebo nestiahnuť. Kolegovia sa môžu vyjadriť  

hlasovaním. Ja nám totiž ten pocit, že skutočne ide o to,  

aby občania pochopili aj kvôli tomu ako funguje náš úrad  

mestskej časti. A asi je to jediný spôsob, aby  po budúcich  

voľbách to bolo inak. Ale nechcem zahajovať predvolebnú  

kampaň, takže v tomto, skutočne výnimočnom prípade sťahujem  

tento svoj návrh.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pán poslanec Korček, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ja by som chcel poďakovať pánovi Petrovičovi, lebo  

samozrejme do určitej miery mal pravdu, to čo hovoril, ale  

v podstate ak by ten návrh nestiahol, aby sme ho 

neprerokovali, tak by sme ublížili iba tomuto žiadateľovi. 

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

 Ďakujem. Chce ešte niekto vystúpiť v rámci bodu  

programu dnešného rokovania? 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Pán starosta, ak by to bolo možné, vyžiadanie že kde to  

zaspalo a prečo na tomto úrade? Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Prikročím k bodu č. 3. 

 

 

 

BOD 3:  

Voľba členov návrhovej komisie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Za členov návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD. 

pán poslanec Mgr. Peter Weiss. 

 Má niekto iné návrhy? Mám za to, že nie. 

 Ideme hlasovať o tom, aby členmi návrhovej komisie boli  

na dnešnom rokovaní pán poslanec Korček a pán poslanec Weiss. 

 Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)  

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

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

 Prepáčte, nefunguje mi to a strašne mi to seká teraz, 

neviem čo sa deje pán starosta. Prezentáciu som nestihol, aj  
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keď som na ňu napojený, takže nerozumiem tomu. Toto sa nerobí  

takto. 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Dobre. Páni, žiadate aby sa opakovalo hlasovanie? 

 

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

 Nie. 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Pán poslanec nie je prihlásený. 

 

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

 Vyskúšam sa odhlásiť a prihlásiť. Ale už som to robil.  

 

Poslanec V. V o l f : 

 Aj M. Vlačiky si ako neprítomný. 

 

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

 Ďakujem. Už som prítomný, nejako to zamrzlo. 

 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Pán poslanec Volf, ďakujem za vysvetlenie.  

 (Výsledok hlasovania.) 

 Za:                      17 poslancov. 

 Proti:                    0 

 Zdržal sa:                0. 

 Prechádzame na ďalší bod č. 4. 

 

BOD 4:  

Voľba overovateľov zápisnice a uznesení 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :    

     Za overovateľov zápisnice a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec Ing. Pavol Galamboš 

pán vicestarosta Ing. arch. Peter Vaškovič 

 Má niekto iné návrhy?  

 V zásade nikto sa nehlási, tak ideme hlasovať o tom, 

aby na dnešnom rokovaní boli overovateľmi zápisnice  

a uznesení pán poslanec Galamboš a pán vicestarosta  

Vaškovič.  

 Nech sa páči, prosím, prezentujte sa. 

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.)  

     Ďakujem pekne.  

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Ďalším bodom rokovania je bod č. 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 

2020 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :             

 Materiál ste čítali, takže ak dovolíte bez úvodného  

slova otváram diskusiu. 

 Poprosím pani vedúcu ekonomického oddelenia, aby sa  
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pripravila. Ste tu?  

 

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

oddelenia: 

 Áno, som pripravená.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Výborne. Ďakujem pekne. 

 Ako prvý je prihlásený pán poslanec Petrovič.  

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel v tomto príspevku  

poprosiť o krátke vyjadrenie aj pána miestneho kontrolóra.  

Dával stanovisko, ale keby nám ho v krátkosti priblížil. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán hlavný kontrolór, budete ochotný  

vystúpiť v tejto veci? 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Táto kontrola bola relatívne dosť časovo náročná.  

Niekde sme sa nevedeli nájsť, museli sme si to dožiadať.  

Takže ja som povedal, resp. napísal, stanovisko je kladné.  

Nemám žiadne výhrady ku konečným číslam. Kontrola, bol  

problém, to najpodstatnejšie čo som uviedol, je to materiál  

určený pre širokú verejnosť a tým pádom bolo by dobré, aby  

sa každý v ňom bez problémov orientoval bez toho, aby si  

vyžiadal ďalšie materiály. A to najpodstatnejšie naozaj  

myslím, že by bolo dobré vrátiť sa k tej metodike, keď tu  
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bola pani Ondrová.  

 

     V závere by sme mali priebežne dopĺňať zmeny rozpočtu  

a zmeny, ktoré prijal pán starosta, aby sme vedeli nejakým  

spôsobom sa zorientovať, lebo je veľkým problémom keď na  

konci roka máme spraviť záverečný účet, kde vlastne  

porovnávame iba rozpočet, ktorý platí k 31.12., to znamená  

v rámci všetkých zmien, ktoré sme v záverečnom účte naozaj  

spravili. A je potom problém, hlavne keď si uvedomíme, že je  

jún a máme šiestu zmenu rozpočtu. Takže iba toľko.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne pán kontrolór.  

 Ja som si dovolil nezávisle na Vás poprosiť pani vedúcu  

finančného oddelenia pred niekoľkými týždňami, keď sa  

vyrieši záverečný účet, aby sa na toto zamerala, aby sme  

jednoducho mali rozpočet, ktorý bude naozaj aktuálny; čiže  

do neho budú zahrnuté všetky zmeny 1 – 5, vrátane  

rozpočtových opatrení pre to, aby sme vedeli naozaj  

kontrolovať priebeh jednotlivých akcií, atď., atď.  

 Pani vedúca, chcete, prosím reagovať, niečo povedať,  

alebo doplniť?  

 

 

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

oddelenia:  

 Ja by som chcela troška zareagovať. Tam ide o to, že  

vlastne čo sa týka ako ste spomínali to uzavretie rozpočtu  

za tento rok, tak áno, plánujeme tak urobiť. Pôvodne sme  

plánovali tak urobiť po šiestej zmene rozpočtu, aby všetci  

poslanci mali aktuálne čísla.  
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     Vlastne čo sa týka minulého roku, ktorý bol veľmi  

náročný, som rada, že sme ho zvládli s takými číslami aké  

sú. Pán kontrolór napísal vo svojom vyjadrení, tak ako to je  

v zmysle zákona, schváliť bez výhrady. Výhrady nie sú. Tam  

sú nejaké odporúčania do budúcnosti, áno vieme, ak nám to  

personálne kapacity dovolia. Máme toho veľmi veľa, musíme  

plniť termíny, čo sa týka zákonných povinností, tak budeme  

sa snažiť, aby sa i v priebehu roka dostávali informácie,  

proste takýmto štýlom. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, chce  

ešte niekto v rámci bodu 5 – Záverečný účet, vystúpiť?    

 Nikto nie je prihlásený, takže prosím návrhovú komisiu  

o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. Petrovič 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové  

Mesto  

A. s c h v a ľ u j e Záverečný účet mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto za rok 2020 – podľa predtlače. 

 

Záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2020:  

Príjmy                              25 334 554,35 EUR 

Výdavky                             25 574 260,52 EUR 

Prebytok bežného rozpočtu            2 760 293,83 EUR 
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Záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 

2020: 

Príjmy                                  838 360,31 EUR 

Výdavky                               1 546 826,44 EUR 

Schodok kapitálového rozpočtu         - 708 466,13 EUR 

 

Prebytok rozpočtu mestskej časti za rok 2020 

                                      2 051 827,70 EUR 

Prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2021 

                                      1 600 790,09 EUR 

Prebytok rozpočtu po vylúčení účelových prostriedkov     

                                        451 037,61 EUR 

 

Záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 

2020: 

Príjmové finančné operácie bez cudzích prostriedkov 

                                      1 883 461,09 EUR 

Výdavkové finančné operácie bez cudzích prostriedkov 

                                         39 000,00 EUR 

Zostatok finančných operácií          1 844 461,09 EUR     

 

Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia do Rezervného 

fondu mestskej časti                   371 165,45 EUR 

Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia do Fondu rozvoja 

bývania mestskej časti                  79 872,16 EUR 

Prevod zostatku finančných operácií Rezervného fondu 

mestskej časti                       1 844 461,09 EUR 

 

Záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2020: 

Stav fondu k 1.1.2020                1 013 4657,70 EUR             

Tvorba fondu                           702 244,98 EUR 

Použitie fondu                         678 354,45 EUR 
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Stav fondu k 31.12.2020              1 037 348,23 EUR       

 

Záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 

2020:                             

Stav fondu k 1.1.2020                   196 487,39 EUR 

Tvorba fondu                              4 275,64 EUR 

Použitie fondu                                0,00 EUR 

Stav fondu k 31.12.2020                 200 763,03 EUR  

 

Celoročné hospodárenie bez výhrad. 

  

B. Berie na vedomie  

 

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto za rok 2020 

2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej 

závierky mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 

2020 

3. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2020. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

     (Prezentácia.) 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

     (Hlasovanie.) 

  

POZNÁMKA: 

     Nie je všetkých vidieť. Bolo by dobré sa na to zamerať. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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     Ďakujem za upozornenie. 

     (Výsledok hlasovania.) 

     Za:                  17 poslancov 

     Proti:                0 

     Zdržal sa:            1. 

