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Začiatok: 9.10 hod.  

 

 

OTVORENIE: 

 

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

     Milé kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, 

dovoľujem si  

     otvoriť p o k r a č o v a n i e  29. zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto zo dňa 23. júna 2021. 

 

     Dovolím si prihlásiť aj hostí, ktorí sa zúčastňujú na 

rokovaní dnešného pokračovania 29. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva, kolegov z Miestneho úradu a ďalších 

zúčastnených. 

 

 

 Z dnešného rokovania miestneho zastupiteľstva sú 

ospravedlnení nasledujúci poslanci: 

Andrej Balga, MBA, pracovné povinnosti 

MUDr. Pavol Dubček, čerpanie dovolenky 

Bc., Mgr. Branislav Filipovič, MBA, pracovné povinnosti 

Ing. Silvia Švecová, PhD., čerpanie dovolenky 

Ing. Pavol Troiak, čerpanie dovolenky 

Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD., čerpanie dovolenky 

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková, čerpanie dovolenky. 

Takže bolo ospravedlnených 7 kolegýň a kolegov.  

 

 Budeme pokračovať v rokovaní bodu č. 6. 
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BOD 6: 

Rôzne  

 

 

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

 Dívam sa na monitoring, ale nevidím žiadneho 

prihláseného do rozpravy. Ďakujem. 

 S riadnym príspevkom do bodu rôzne je pán poslanec 

Korček. Pán poslanec, nech sa páči, máš slovo. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo pán vicestarosta. Ja by som si dovolil 

predložiť návrh, ktorý som predkladal už na riadnom rokovaní 

zastupiteľstva za predkladateľov mňa, pána poslanca 

Gašpierika a pána poslanca Filipoviča v znení: 

 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, 

aby zabezpečil osadenie a montáž nových čistiacich fontán  

(čerpadiel) v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda 

a zabezpečil dôkladnú analýzu vody zameranú okrem 

štandardných parametrov aj na parazity a iné mikroorganizmy.  

 

 Táto druhá časť uznesenia je tam potom daná na návrh 

pána poslanca Petroviča. Ďakujem.  

 Poslal som aj e-mailom pánovi kolegovi Petrovičovi 

a pani Červenkovej. 

 

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

 Ďakujem za prednesený príspevok. 
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     A keďže v Rokovacom poriadku máme ukotvené, že po 

prednesení každého príspevku budeme hlasovať o ňom, tak 

dovoľujem si; 

 

Poslankyňa Mgr. D.  T i m k o v á : 

 Môžem? Ja mám faktickú, môžem sa iba niečo spýtať? 

 

 

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

 Áno, vidím Vás, pani poslankyňa. Nech sa páči. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa chcela 

spýtať, či bola spravená tá analýza; to čo sme minule 

rozoberali, že či tie fontánky prinášajú ten efekt a že kedy 

to bude namontované, lebo je 13. júla? 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Pani kolegyňa, najprv musíme schváliť uznesenie. 

V prípade, že bude schválené uznesenie, termín plnenia je 

ihneď a bude to tým pádom na starosti; 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :  

 Mne to napríklad ovplyvňuje v hlasovaní. Pýtam sa, že 

či máte nejakú analýzu, že tie fontánky prispievajú k tomu? 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ja si myslím, že je všeobecne známe. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ja si myslím, že máme; 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

Pani kolegyňa, prepáč, nechaj ma dohovoriť, lebo teraz 

si sa pýtala niečo. Je všeobecne známe, že takéto fontánky 

prispievajú k okysličovaniu vody a ja si myslím, že je to 

vec ktorá je prínosná a myslím si, že tie fontánky tam kedysi 

fungovali. A myslím si, že bola s nimi spokojnosť. Obrátili 

sa na mňa obyvatelia a žiadajú, aby tam opätovne fungovali.  

 

 

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

K riadnemu príspevku pána poslanca Korčeka nevidím 

žiadne faktické poznámky.  

Takže dovolím si požiadať predsedu návrhovej komisie 

o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, 

aby zabezpečil osadenie a montáž nových čistiacich fontán 

(čerpadiel) v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda 

a zabezpečil dôkladnú analýzu vody zameranú okrem 

štandardných parametrov aj na parazity a iné mikroorganizmy.   

 

 

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

 Ďakujem. Budeme hlasovať o predmetnom návrhu uznesenia. 

 Najprv sa, prosím, prezentujme. 

 (Prezentácia.) 
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 Ďakujem za prezentáciu, ale nemám tu na obrazovke údaj 

o tom, koľko nás bolo prezentovaných. Pomohla technická 

podpora. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Riešime to. 17 bolo prezentovaných, ale nevidíme to na 

obrazovke; neviem, čo sa stalo. Sekundu. Nevieme, v čom je 

problém, asi je potrebné zopakovať hlasovanie, lebo naozaj 

technika nám zlyhala.    

 

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

 Hlasovanie ešte neprebehlo.  

 

Prednosta Ing. I. O l a x í k, PhD. 

 Práve že už sa spustilo. Spustilo sa technické 

hlasovania ale nevidíte.  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Hlasovanie nevidím.  

 

Poslanec V. V o l f :  

     Nevidím hlasovanie. Prezentácia prebehla.  

 

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

 Budeme sa ešte raz prezentovať?  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Poprosím vás ešte raz sa prezentovať. 

 

 

Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 
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 Milé kolegyne, vážené kolegovia, bola spustená 

prezentácia tak prosím, prezentujme sa.  

 

OTÁZKA: 

 Ideme hlasovať, lebo stále nič? 

 

 

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

 Problémy stále pretrvávajú.  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Nabehlo hlasovanie. 

 

 

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

Teraz nabehlo hlasovanie, tak prosím, hlasujme. 

 

(Hlasovanie.)  

     Ďakujem. 

     Za predmetný návrh uznesenia boli 14 poslanci,     

 proti nebol nikto, zdržali sa traja. 

     Konštatujem, že predmetné uznesenie bolo prijaté.  

 

     Milé kolegyne, vážení kolegovia, ešte predtým než 

budeme ďalej pokračovať pre tých, ktorí sa prihlásia 

a prezentovali sa trochu neskôr, by som chcel ospravedlniť 

pána starostu, ktorý mi zhruba pred hodinou telefonoval, že 

je v teréne a pripojí sa k dnešnému rokovaniu trošičku  

neskôr. Požiadal ma, aby som viedol toto pokračovanie 

zasadnutia miestneho zastupiteľstva ja, takže preto 

pokračujeme v rokovaní pod mojím vedením.  
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 Do bodu rôzne s riadnym príspevkom je prihlásený pán 

poslanec Gašpierik. Pán poslanec, nech sa páči, máš slovo. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ja 

si dovolím predložiť jeden pozmeňujúci návrh, resp. nový 

návrh uznesenia ohľadom betónových kruží. Myslím, že k tejto 

téme som vystupoval viackrát, dovolím si povedať viacero 

volebných období, že naozaj v našej mestskej časti to veľmi 

špatí. A myslím že to tak nie je v žiadnej mestskej časti 

v Bratislave alebo na Slovensku taký stav, aby sme takýto 

neporiadok, dovolím si povedať takýto bordel, bol priamo zo 

strany samotnej mestskej časti.  

 

 Tieto betónové skruže primárne slúžia na to, že keď sú 

voľby, tak tam určia presné plochy, kde si môžu kandidáti 

alebo kandidujúce volebné strany umiestniť nejaké reklamné  

materiály. Pritom to máme raz za 4 roky ale potom to celé 4 

roky naozaj hyzdí okolie. Sú tam rôzne posprejované a hanlivé 

výrazy. Mám nafotenú dokumentáciu takých skruží, ktoré sa 

v súčasnosti nachádzajú na území mestskej časti.  

 

 Možno sa pozrieť do mesta Viedeň, kde takisto používajú 

takéto podobné zariadenia na účely volebných kampaní,  

realizácie volieb, ale samozrejme po ich uskutoční sú 

okamžité odstránené. Myslím si, že takto by sme mali 

postupovať aj my. Bojujeme, všetky samosprávy, proti 

reklamnému smogu a pritom to aj sami prevádzkujeme.  
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 Takže v zmysle toho si dovolím predložiť návrh 

uznesenia v mene poslancov Libora Gašpiera, Tomáša Korčeka 

a Branislava Filipoviča: 

 

 Predkladáme návrh na odstránenie ohyzdných betónových 

skruží, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom je priamo 

samotná mestská časť Bratislava-Nové Mesto. 

 

 Na základe našich poslaneckých iniciatív  sa už množstvo 

tých nepekných reklamných zariadení v Novom Meste 

odstránilo. Zostalo však ešte roztrúsené určité množstvo 

betónových rúr, ktoré sú polepené letákmi, neslušne 

postriekané hanlivými obrázkami, grafitmi. Napríklad pred 

nemocnou na Kramároch, na Račianskej ulici, na Olbrachtovej 

ulici, v Mierovej kolónii, a podobne. Bolo by už potrebné sa 

s nimi definitívne rozlúčiť. Najmä v rámci minimalizácie 

reklamného smogu v našom bezprostrednom okolí, kde žijeme.   

Určite ich pôvodcom by nemala byť samotná obec. Ďakujem 

pekne.  

 

 

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

 Ďakujem za predložený návrh. K tomuto príspevku nevidím 

žiadnu prihlásenú faktickú poznámku. Pán kolega, predložil 

si predmetný návrh aj návrhovej komisii? 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Áno, predložil som aj Vám, pán predsedajúci, pánovi 

predsedovi návrhovej komisii Petrovičovi, aj pani 

Červenkovej. (Ďakujem.) 
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem. Vidím, že k predmetnému bodu sa prihlásil 

s faktickou poznámkou pán poslanec Bielik. Pán poslanec, 

nech sa páči, máš slovo. 