 

 

BOD 6:  

Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto 

     (Stiahnutý z programu rokovania autoremedúrou.) 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Prechádzame na bod 7 

 

 

BOD 7:  

Správa Komisie na posúdenie formálnych náležitostí prihlášok 

kandidátov  

7.1. Vystúpenie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 

7.2. Voľba miestneho kontrolóra 

7.3. Návrh na určenie platu a schválenie odmeny miestneho  

     Kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ja by som chcel poprosiť pána Mgr. Juraja Petroviča ako 

predsedu komisie o krátke úvodné slovo.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

     Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Vážené kolegyne, 

kolegovia komisia ktorá bola ustanovená uznesením Miestneho 
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zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na 

svojom zasadnutí otvorila obálky prihlásených uchádzačov 

o pozíciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto. Skontrolovala podklady, ktoré uchádzači zaslali 

a jednohlasne konštatovala, že všetci prihlásení uchádzači 

splnili všetky požiadavky a náležitostí kandidatúry na 

funkciu miestneho kontrolóra a posunula kandidátov na 

rokovanie Miestneho zastupiteľstva, aby mohla prebehnúť 

voľba miestneho kontrolóra. Ďakujem pekne.   

     Ak sú nejaké otázky, samozrejme nech sa páči. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.  

     Ja by som poprosil pána  prednostu o pár slov. Nech sa 

páči. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Ja by som najprv, vážené poslankyne 

a poslanci informoval Vás ako to prebieha štandardne. 

Štandardne prebieha voľba kontrolóra tak, že sa požiadajú 

aby vystúpili v abecednom poradí, dá sa im nejaký čas, 

povedzme 3 – 5 minút a kladú sa im otázky. Na záver, po 

vystúpení všetkých kandidátov, sa dá všetkým poslancom 

hlasovací lístok, kde sú uvedené všetky mená, podľa toho 

koľko ich je, a hlasuje sa vlastne iba o jednom kandidátovi.   

  

 

     Nakoľko teraz vystúpenie kandidátov bude, môžete im 

klásť otázky, ale hlasovanie takýmto spôsobom nie je možné 

technicky. Navrhujem nasledovný postup:  
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     Po prvé, mali by ste si zvoliť dvoch skrutátorov  alebo 

ponechať tých ktorí sú overovatelia, uznesenie použiť na  to, 

aby spočítali hlasy a následne potom potvrdili výsledok. 

Navrhujem, aby každý poslanec podľa abecedy bol vyzvaný a 

verejne povedal za koho hlasuje. A na záver samozrejme títo 

skrutátori by sa mali zhodnúť a povedať ktorý kandidát získal 

koľko hlasov. Podľa toho sa určí, či prvé kolo hlasovania 

bolo platné, alebo bude druhé kolo hlasovania. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Chce niekto vystúpiť? Nie. 

 

 

7.1. Vystúpenie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     V takom prípade dáme priestor na vystúpenie kandidátov 

podľa abecedy.  

     Nech sa páči, pán Ing. Martin Böhm ako prvý.  

     Pán poslanec Petrovič, ak dovolíte, Vy ako predseda 

komisie koľko minút odporúčate na vystúpenie kandidátov, 

nech si vopred povieme.   

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

     Podľa toho, či už sú to poslanci alebo ľudia 

z verejnosti. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Nech sa páči, priestor na otázky. 

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

     Ja by som sa opýtala ak môžem, ako sa mám prihlasovať 

do rozpravy, akým spôsobom?   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Prihláste sa. 

 

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

     Cez rozpravu; takáto možnosť nie je zatiaľ. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ak dovolíte, kolegovia, dám slovo pánovi poslancovi 

JUDr. Korčekovi. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

     Ďakujem za slovo, pán starosta. O mne je všeobecne 

známe, že som pána miestneho kontrolóra nevolil pred 6 rokmi. 

Počas funkčného obdobia som zmenil názor a myslím si, že 

vykonával veľmi dobre a zodpovedne svoju funkciu. A chcem sa 

ho opýtať z hľadiska výkonu kontrolórskej práce, tak ako to 

zvládal, ktorú kontrolu doteraz považoval za takú najťažšiu 

alebo najzložitejšiu? Ďakujem.  

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

     No, najťažšia kontrola určite bola kontrola JAMY 

vzhľadom aj na obrovský rozsah, tam bolo skoro 50 strán čo 

sa týkalo správy a rôznych analýz. Spracoval som potom nejaký 

výcuc z toho, čo vyšlo nakoniec na 13 strán, čo bolo 

v podstate dosť rozsiahle. A hovorím, najviac sme sa 
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venovali tomu inžinieringu, čo bolo naozaj niečo rozsiahle 

a komplikované. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

      Ďakujem za odpoveď. 

 

 

Starosta Mgr.  K u s ý :     

     Ďakujem pekne. Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Dve poznámky iba: 

     My nie sme zvedaví na názor kontrolóra, my sme zvedaví 

na to, či kontrolný subjekt dodržiava zákon. To je prvá 

poznámka, bez vnucovania svojho názoru. Jednoduché 

konštatovanie, áno bol porušený zákon, nie nebol porušený 

zákon. 

 

     A ešte jedna poznámka; kontrola Strediska kultúry, kde 

sa vymenilo 7 ekonomiek. Neviem v akom stave to tam je, nič 

sa nestalo, nič neprebehlo, žiadne nápravné opatrenia. 

Rovnako na Riazanskej po kontrole odišla pani riaditeľka 

ešte s odmenou, i keď bolo potvrdenie o nejakej defraudácii, 

alebo niečoho takého.  

     Tak iba tieto dve poznámky. Ďakujem pekne. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

     K tomuto som sa vyjadril, nechcel som to povedať. 

Smeroval som to k tomu, že v rámci nášho teamu nevnucujeme 
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nikomu žiadny názor. A vždy keď ide o právny názor alebo 

interpretáciu zákona, tých názorov je viac. 

 

     Čo sa týka Riazanskej môžem povedať iba toľko, že 

nechcel som to ani vyťahovať, spravil som čo som mohol, dal 

som trestné oznámenie, presne som popísal koľko išlo na 

nesprávne účty, na ktoré účty to išlo, kam to išlo. Naozaj 

nemôžem za to, že pani riaditeľke a hlavne pani účtovníčke, 

ktorá je v tomto prípade asi tá najpodstatnejšia, samozrejme 

zatiaľ platí prezumpcia neviny, tú odmenu jej bývalá pani 

riaditeľka nepodpísala a v prípade porušenia pracovni-

právnych vzťahov a zákonov je ohraničená lehota a tú lehotu 

na toto nevyužila. A potom jej, samozrejme v rozpore so 

zdravým rozumom v súlade so zákonom jej bolo vyplatené ešte 

aj odstupné. Čiže to je naozaj niečo dosť mizerné.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Pán poslanec Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

     Len taká otázka možno do budúcna, čo by z pohľadu 

kontrolóra mohlo byť aj v spolupráci s úradom možno 

zlepšené, aby sa zefektívnila nejako práca. Teda možno nejaký 

návrh na uznesenie. Ďakujem.  

 

 

Miestny kontrolóra Ing. M. B ö h m : 

     No, zmeny. Ja by som nejaké zásadné zmeny nechcel aby 

sa udiali, čo sa týka útvaru miestneho kontrolóra. Myslím 

si, že to nie je miesto, na ktorom sa oplatí šetriť, Naozaj 
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útvar miestneho kontrolóra je vlastne nástroj miestneho 

zastupiteľstva. 

 

     Keby som mal povedať čo spravím ja, tak určite dokončiť 

nové zásady kontrolnej činnosti, lebo tie čo máme už 

samozrejme nie sú aktuálne, tak ideme podľa platnej 

legislatívy, lebo táto je  nadradená, ale toto určite 

dokončiť. Vzhľadom na to, že som všeličo, že nie som právnik, 

potrebujem koordináciu, ale určite to zabezpečím. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Švecová. 

 

 

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

     Ja by som sa chcela len takú možno odbornú otázku 

opýtať: Čo v prípade, že petícia občanov nebola viac ako dva 

roky vyriešená, komu adresovať a aké sú žiadosti z kontroly 

riešenia?  

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

     No, keďže v súčasnosti útvar miestneho kontrolóra, 

sťažností a petícií (výpadok zvuku), tieto úlohy mali byť 

presunuté niekam inde. Preto treba samozrejme opraviť tieto 

zásady. Ale určite ak je hromadné podanie, snažíme sa v tejto 

veci konať, je to našou úlohou tieto veci dohľadávať, či 

boli včas vyriešené. Niekedy sa stáva, že tieto petície sa 

k nám nedostanú, čo ma mrzí, ale niekedy sa to stane a tým 

pádom nie sú ani zaregistrované.  
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Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 

     Ďakujem za odpoveď.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený že by chcel 

vystúpiť. 

     Ak dovolíte, dám slovo pani Ing. Ribanskej. 

 

 

Ing. Iveta R i b a n s k á, kandidátka na funkciu miestneho 

kontrolóra: 

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem sa 

poďakovať za možnosť vystúpiť na zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Verím, 

že v stanovenom limite 5 – 6 minút to aj dokážem. Aj keď 

vzhľadom na pandemickú situáciu nemám možnosť vystúpiť 

osobne, som presvedčená, že aj takto virtuálne dokážem s vami 

komunikovať, čo ma k tomu viedlo že sa uchádzam o funkciu 

miestneho kontrolóra, pričom popíšem zároveň aj môj vzťah 

k mestskej časti Nové Mesto. 

 

     Zároveň vám uvediem aké skúsenosti a zručností ponúkam 

s tým, že si dovolím načrtnúť vlastnú víziu prác miestneho 

kontrolóra. K dispozícii máte môj životopis z ktorého je 

zrejmé, že mám viac ako 30-ročné skúsenosti, prevažne 

z finančného sektoru. Pracovala som v bankovníctve ako 

riaditeľka pobočky Tatra banka, v poisťovníctve na 

Slovensku, v Kooperatíve. Tiež som pracovala v americkej 

podnikateľskej spoločnosti na Slovensku. 
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     Môj záujem o veci verejné je dlhodobý. Ako daňový 

poplatník sledujem vývoj v správe veci verejných. Veľmi ma 

vedia znepokojiť informácie o nedodržiavaní predpisov 

a nariadení. Ako príklad uvediem skúsenosť z narúšania 

nočného kľudu v rámci všeobecne záväzných nariadení v mieste 

môjho bydliska, informácie o neúčelnom a nehospodárnom 

nakladaní s verejnými zdrojmi. Príkladom môže byť 

vybudovanie predraženej verejnej toalety za viac ako 60 tisíc 

eur, ktorá je síce moderná ale málo využitá, pričom tieto 

prostriedky mohli byť využité inač; napríklad pri malej 

vyťaženosti škôl výpočtovou technikou. Som za komunikáciu 

s verejnosťou a za vybavovanie úradnej agendy, k čomu sa 

viaže môj pracovný, kultúrny i spoločenský život.  

 

     Pokiaľ ide o mestskú časť Nové Mesto, pracovala som 

v rokoch 2000 – 2006 ako riaditeľka oboch pobočiek Tatra 

banky v Poluse. Bližšie som poznala život tejto mestskej 

časti cez klientov pobočiek, či už to boli súkromné osoby 

alebo podnikateľské subjekty.  

 

     Mestská časť Nové Mesto je mi blízka aj tým čo ponúka 

na bývanie a aktívny život keďže rada športujem, pravidelne 

bicyklujem aj plávam, preto som si v tejto lokalite kúpila 

byt. Som presvedčená z mojej doterajšej skúsenosti, 

z nastavovania a riadenia procesov vrátane kontrolných 

mechanizmov, finančného sektoru budem vedieť využiť 

v prípade zvolenia do funkcie miestneho kontrolóra. Ponúkam 

skúsenosti z projektov manažmentu, znalosti metodológie vo 

firmách a verím si pri zavádzaní inovácií. Toto mi umožňuje 

identifikovať priestor na zefektívnenie existujúcich  

procesov. Svoje skúsenosti s riadením som rozšírila aj 
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o nové zručnosti nastavovania a kontrolou využívania zdrojov 

exportných spoločností v Rumunsku a v Indii.  

 

     Mojou víziou v prípade zvolenia do funkcie miestneho 

kontrolóra je v prvom rade zabezpečenie všetkých úloh útvaru 

kontrolóra v súlade so zákonnými požiadavkami.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem. Nech sa páči, pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

     Prvá otázka; aká je Vaša motivácia? Druhá vec, som rád 

že ste Novomešťanka, ale aby som bol konkrétny: Podľa Vás, 

aké sú možností kontroly miestneho kontrolóra na úseku 

územného plánovania a stavebného poriadku? Čiže, miestny 

kontrolór a Stavebný úrad.        

 

Ing. I. R i b a n s k á : 

     Pokiaľ ide o prvú otázku; aká je motivácia, 

predpokladám, že nechcem dodať viac ako bolo povedané. Pre 

mňa je to výzva, je to zmena, samospráva ktorá má svoje 

špecifiká. Ja som si prešla za tých 30 rokov rôznymi 

pozíciami v súkromnom sektore. Myslím si, že mám čo ponúknuť, 

situácia je iná, mám dospelé vyštudované deti a nie je pre 

mňa honba za nejakými benefitmi a za inými ďalšími hmotnými 

statkami prvoradá.   

 

     K tomu čo ste povedali, čo sa týka mestskej časti Nové 

Mesto, zatiaľ tu  mám nehnuteľnosť ktorú pripravujem pre 

dcéru. Uvidíme ako sa veci vyvinú, ale dovolila som si to 
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spomenúť práve preto, že  tento vzťah je viac ako by si možno 

niekto myslel.  

 

     Čo sa týka územného plánovania a kontroly, v rámci 

úpravy ktorú má kontrolór a útvar kontrolóra, určite by som 

postupovala v rámci tých zákonných požiadaviek a možností. 

Určite by som sa pozrela nielen na zákon 369 z roku 1990, 

ale aj na iné právne normy súvisiace so zákonom o finančnej 

kontrole a audite.  

 

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

     Ďakujem pekne.     

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Pán poslanec Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s :  

     Ďakujem. Dobrý deň pani Ribanská. Ďakujem za Vašu 

prezentáciu. Dovolím sa Vás opýtať, aké by boli vaše prvé 

kroky keď by ste prišla na úrad? Čo by ste spravila ako prvé; 

nejakú víziu práce do budúcna? Ďakujem pekne.  

 

 

Ing. I. R i b a n s k á : 

      Keďže kontrolór predkladá Miestnemu zastupiteľstvu      

plán kontrolnej činnosti a tento na druhý polrok istotne 

prejde prerokovaním a schválením, určite by to bola jedna 

z prvých vecí na ktorú by som sa pozrela. Pozrela by som sa 

na existujúcu metodiku kontrolnej činnosti, ktorá je 

momentálne využívaná útvarom kontrolóra. Určite to je, ako 

by som povedala nielen poznanie metodiky ale aj ľudského 
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faktora zamestnancov toho úradu, ako majú rozdelené 

činnosti. Samozrejme, komunikácia s pánom starostom ako 

samosprávou. Pochopenie tohto nastavenia, aj keď na webovej 

stránke si človek vie získať veľa informácií. Ale myslím si, 

že takéto pozorovanie, pochopenie, hľadanie priestoru 

povedzme aj na návrhy, zmeny ktoré majú byť účelné, to by 

boli asi také prvé moje kroky.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som sa chcel pani 

Ing. Ribanskej opýtať; myslím si, že ten životopis čo sa 

týka súkromnej sféry je naozaj bohatý a nezachytil som tam 

žiadne skúsenosti ohľadom verejnej správy. Tak či náhodou 

takéto skúsenosti máte; mohli by to byť aj skúsenosti možno 

z oblasti nejakých školení a takýchto záležitostí. 

 

      A taktiež by som sa chcel opýtať, nakoľko som sa 

pripravoval na toto zastupiteľstvo tak som si aj pozeral 

nejaké informácie ohľadom Vás a zistil som, že ste sa 

neúspešne uchádzali o miesto kontrolórky na Bratislavskom 

samosprávnom kraji. Chcem sa opýtať, či ste prípadne 

absolvovali aj nejaké iné výberové konania mimo 

Bratislavského samosprávneho kraja? Ďakujem.  

 

 

Ing. I. R i b a n s k á : 
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     Začnem asi tou poslednou časťou, pretože táto 

informácia nie je úplná a presná. Ja som stiahla svoju 

kandidatúru na BSK, nie že by som bola neúspešná, takže ja 

som sa toho nezúčastnila, takže v tomto je tá informácia 

nesprávna. A iné žiadosti alebo uchádzania o pozíciu 

kontrolóra som neabsolvovala.  

 

     Čo sa týka mojich skúseností so samosprávou ako s 

verejnou správou, budem otvorená môj partner pracoval pre 

Úniu miest, pracuje pre K8, je zamestnancom územnej 

samosprávy. Takže ja skôr sprostredkovane sledujem vývoj 

v tejto oblasti, aj z pohľadu daňového poplatníka, do tej 

miery pokiaľ tie informácie nie sú dôverné tak tie naše 

domáce informácie sú otvorené. 

 

     A čo sa týka školení alebo iného ako komerčného sektora, 

tak naozaj môžem skôr spomenúť Univerzitu, neviem či ten 

detail som spomenula, v mojom životopise určite, v mojej 

prezentácii možno nebol spomenutý, keď som na Univerzite 

začínala. Nie je to prípad samosprávy, ale je to iný ako 

komerčný sektor. Verím, že táto informácia trošičku pomáha 

urobiť si obraz. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

     Ďakujem a mám poslednú informáciu. Keďže ste vysvetlili 

situáciu svojej kandidatúry na kontrolóra BSK, chcem sa 

opýtať, prečo ste sa na BSK vzdala kandidatúry, z akého 

dôvodu?  

 

 

Ing. I. R i b a n s k á : 
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     Dostala som inú zaujímavú ponuku, ktorá prišla práve 

v tom období. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

     Ďakujem pekne za odpovede. 

 

 

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 by som Vám, pani 

inžinierka, chcel veľmi pekne poďakovať, že ste sa prihlásili 

do nášho výberového konania. Priznám sa, že nemám ambíciu 

Vám klásť otázky, ale priznám sa že Vaša poznámka, že ešte 

veľa vecí sa dá nájsť na internete ma trošku, ako sa ľudovo 

povie, nakopla. 

 

     Chcem sa opýtať, či ste si pozerali na web stránke 

mestskej časti aj organizačnú štruktúru, aj zloženie útvaru 

hlavného kontrolóra a zaujímal by ma Váš názor na to, že či 

si myslíte, že to zloženie či v organizačnej štruktúre alebo 

aj v personálnom obsadení je dostatočné alebo iste si viete 

predstaviť zoštíhlenie toho útvaru hlavného kontrolóra alebo 

či by ste mali požiadavku na rozšírenie vôbec celého tohto 

útvaru? Čiže zaujímal by ma Váš taký  prvotný pohľad, ktorý 

ste si urobila na základe web stránky mestskej časti 

v oblasti formovania útvaru hlavného kontrolóra.  

 

 

Ing. I. R i b a n s k á :  
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    Veľmi dobrá otázka, veľmi pekne ďakujem za ňu, pretože 

ja som si pozerala web stránky viacerých mestských častí, 

aby som mala porovnanie aj ako vyzerá kontrolná činnosť 

v iných mestských častiach. A naozaj berte to len ako moje 

externé pozorovanie, myslím si že vzhľadom na tie zdroje 

ktoré tam sú, nedovolím si komentovať kvalitu, kapacitu, to 

určite nie. Ale vzhľadom na ľudské zdroje som mala 

očakávanie, že ten plán kontrolných činností by mohol byť 

bohatší. To asi aj adresujem na Vašu otázku, že keby som tu 

smerovala, určite by som sa pozrela na to, či je možné 

zoštíhlenie vzhľadom na to ako sú rozdelené úlohy 

jednotlivých 4 členov útvaru a vzhľadom na komplexnosť 

a náročnosť kontrolných aktivít. Ďakujem pekne.  

 

 

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

     Ďakujem za odpoveď, pani inžinierka.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Chce ešte niekto? Áno, pán poslanec Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

     Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýtať pani 

inžinierky, Vy ste neznačili vo svojej prezentácii, že máte 

negatívny vzťah k porušovaniu všeobecne záväzných nariadení, 

uviedli ste napríklad porušovanie nočného kľudu. No, my 

v Novom Meste máme takú horúcu tému na Letnej, je to 

novostavba, kde majiteľ terasy na streche bytového domu 

organizuje bujaré párty, okázalé. Vedeli by ste z pozície 

miestneho kontrolóra intervenovať svetové divadlá? 
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Ing. I. R i b a n s k á : 

     Moja situácia bola veľmi podobná. Hluk išiel zo 

susediaceho objektu, ktorý bol spravovaný mimo mesta, 

v ktorom bývam. Bol spravovaný Bratislavským samosprávnym 

krajom, takže to bola kombinácia aktivít, ktoré musel 

iniciovať nielen kontrolór môjho mesta, ale musel byť do 

toho zapojený aj Bratislavský samosprávny kraj, kde 

samozrejme od kontroly tých porušení cez kontrolu do akej 

miery ide o rušenie nočného kľudu a akým faktorom. Bola to 

dlhá cesta, ale dnes môžem povedať, že mňa ako daňového 

poplatníka a obyvateľa môjho mesta potešilo, síce po dlhej 

dobe, ale hlavný kontrolór v spolupráci s BSK našli riešenie 

a spomínané narúšanie nočného kľudu je minulosťou. Naši 

ľudia, daňoví poplatníci, naši občania si myslím že majú 

právo po práci na oddych a nazbieranie potrebnej energie.  

Zodpovedala som Vašu otázku? 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

     Áno. Ďakujem pekne.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Mňa trošku zaujala tá zmienka 

o organizačnej štruktúre, tak verím teda že ste dostali 

k dispozícii inú ako je na webe, lebo už som to hľadala 

a viem, že mne sa objavuje na webe takáto informácia; Štatút 

mestskej časti, štruktúra 26.07.2011 boli aktualizované. 
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Zároveň sa mi otvorí materiál, ktorý má dátum 21.06.2011. 

Tak iba chcem veriť, že ste nevychádzali z týchto informácií 

a že Vám boli poskytnuté informácie aktuálnejšie. A mali sme 

aj taký prieskum čo sa týka organizačnej štruktúry, tak ten  

mal trošku čerstvejší dátum.  

 

     Ďakujem veľmi pekne že ste prišli, môžete odpovedať, 

ale ja viem, že na stránke mestskej časti sú staré informácie 

10 rokov čo sa týka organizačnej štruktúry. 

 

 

Ing. I. R i b a n s k á : 

     Vidíte, tak toto je veľmi dobrý bod, ktorý istotne aj 

to je ten prípad, nie sú to aktuálne informácie, ktorý súvisí 

s tým, čo som spomínala s tým fenoménom, ako pôsobiť 

s verejnosťou, čiže toto môže byť  tiež jedno riešenie. Ak 

tam nie sú úplne aktuálne informácie, tak treba pristúpiť 

k náprave.  

 

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

     Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť?  

     V prípade že nie, tak prikročíme k samotnej voľbe. 

 

 

7.2. Voľba miestneho kontrolóra 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

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

     Ešte raz si dovolím zopakovať postup volieb: 

     Dvaja skrutátori budú spočítavať hlasy, ktoré budú 

aklamačné. To znamená, že pán starosta vyzve prítomných 

poslancov a poslankyne podľa abecedného poriadku a ten 

poslanec, ktorý bude vyzvaný povie za koho hlasuje. Zároveň 

oznámia títo skrutátori, koľko bolo podaných hlasov ku 

ktorému kandidátovi a podľa toho sa zhodnotí či voľba bola 

platná. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán poslanec Vaškovič. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Ak som tomu dobre rozumel, pán 

prednosta, skrutátormi budeme dvaja. To znamená tí, ktorí 

sme boli schválení overovatelia zápisnice predmetného 

rokovania. To znamená kolega Galamboš a ja. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     Áno, pán Vaškovič a pán Galamboš. A ešte takú technickú 

poznámku, nakoľko sa bude hlasovať takýmto spôsobom, tak 

kandidáti budú momentálne našimi technikmi odpojení, aby 

neboli prítomní. 

 

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

     Ja sa chcem opýtať, ale záznam je dostupný, nie?  Môžu 

ho sledovať občania vonku, alebo nie? 
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Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     Vlastne vždy je všetko online, takže mali by vidieť. 

 

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

     Tie mená budete vyzývať? 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

    Prepáčte, sú technické problémy. Zobrazia sa len 

prítomní poslanci.  

 

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

     Nebolo by jednoduchšie, aby pán starosta išiel podľa 

abecedy, každého vyvolal, pred kamerou povedal meno 

a skrutátori si to zapísali? Na čo potrebujeme zobrazovať 

nejaké mená?   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Presne tak to pôjde, pani poslankyňa. 

 

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

     Prosím vás, môžeme začať už? To ešte aby bol problém 

pri voľbe kontrolóra, tak to sme už ďaleko.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Môžeme začať. Prečítam vždy meno a poslanci budú 

hlasovať aklamačne;  takže nejdeme, tak ako ste zvyknutí, 

podľa priezvisk: 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

Pán poslanec Ing. Andrej Árva. 
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     „Ďakujem za slovo. Ja hlasujem za Ing. Böhma.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Pán poslanec Bc., Mgr. Branislav Filipovič. 

     „Hlasujem za pána Ing. Böhma. Dôvod je: skúsenosti zo 

samosprávy.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

     Ďakujem. Prosím, iba hlasujeme; dobré? 

Pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner. 

     „Hlasujem za pána Böhma.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Pán poslanec Ing. Jakub Mrva. 

     „Hlasujem za pána Böhma.“          

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Pán poslanec Ing. Jozef Bielik. 

     „Áno, ďakujem. Hlasujem za pána Ing. Böhma.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Pán poslanec Mgr. Juraj Petrovič. 

     „Ďakujem. Hlasujem za pána Ing. Böhma.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem.  

Pani poslankyňa Ing. Katarína Augustinič. 

     „Ďakujem. Hlasujem za pána Martina Böhma.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Pani poslankyňa Ing., Mgr. Katarína Šebejová.  

     „Ďakujem. Hlasujem za pána Ing. Martina Böhma.“ 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Pán poslanec Ing. Libor Gašpierik. 

     „Ďakujem. Hlasujem za transparentného a skutočne 

nezávislého kontrolóra zastupiteľstva pána Ing. Böhma.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Pani poslankyňa Mgr. Marianna Mašátová Haliaková. 

     „Ďakujem. Hlasujem za pána Ing. Böhma.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.. 

     „Hlasujem za pána Böhma.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem.  

Pán poslanec Ing. Pavol Galamboš. 

     „Držiavam sa hlasovania. Neplatný hlas.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Pán poslanec Ing. Pavol Troiak. 

     „Hlasujem za pána Ing. Böhma.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Pán vicestarosta Ing. arch. Peter Vaškovič. 

     „Hlasujem za pána Martina Böhma.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Poslanec Mgr. Peter Weiss. 

     „Dobrý deň. Hlasujem za pána Ing. Böhma.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Pán poslanec JUDr. Richard Mikulec. 

     „Ing. Böhm.“  
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Starosta Mgr. R. K u s ý: Ďakujem.  

Pani poslankyňa Ing. Silvia Švecová, PhD. 

     „Hlasujem za pána Ing. Martina Böhma.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Prvý vicestarosta Ing. Stanislav Winkler. 

     „Ing. Martin Böhm.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD. 

     „Bez akejkoľvek pochybnosti za Ing. Martina Böhma.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Ďakujem. 

Poslanec Vladimír Volf. 

     „Hlasujem za Martina Böhma.“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.  

     Teraz vyzývam skrutátorov povedať ako dopadlo 

hlasovanie, ktorí to počítali pre istotu.      

     Takže poprosím skrutátorov o výsledky hlasovania, pán 

vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ak som sa nepomýlil 

a dobre som počítal, tak 19 hlasov bolo odovzdaných za pána 

Martina Böhma. 

     Jeden hlasujúci sa zdržal.  

     Nikto nebol proti. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Prosím, v zmysle regule treba povedať aj koľko hlasov 

dostala pani Ing. Ribanská ako prvá kandidátka. 

 

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

     Toho hlasovania, ktoré prebehlo a ktoré sme mali 

možnosť sledovať, tak pani Ing. Ribanská nezískala ani jeden 

hlas. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.  

     Konštatujem, že za  miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto bol zvolený na ďalšie funkčné obdobie 

pán Ing. Martin   B ö h m. Blahoželám. 

     A ďakujem vám za voľby a skrutátorom za sčítanie 

hlasov. 

 

 

7.3. Návrh na určenie platu a schválenie odmeny miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Prosím pána prednostu, nech sa páči.          

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa ešte raz všetkým, 

že tento materiál nebol zverejnený. Je to vlastne identický 

materiál ako bol na začiatku tohto roka po vyhlásení 

Štatistickým úradom, kde miestnemu kontrolórovi patrí 
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základný plat ktorý tam je vyčíslený a zastupiteľstvo môže 

na základe návrhu priznať odmenu, mesačnú odmenu až do výšky 

30 %. Je to teda na vás, aby ste výšku tejto odmeny stanovili 

a potom to bude znamenať celkový súčet základného platu plus 

odmena. Ďakujem.  

 

 

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

     Ešte sa môžem opýtať? 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     Prepáčte. Ak dovolíte, tak asi pán Petrovič ako predseda 

návrhovej komisie by mal predniesť návrh a navrhnúť aj 

percentuálnu výšku odmeny. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

     Ja sa chcem, pán prednosta, v tejto súvislosti opýtať, 

pretože my napríklad na meste, čo sa týka percentuálnej výšky 

odmeny pre hlavného kontrolóra, tak ona sa rokuje myslím raz 

polrok, štvrťročne na základe výsledkov práce kontrolóra 

a podľa toho sa určuje aj tá odmena, a schvaľuje. Čiže, či 

je postup taký, že sa spraví paušálna odmena v zásade 

dopredu, čiže za prácu ktorá bude vykonaná v budúcnosti. 

Budeme stanovovať paušálnu odmenu teraz alebo budeme tie 

odmeny schvaľovať v nejakých určitých intervaloch, 

dvojmesačných alebo polročných? Iba to som sa chcel opýtať. 

 

 

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

oddelenia:  
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     Ak môžem do toho vstúpiť, tak zákon nám hovorí, že 

vlastne obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi 

schváliť mesačnú odmenu až do výšky mesačného platu. Tak 

zrejme, keď vychádzate z Magistrátu, že to tam máte 

štvrťročne, zrejme to tam tak máte schválené nejakým 

uznesením alebo nejakými zásadami že štvrťročne. 

 

     Ale tuná napríklad čo sa schvaľovalo tu na mestskej 

časti, tak sa schvaľovala vždy mesačná odmena. Takže aj to, 

čo ste mali v apríli, tak tam bol bod B 30 %, a bola tam 

mesačná odmena vo výške 30 % z mesačného platu. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     Ja, ak dovolíte, aby som to upresnil. Áno, tak ako 

hovoríte o mesačnej odmene, tam tá mesačná odmena sa 

schvaľuje vopred ako v tomto prípade, alebo následne, to je 

úplne jedno. Naozaj, môže zastupiteľstvo schvaľovať túto 

odmenu každý mesiac alebo štvrťročne, polročne; závisí to od 

rozhodnutia zastupiteľstva a od podmienok, ktoré si samo 

stanoví voči miestnemu kontrolórovi.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

     No, mne sa zdá logickejšie, že odmena je za vykonanú 

prácu po posúdení orgánov miestneho zastupiteľstva. Čiže, ja 

si myslím, že to by mohlo mať logiku, pokiaľ sa s tým, aj 

ostatní kolegovia stotožňujú. Ja nemám nič proti odmene pre 

pána kontrolóra, ale zdá sa logickejšie, že odmenu by sme 

mali schvaľovať v určitých intervaloch, či štvrťročne alebo 

polročne. Ďakujem.  
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Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

     Ja si dovolím k tomu vyjadriť, ak môžem, kolegovia. 

Podľa môjho názoru tá odmena sa schvaľuje raz ročne, vždy 

keď sa upravujú údaje zo Štatistického úradu sa schvaľuje aj 

plat kontrolóra. A myslím si, že hovorím za náš klub, že 

nemáme problém pokračovať v tejto praxi, najmä preto že sme 

jednohlasne zvolili pána Ing. Böhma za kontrolóra. To 

znamená, že asi nie sú nejaké výhrady voči jeho činnosti, 

zásadné. Naopak, viacerí kolegovia vyjadrili spokojnosť, až 

teda veľkú spokojnosť s jeho činnosťou, tak domnievam sa, že 

aj z hľadiska toho, že je mesačná, tak je súčasťou mesačného 

príjmu. Nebolo by fér teraz každé mesiace na každom 

zastupiteľstve hovoriť o tom, či bude alebo nebude nejaká 

odmena len preto, keď nejaká kontrola nedopadne tak, ako si 

niektorí poslanci budú želať. 

 

     Ja som za to, aby sa odmena schvaľovala tak ako doteraz 

raz ročne spolu s platom, ktorý sa určuje na základe 

Štatistického úradu. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

     Hovorím, ja s tým nemám žiadny problém, len som chcel 

upozorniť na prax akým spôsobom postupujeme na hlavnom meste. 

Ale, samozrejme, ak je taký názor, tak ja ho budem 

rešpektovať. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh 

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

     Predkladám  návrh v podstate podľa tohto uznesenia, 

ktoré sme schválili minule: 

     Návrh uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto   s c h v a ľ u j e  

A. v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) 

a v spojitosti s ustanovením § 18c ods. 1 písm. g) a § 

18c ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov mesačný plat miestneho 

kontrolóra vo výške 2.538,00 EUR s účinnosťou od 

1.1.2021. 

 

B. v súlade s ustanovením § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

mesačnú odmenu vo výške 30 % z mesačného platu miestneho 

kontrolóra s účinnosťou od 8.6.2021.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     To všetko môže byť od momentu zvolenia miestneho 

kontrolóra.  

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. Petrovič: 

     Od momentu zvolenia miestneho kontrolóra. Ďakujem. 

 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

     (Prezentácia.) 

     Ďakujem pekne.  
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     Prosím, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

 

(Poslanec: Nefunguje mi hlasovacie zariadenie, ale som za.) 

     Ďakujem pekne.  

     Za:          14 poslancov. 

     Proti:                      0 

     Zdržal sa:                  0. 

                    

     Prejdeme na ďalší bod 8. 

 

 

 

BOD 8:  

Návrh na voľbu tajomníka Komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Nech sa páči, otváram diskusiu. 

     Pán prednosta, máte slovo, nech sa páči. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD: 

     Ďakujem za slovo. Takže si dovolím zopakovať moju prosbu 

na predsedníčku, resp. predsedu komisie, že v zmysle zmeny 

novelizácie zákona je potrebné do 31.05. zverejniť majetkové 

priznania poslancov, čo sa doteraz ešte nestalo. Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Hlási sa pán kontrolór Böhm a potom pani 

poslankyňa Pfundtner. Nech sa páči. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

     Prepáčte, ja by som naozaj ešte sa chcel vyjadriť k 

tomu, čo sa stalo pred chvíľou, lebo som nemal priestor. 

Nechcem zdržiavať, ale chcel by som všetkým veľmi pekne 

poďakovať ktorí mi dali dôveru. Takisto ďakujem a vážim si, 

že mi bol schválený ten plat, ktorý som mal. Je to môj jediný 

plat, jediný príjem, inú činnosť vykonávať nemôžem. Niektorí 

si pamätajú, že pred 6 rokmi som mal ešte s.r.o., nebolo mi 

dovolené, resp. doporučené, tak som ju zrušil. Naozaj ešte 

raz všetkým pekne ďakujem. 

 

 

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 za slovo. Ja by som chcela pánovi 

kontrolórovi zagratulovať a dúfam, že bude zvolený aj za 

tajomníka našej komisie.  

 

     Ja evidujem požiadavku pána prednostu a taktiež 

evidujem aj naše zákonné možností, aj povinností. Ale druhým 

dychom si dovolím dodať, že je to jediná komisia, ktorá má 

pravidelne problém so svojou uznášaniaschopnosťou. Ja sa 

snažím komisiu zvolávať naozaj po dohode so všetkým členmi, 

a musím povedať že to je komisia ktorá nemá odborníkov 

a skladá sa výlučne z poslancov.  
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     Žiaľ, na termíny na ktorý bola komisia zvolaná, 

častokrát mi príde oznámenie zo strany členov, že im tento 

termín nevyhovuje. Keď dám náhradný termín, že ako sa to 

stalo že pre chorobu pána tajomníka sme to nemohli 

zrealizovať? Zasa som zvolala na zajtra termín komisie 

a zistila som, že na identický termín bola zvolaná finančná 

komisie.  

 

     Priznám sa, že pravidelne a dlhodobo mám problém 

s uznášaniaschopnosťou našej komisie. To je možno aj dôvod, 

že zvažujem svoje zotrvanie, pretože táto komisia nemôže 

zasadať online. Táto komisia musí zasadať naozaj fyzicky, 

musí všetko overiť. Môj asi posledný pokus bude zvolať 

opätovne túto komisiu a na základe toho ak sa členovia 

komisie nevyjadria, prosím vás to neberte ako kritiku. 

 

     Ja vnímam že ste pracovne vyťažení všetci. Ja som tiež 

pracovne vyťažená, ale snažím sa to vždy robiť nie na 

začiatku týždňa, po pracovnej dobe, napriek tomu sa nedarí 

dosiahnuť uznášaniaschopnosť, tak skúsim opätovne s pomocou 

pána kontrolóra a pána tajomníka opätovne navrhnúť nejaký 

priechodný termín a ak sa to nepodarí, naozaj budem zvažovať 

zotrvanie v tejto komisii. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 
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     Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel v tomto smere 

podporiť Editku ako predsedníčku tejto komisie, ktorej som 

tiež členom. Môžem povedať, že je to jednoznačne najťažšie 

zvolateľná komisia; ďalej to nebudem rozvádzať, lebo Editka 

to pekne zhrnula. Poviem, že dúfam, že to zvolanie bude 

úspešné a Ty naďalej zostaneš pôsobiť ako členka tejto 

komisie. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.  

     Chce ešte niekto vystúpiť v rámci tohto bodu? Nikto sa 

nehlási. 

     Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. Petrovič 

     Návrh uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  v o l í  

Miestneho kontrolóra Ing. Martina Böhma za tajomníka Komisie 

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči 

voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

     (Prezentácia.) 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 
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     Ďakujem pekne. 

     Za:                 17 poslancov. 

     Proti:               0 

     Zdržal sa:           0. 

     Prikročíme k bodu č. 9. 

 

 

 

BOD 9:  

Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ 

č. 126/2019 zo dňa 14.06.2019 vo výške 50 % nájomcovi BZS 

Company, s.r.o., v súvislosti s prijatými opatreniami 

k zamedzeniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Nech sa páči, otváram diskusiu.  

     Do diskusie nikto nie je prihlásený.  

     Takže prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. Petrovič 

     Návrh uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  s c h v a ľ u j e  

poskytnutie zľavy z budúceho nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ 

č. 126/2019 na obdobie zodpovedajúce obdobiu tzv. sťaženého 

užívania predmetu nájmu. 

 

; a to vo výške 50 % z mesačného nájomného, ktoré je 

dohodnuté vo výške 1400 EUR, 
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; nájomcovi – spoločnosti BZS Company, s.r.o., IČO: 

51 136 830, so sídlom: Legerského 3, Bratislava, 

 

; na obdobie šesť a pol mesiaca, ktoré zodpovedá obdobiu 

tzv. sťaženého užívania predmetu nájmu, t.j. v čase od 

15.10.2020 do 3 - pú0.04.2021, ku ktorému došlo v dôsledku 

prijatých opatrení k zamedzeniu následkov šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

 

; za nasledovných podmienok; podľa predtlače: 

 

- Nájomca spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na 

úhradu nájomného z rozpočtovej kapitoly ministerstva 

hospodárstva v súlade so zák. č. 71/2013 Z.z. 

o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov 

 

- Poskytnutá zľava z budúceho nájomného mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto nájomcovi bude deklarovaná 

v žiadosti nájomcu o dotáciu Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky, ale jej uplatnenie je podmienené 

schválením dotácie Ministerstvom hospodárstva 

Slovenskej republiky 

 

- Zľava z budúceho nájomného bude nájomcovi poskytnutá 

v období od 01.07.2021 do 15.01.2022 

 

- V prípade zamietnutia dotácie nájomcovi v rámci 

dotačného programu Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky nebude nájomcovi zľava z budúceho nájomného 

poskytnutá, v prípade, že dôjde k zamietnutiu 
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predmetnej dotácie až po 01.07.2021, bude nájomca 

povinný uhradiť nájomné v pôvodnej výške aj za obdobie 

od 01.07.2021 do dňa zamietnutia dotácie, a to v lehote 

splatnosti najbližšieho nájomného. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

     (Prezentácia.) 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

     Za:                14 poslancov. 

     Proti:              0 

     Zdržal sa:          1. 

     Nasleduje bod č. 10. 

 

 

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

     Stále nie je vidno všetkých poslancov, prepáčte, pán 

starosta. Je to také nie úplné o.k. pán starosta, podľa mňa.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Kolegovia, chcem vás pekne poprosiť zapnúť sa, aby vás 

bolo vidno. 

(Poslanec: Pardon, ja sa prepínam.) 

     Áno, vieme. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

     Pán starosta, ja si dovolím poznámku. Ja neviem, ktoré 

zastupiteľstvo skutočne kolegovia, nie je možné sa pripojiť, 
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pretože viete o tom pol roka a stále počúvam o aplikácii. 

Skutočne je tu požiadavka, aby ste boli osobne prítomní 

a vidíte že pri hlasovaní stále počúvame to isté; prepínam. 

Nehnevajte sa na mňa, ale naozaj to nemôže byť problém. 

Ospravedlňujem sa, ale naozaj to skutočne nemôže byť problém.  

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

     Pardon, nechcel som skočiť do reči, ale chcem povedať, 

že na tých telefónoch sa dá nastaviť aj vzdelaná obrazovka, 

teda dve okná. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

     Neriešim to, ale existuje technické riešenie, ktoré vám 

poradí ako to máte vyriešiť. Ono to je potom len také 

vyzývanie na prezentovanie. Ďakujem. 

 

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

     Ono v každom prípade je to aj také dosť nepríjemné aj 

z hľadiska prezentovania kandidátov keď nevidia s kým sa 

rozprávajú, alebo kto všetko ich počúva. Keďže prednášam aj 

na vysokej škole viem, aké je to nepríjemné prednášať a mať 

niekoľko hodinovú prednášku a vidíte len čierne obrazovky 

s nejakými menami.  

 

     Hovorím, každý máme svoje povinnosti, mnohí z nás 

naozaj musia všetko robiť popri práci, alebo musia si to 

všetko nadpracovať. Chápem, že chceme stihnúť viacero veci 

naraz, ale keby sme sedeli fyzicky na zastupiteľstve, sme 

tam alebo nie sme tam, tak hovorím rovnako by sme mali 

pristupovať aj tu. Len mňa to mrzí, lebo okrádam svoju 

rodinu, svoju prácu, všetko musím robiť v nadčasoch. Ako 
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nedá sa sedieť na dvoch – trochu stoličkách naraz. Takže 

toľko za mňa. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem. 

     Prechádzame na bod č. 10.  

 

 

 

BOD 10: 

Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci za účelom realizácie 

parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej 

zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

    Pán vicestarosta Winkler, chcete povedať úvodné slovo? 

 

 

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

     Áno, pán starosta. Ďakujem.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Nech sa páči.  

 

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

     Dobrý deň. Dámy a páni, možno že ste prekvapení, že tu 

máme opätovne zmluvu, ktorú sme už schvaľovali minulý rok. 

Bola to totožná zmluva ako je predložená teraz, rozšírená 

o nejaké položky. Tú zmluvu sme schvaľovali minulý rok. To 

bol náš návrh, ktorý vyšiel z tých našich koordinačných  

mítingov s tým, že keď spustíme regulované parkovanie v zóne 

Tehelné pole, aby boli jasné dané úlohy mestskej časti, úlohy 
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mesta a samosprávy. Samozrejme, dohodli sme sa, že čo nám 

bude financované alebo refundované, pretože všetky resp. 

vodorovné, zvislé dopravné značenia, dopravné projekty, 

všetko odovzdáme. Pôvodne sme to mali odovzdať k 30.04., 

viete že sa to presúva na 01.10. Čiže mesto bolo ústretové, 

uhradilo nám síce nie do konca roka, ale koncom januára 95 

tisíc eur, tak ako bolo zmluvne dohodnuté. 

 

     Samozrejme, máme záujem pokračovať ďalej. Tým že by sme 

to spustili 01.12. nič nekončí, práve sa  všetko len začalo. 

Máme záujem rozširovať lokalitu Kramáre, lokalitu Ľudová 

štvrť, Hostinského sídlisko, Zátišie. Tam sme sa dohodli, že 

projektovú dokumentáciu alebo projekty organizovania dopravy 

na Kramároch urobí mesto, my urobíme Zátišie, Ľudovú štvrť, 

ale s tým, že tiež nám to bude refundovať.  

 

     K tomu sme mali pripravený dodatok k zmluve. Bohužiaľ, 

ten dodatok k zmluve sme schvaľovali neskôr. Nechcem sa 

vracať k minulosti z akých dôvodov, ale my sme ho schválil 

až 22. apríla, mesto malo mestské zastupiteľstvo myslím až 

ďalší týždeň, myslím 27. apríla, nestihli to tam zaradiť, aj 

keď som informoval pána B. Konečného že my sme to schválili. 

Poslali sme mu náš návrh nášho uznesenia.  

 

     Tak sme sa dohodli, aby sme mohli pokračovať ďalej, že 

dnes to pripravíme znovu, znenie je to presne do písmenka čo 

sme minulý rok schvaľovali. Je tam niečo navyše, myslím že 

je to bod 3; to sú povinnosti hlavného mesta. Tam sú dve 

položky. Prvá položka: spracovanie projektov, organizácia 

dopravy, to je tá lokalita Zátišie, Ľudová štvrť, Hostinského 

sídlisko 15 tisíc EUR a samozrejme zvislé vodorovné dopravné 

značenie. Ostatné položky, či už imobilizéri, či už dodatočné 
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informačné tabule, či už dopravné značenie na Vajnorskej, 

tie sme vlastne schválili v tom našom dodatku a máme ich aj 

schválené v rozpočte v tej štvrtej zmene. 

 

     Takže, poprosím o podporu. Mesto schválilo túto zmluvu 

myslím ešte 28. – 29. mája na svojom ostatnom Mestskom 

zastupiteľstve. Na úvod ďakujem. 

     Nech sa páči, vaše otázky. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, vaše otázky. 

     Pani poslankyňa Šebejová sa hlási. 

 

 

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

     Prepáčte, ja nemám aplikáciu, možnosť sa prihlásiť, tak 

som sa takto prihlásila. Mňa by zaujímalo k tomu Zátišiu 

a k Ľudovej štvrti, to znamená, že budú pripravené tie 

projekty organizácie dopravy, či sa bude niečo aj kresliť, 

či sa budú vykresľovať tie parkovacie miesta?  

 

     A žiadala som už aj na mestskej komisii, aby prípadne 

proste bola vedená komunikácia s občanmi čo najskôr, aby sa 

jedno ráno nezobudili a nenašli nakreslené parkovacie miesta 

bez toho, že by čokoľvek vedeli čo sa deje. Najlepšie by 

bolo, keby tie projekty mali možnosť niekde aj nahliadnuť. 

Čiže trošku ináč komunikovať ako to bolo v prípade tej 

pilotnej zón by bolo možné. 

 

     Ale moja otázka smeruje k tomu, či ešte do toho času 

ako to preveriť mestom, to znamená to bol tuším 1. október, 



58 
 

 

28. zasad. MZ MČ B-NM 8.6.2021 

či dokedy budeme pripravovať projekty pre Zátišie a Ľudovú 

štvrť, a či sa budú vykresľovať aj parkovacie miesta? 

 

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

     Pani poslankyňa, čo sa týka teda komunikácie, ešte 

vrátim sa na začiatok Tehelného poľa, tak sme mali tri také 

veľké mítingy s občanmi, či už to bolo na Rešetkovej, tam 

v parku, alebo v Konskej železnici, čiže áno komunikácia 

bola.  

 

     A čo sa týka Zátišia, Hostinského sídliska, Ľudová 

štvrť áno plánujeme také stretnutie. Momentálne prebiehajú 

analýzy, analýzy statickej dopravy, robí to mesto. Takisto 

ako sme mali odprezentované tieto analýzy na Kramároch. Takže 

mali by byť v priebehu tohto mesiaca hotové. Keď budú hotové 

analýzy, tak musíme vysúťažiť projektanta, ktorý urobí 

projekty organizácie dopravy.  

 

     Vieme, že všetko trvá mesiace než sa pripravia projekty 

organizácie dopravy, než to schváli Krajský dopravný 

inšpektorát a dopravná komisia na meste. Naša ambícia je, 

aby sme mali aspoň dopravné projekty či už na Kramároch alebo 

v tejto lokalite schválené do toho septembra, 1. septembra, 

čo určite ovplyvní určite vodorovné značenie. Zvislé 

značenie ťažko dokážeme zrealizovať, to bude potom na meste. 

 

     Ale chceme, aby sme mali aspoň tieto dopravné projekty 

urobené, aby sme ich mali schválené, aby sme ich mali 

odkonzultované a odprezentované v danej lokalite. Čiže asi 

takýto bude postup.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Pán poslanec Galamboš. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Stano (Ing. Winkler), ak dobre rozumiem, takže 

parkovacia politika sa posúva na Teplickú a na Hostinského 

sídlisko, atď. Prečo nechávame zub medzi Račianskym Mýtom 

a zváračským ústavom? 

 

 

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

     Musíme to robiť postupne. Analýzy statickej dopravy 

alebo parkovania sa robia aj v tejto lokalite Šarapy. Ale 

musíme to robiť postupne, je to veľká lokalita, tak sa 

rozhodnite, či tam alebo onam. Dohoda s mestom bola, že 

budeme robiť projekty v lokalite Ľudová štvrť, kde vytláčame 

tie autá z Tehelného poľa.  

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     No, výborne. Vytláčate ich z Légiodomov smerom na 

Račianske mýto, vytláčate ich z Legionárskej na Račianske 

mýto, vytláčate; 

 

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

     Áno, vytláčame ich aj tam, aj tam, ale podľa dát, ktoré 

zatiaľ máme, tak horšie je to v oblasti Slimák, Kukučínová, 

a táto lokalita.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Kto to povedal? 
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

     Máme koordinačné mítingy každé dva týždne s mestom, 

takže bavíme sa o týchto veciach veľmi seriózne a veľmi 

vážne. A myslím, že je to aj informácia, ktorú som dostal od 

mojich kolegov z parkovacej spoločnosti.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

      Pani poslankyňa Švecová, faktická poznámka. 

 

 

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

     Ja by som tiež doplnila Katku (Ing. Šebejovú), resp. 

ešte raz sa pýtala, lebo neodznela odpoveď; čiže tá 

komunikácia sa plánuje, aj keď k náprave zrejme nedôjde do 

toho októbra. A kedy tú komunikáciu plánujete, lebo júl 

a august sú také dovolenkové mesiace, čo je dosť také 

nešťastné; teda či s tým rátať ešte v lete, alebo až na jeseň 

v septembri kvôli obyvateľom?  

 

 

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

     Skutočne nechcem dávať nejaké sľuby. Všetko závisí od 

toho, kedy budú urobené tie projekty, analýzy dopravy. Zajtra 

po obede máme koordinačné stretnutie s Magistrátom takže 

neviem garantovať či to stihneme v júni. Ale viem že aj tie 

stretnutia v zóne Tehelné pole sme mali v auguste. Je to 

tak, bohužiaľ. 

 

 

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 
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     Ideálne ich mať viacej potom, aby sa mohli ľudia 

zúčastniť, a o to mi naozaj išlo.  

 

 

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

     Vieme to rozdeliť na Ľudovú štvrť a Zátišie. Uvidíme, 

aká bude situácia. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Prosím pani poslankyňa Šebejová. 

 

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

     Ja by som sa chcela ešte spýtať pána Winklera, že kedy 

budú tie prezentácie, ale asi sa to dozvieme zajtra, 

predpokladám. Či do toho 30.06. asi by mohli byť? 

 

     A druhá moja otázka je, že či sa budú robiť nové 

projekty alebo prepracovávať tie ktoré už boli urobené aj 

pre Zátišie? 

 

 

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

     Budeme musieť robiť nové projekty. 

 

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

     Úplne nové. 

 

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

     Úplne nové. A tie termíny som hovoril. Nechcem to 

garantovať, resp. nechcem niečo sľúbiť, že to bude do konca 

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

     Veď Komisiu dopravy máme vo štvrtok, tak možno Andrej 

Árva bude niečo vedieť alebo Martin (Mgr. Vlačiky) a nám 

niečo povedia. A určite to treba naplánovať z hľadiska 

účasti. 

 

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

     Áno, my sme tiež vtedy začínali Katka (Ing. Šebejová), 

takže čiže to malo svoje slabšie stránky. Ďakujem pekne. 

 

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

     Ďakujem aj ja.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán vicestarosta, môžete, prosím, prevziať na chvíľočku 

vedenie zastupiteľstva? 

 

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

     Áno.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 

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

     Dámy a páni, nech sa páči, diskusia je ešte otvorená. 

     Nevidím nikoho že by sa hlásil. 

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. Petrovič 
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     Návrh uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  s c h v a ľ u j e  

Návrh zmluvy o spolupráci za účelom realizácie parkovacej 

politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

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

     Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

     (Prezentácia.) 

     Ďakujem pekne.  

     Prosím, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:                  16 poslancov. 

     Proti:                0 

     Zdržal sa:            0 

     Materiál bol jednomyseľne schválený.  

     Ďakujem pekne, páni. 

      

 

BOD 11: 

Vystúpenie občanov 

     (Neboli prihlásení žiadni.) 

 

 

BOD 12: 

Rôzne 

 

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

     Otváram ďalší bod, zlatý klinec nášho zastupiteľstva. 

     Nech sa páči, dámy a páni. 
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     Pán poslanec Weiss, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s :    

     Ďakujem pekne, pani kolegovia. V zmysle bodu rôzneho 

mám uznesenie. Tak ja na margo tých vecí, komunikoval som aj 

s kolegami poslancami. Tá vec bola aj medializovaná, ako aj 

pán Árva spomínal, nejaká párty na Letnej. Žiaľ, táto 

lokalita má svoje skúseností. S niektorými kolegami sme 

riešili aj nešťastnú prevádzku tohto klubu, ktorá 

znepríjemňuje obyvateľom tohto sídliska život. Dovolil si 

pripraviť také uznesenie, ktoré teraz prečítam, lebo na 

základe informácií  ktoré mám a komunikoval som aj s ľuďmi, 

ktorí boli toho účastní, nazvem toho nejakého stretnutia, 

možno aj konfliktu, tak vyvstali tam nejaké otázky, aby sme 

mali všetky relevantné informácie.     

 

     Dovolím si požiadať pána starostu, aby zvolal 

stretnutia so zástupcami Okresnej stanice Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy – Nové Mesto, za účelom 

preverenia a vysvetlenia priestupku, ktorý sa odohral dňa 

05.06.2020 na Letnej č. 5, pri ktorom bola udelená pokuta zo 

strany mestskej polície vo výške 20,00 EUR. Mal som to 

pripravené v materiáli, pošlem to pani Červenkovej, možno ma 

prípadne kolegovia doplnia. Len treba jednoducho takéto veci 

riešiť. Chcem to riešiť korektne, tak preto aj to stretnutie. 

Volal som aj mestskej polícii, aby mali všetky relevantné 

informácie. Vyvstali tam otázky, ktoré je potrebné 

zodpovedať. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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     Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Pán predseda návrhovej 

komisie, počkáme až príde tento návrh a potom budeme 

hlasovať.  

 

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

     Možno budú k tomu nejaké príspevky, ale ja ho v určitej 

forme mám. 

 

 

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

     Môžeme? Ešte sa hlásil pán prednosta, myslím k tomuto 

bodu. Potom ešte aj pán poslanec Korček. 

     Pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     Ďakujem pekne. Chcel by som iba informovať prítomných 

pánov poslancov a panie poslankyne o tom, dnes odišli dva 

listy; môžem ukázať na kameru. Jeden list je majiteľovi alebo 

teda tomu kto vyvolal nejaký incident v zmysle všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta, a budeme túto situáciu 

riešiť v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka. 

 

     A druhá vec, nakoľko tento priestupok je v kompetencii 

Okresného úradu, postúpil som listom naše poznatky na Okresný 

úrad. Tieto dva listy dnes odišli. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem pekne, pán prednosta. S faktickou pán poslanec 

Korček, nech sa páči. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

     Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Vážené kolegyne, 

kolegovia, ja som jedným zo spolupredkladateľom tohto 

uznesenia. Poprosil by som vás, aby ste ho podporili. Mne sa 

naozaj nezdá tá pokuta ktorá tam bola udelená priamo na 

mieste vo výške 20,00 EUR ako adekvátna, pretože ten 

ohňostroj, ktorý väčšina z nich konala pod vplyvom alkoholu 

alebo pod vplyvom iných látok, tvrdili, že sa vlastne nič 

nestálo. Išlo o takú bujarú párty, kde sa zúčastnili rôzni 

účastníci, poslanci Národnej rady, atď. Myslím si, že to 

bude možno aj širšie medializované. Nakoľko ja mám širšie 

informácie aj také, ktoré dnes nie sú zverejnené, čiže bude 

to ešte naozaj zaujímavé. Len pre vašu informáciu, došlo tam 

aj k fyzickému napadnutiu jedného Novomešťana a celú 

situáciu už rieši štátna polícia.   

 

 

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

     Ďakujem pekne za doplnenie.  

     S faktickou je prihlásený pán poslanec Martin Vlačiky, 

nech sa páči.  

 

 

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

     Ďakujem. Ja len že som to hneď ako som to zbadal na 

sociálnej sieti posielal ako podnet priamo pánovi 

primátorovi.  A vedia o tom aj na meste a myslím si že to 

nejakým spôsobom riešia. Ale, samozrejme, treba pritvrdiť 

a žiadať, nech mestská polícia zasahuje naozaj tak ako má 

zasahovať. Tých 20,00 EUR je naozaj smiešnych. Ďakujem. 
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

     Ďakujem pekne. Videl som pani poslankyňu Švecovú, ale 

asi to stiahla.  

     Zatiaľ nie je nikto prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu. Pán predseda. 

 

 

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

     Návrh uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, aby zvolal stretnutie so zástupcom 

alebo zástupcami Okresnej stanice Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy – Nové Mesto za účelom preverenia 

a vysvetlenia priestupku, ktorý sa odohral 05.06.2020 na 

Letnej ul. č. 5, kde bola udelená pokuta vo výške 20,00 EUR.  

 

 

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

     Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa pred hlasovaním. 

     (Prezentácia.) 

     Ďakujem pekne.  

     Prosím, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:                 14 poslancov. 

     Proti:               0 

     Zdržal sa:           0 

     Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem veľmi pekne.  

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

     Pán poslanec Volf, nech sa páči. 
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Poslanec V. V o l f :     

     Ja by som len chcel povedať, dokončíme to dnes, lebo už 

nás bude čoskoro málo. Ešte niekto sa odhlási a budeme 

neuznášaniaschopní. 

 

 

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

     Myslím si, že už nikto nie je prihlásený. 

     Ak dovolíte, môžeme prejsť k bodu interpelácie.  

     Pán starosta, môžem poprosiť, aby si to dokončil? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. Ja len drobnosť, zachytil som koniec 

minulého bodu. Ak išlo o Letnú, tak už som volal šéfa 

mestskej polície pre III., a máme stretnutie zajtra.        

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

     Pardon, pán starosta, môžem do toho vstúpiť? Bude to 

nejaké uzavreté stretnutie alebo bolo by možné, aby sa 

prípadne zúčastnili zástupcovia klubov? Bolo by to fajn, 

lebo túto tému sme naozaj zobrali jednotne a keď je ten 

priestor, tak by sme radi tam niektorí prišli; ak je to 

vhodné. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Informujem šéfa polície, že stretnutie bude v širšom 

garde. Príde vám pozvánka, bude to zajtra. 
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Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

     Ďakujem pekne.  

 

 

 

BOD 13: 

Interpelácie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     V rámci bodu interpelácie je prihlásená pani poslankyňa 

Šebejová. 

 

 

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

     Pán starosta, ja mám ešte jednu interpeláciu na Vás. 

Priznám sa, premýšľala som,  že či ju dať, ale nemám veľa 

iných možností, tak predsa len som sa rozhodla, že ju dám. 

A dovolím si Vás interpelovať a požiadať Vás, aby ste 

zabezpečili zapracovanie podzemnej garáže za účelom 

verejného parkovania do štúdie na výstavbu EKO-podniku na 

Zátiší.  

 

     Zdôvodňujem to tým, že to verejné parkovanie bolo 

desiatky rokov v tejto lokalite a žiadam ho ako obyvateľka 

zachovať aj s ohľadom na budúce rozširovanie celej tejto 

lokality a tiež s ohľadom na skutočnosť. Čiže už 

v súčasnosti existuje na Pluhovej 12 to, že nie sú 

skolaudované byty a jedným z tých dôvodov, pre ktorý nie sú 

skolaudované je chýbajúce parkovanie. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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     S faktickou poznámkou pán poslanec Filipovič. 

 

 

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

     Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Vzhľadom na to, že 

som videl, že mala byť šiesta zmena rozpočtu a s tým čo teraz 

pani kolegyňa dala, tak čo sa týka stavebných prác najdrahšia 

vec sú vždy výkopové práce alebo umiestňovanie stavieb pod 

úroveň povrchu. Čiže, myslím si, že automaticky to čo sme 

chceli mať v šiestej zmeny rozpočtu je neaktuálne. 

 

     A vzhľadom na to, že sa to navýši nenormálnym spôsobom 

realizácia toho nového EKO-podniku, bolo by potrebné sa nad 

tým niekedy zamyslieť čo dáme, lebo myslím si, že to bude 

tak nerentabilný projekt momentálne, že nejdem sa k tomu 

vyjadrovať lebo neviem či nájdem normálne slová na to. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem. Pani poslankyňa Šebejová, faktická poznámka. 

 

 

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

     Moja otázka znie, že či faktická poznámka môže byť 

k interpelácii iného poslanca? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán prednosta to pre istotu preverí, ale mám pocit, že 

aj v minulosti sme mali takéto niečo. Že teda k jednému 

diskusnému príspevku je možné zo strany jedného poslanca 
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zadať len jednu faktickú poznámku. Za faktickú poznámku sa 

považuje poznámka, ktorou poslanci reagujú výlučne na 

príspevok. V opačnom prípade sa prihliada k tomu, kto túto 

faktickú poznámku predniesol.  

 

     Faktickou poznámkou nemožno reagovať na inú faktickú 

poznámku. Mám za to, že aj prednesenie interpelácie je 

diskusný príspevok. Ak máte iný názor, tak to môžeme prebrať, 

alebo ak chceme zmeniť Rokovací poriadok a povedať si, že 

interpelácia nie je diskusný príspevok a nie je možná 

faktická poznámka; aj to je možné, budem to rešpektovať.   

     Pán vicestarosta Vaškovič bol prihlásený; je to ešte 

aktuálne, či nie? Nie. 

     Ale chce vystúpiť pán riaditeľ EKO-podniku, pán Mikuš. 

Nech sa páči, máte slovo.  

 

 

Mgr. V. M i k u š, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

     Ďakujem. Ja len k tejto požiadavke, podzemné 

parkovisko, lebo keby sa to teraz navrhovalo, tak aby tam 

nedochádzalo k nejakým kolíziám s tými zamestnaneckými 

autami a s tými obyvateľmi, čo by tam parkovali. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.  

     Do bodu interpelácie už nie je nikto prihlásený.  

 

 

BOD 14: 

Záver 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne za aktívnu účasť a želám príjemný zvyšok 

dnešného dňa. Keďže je 12,30 hod. želám dobrú chuť. Do 

videnia.  

 

                        x            x 

 

 

 

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

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

 

OVEROVATELIA: 

poslanec Ing. Pavol Galamboš      ........................... 

vicestarosta Ing. arch. Peter 

Vaškovič                        ........................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahnová, komor. stenogr. .......................... 