 

 

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

 Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, pokiaľ sa dobre pamätám, 

môžem sa mýliť, alebo zákon sa mohol zmeniť, pamätám si, že 

zákon nám predpísal poskytovať takéto plochy kvôli voľbám.  

 

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

 Nie je Vás počuť, pán poslanec. 

 

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

 Pán poslanec, ak môžem poprosiť ešte raz o prednesenie 

príspevku alebo faktickej poznámky, lebo myslím si že väčšina 

z nás nepočula obsah. 

 

 

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

 Mám to zopakovať?  

 

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

 Áno. Prosím. 

 

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

 Takže, môžem sa mýliť, ale mám pocit, ak si dobre 

pamätám, že zákon nám predpisuje poskytovať takéto plochy na 

propagáciu pri voľbách. Takže sa domnievam, že ich nemožno 

len tak bez náhrady zrušiť.  
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem. S faktickou poznámkou je prihlásený pán 

poslanec Petrovič. Pán poslanec, nech sa páči, máš slovo. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Ja mám 2 veci: Je možné, že pán Bielik 

má pravdu, ale myslím si že v medzivolebnom období skutočne 

nie je dôvod, aby boli tieto veci rozhádzané po mestskej 

časti. Takže ak je potrebné poskytovať aj tie plochy, zákon 

nehovorí že to musia byť betónové rúry, tie plochy môžu byť 

rôzne. Takže tam určite súhlasím s tým. 

 

 Ja by som, ak kolega Gašpierik bude súhlasiť, že časť 

toho jeho návrhu uznesenia považujem za dôvodovú správu, 

pretože tam je nejako podrobnejšie vysvetlené, čo sa vlastne 

navrhuje. Takže to uznesenie, ak bude súhlasiť, by som 

formuloval len v tom zmysle. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Pán kolega Petrovič prečíta len to, čo bude platiť. 

Ďakujem pekne. Súhlasím.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č: 

 To, aby dôvodová správa nebola súčasťou uznesenia. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Áno, súhlasím. Samozrejme. Ďakujem.  
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem aj ja. S faktickou poznámkou je prihlásený pán 

poslanec Korček. Pán poslanec, nech sa páči, máš slovo. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Ja k tomuto uzneseniu: Taktiež by som 

potvrdil to čo povedal pán kolega Petrovič. Áno. My máme, aj 

to povedal kolega Bielik, zákonnú povinnosť mať takéto 

plochy. Ale zákon presne neurčuje v akej forme, ale iba 

v určitom období pred voľbami. Čiže nie je absolútne žiaden 

dôvod, aby hyzdili takéto plochy aj medzivolebnom období 

Nové Mesto. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Ďakujem aj kolegom za vysvetlenie alebo 

dovysvetlenie celej situácie.  

 Keďže k tomuto bodu, alebo návrhu pána poslanca 

Gašpierika nevidím už žiadnu faktickú poznámku, dovoľujem si 

požiadať pána predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto žiada  

starostu mestskej časti, aby zabezpečil odstránenie 

betónových skruží, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom je 

priamo samotná mestská časť Bratislava-Nové Mesto a ktoré sú 

určené na predvolebnú reklamnú kampaň. 
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem. O predloženom návrhu uznesenia budeme 

hlasovať. Najprv, prosím, sa prezentujme. 

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem za prezentáciu. 

 Zatiaľ sa mi nespustilo hlasovanie. 

 Takže hlasovanie je spustené. Nech sa páči, prosím, 

hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Na základe hlasovania si dovoľujem skonštatovať, že za 

prednesený návrh uznesenia bolo           15 poslancov, 

                           Proti           0 

                       Zdržal sa:      0 

                       Nehlasoval:     1 

 Návrh uznesenia bol prijatý. Ďakujem.   

 Budeme pokračovať v bode rôzne.  

 Do diskusie k tomuto bodu je prihlásený s riadnym 

príspevkom pán poslanec Petrovič. Pán poslanec, nech sa páči, 

máš slovo. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, ja by 

som tiež rád predložil návrh uznesenia, ktorý pripravil 

kolega Paľo Troiak, ktorý bohužiaľ tu dnes nie je kvôli 

dovolenke prítomný, takže dovolím si ho predniesť za neho, 

za náš Klub Novomestskej zmeny. 

 Návrh uznesenia znie takto: 
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 Miestne zastupiteľstvo  

a) schvaľuje návrh na začatie rokovania s Fakultou 

menežmentu Univerzity Komenského v Bratislave ohľadom 

prenájmu pozemku parc. reg. C číslo 11279/11 

v katastrálnom území Nové Mesto za účelom zriadenia  

oploteného výbehu pre psov na území mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto  

 

b) žiada starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Mgr. Rudolfa Kusého, aby 

1. zabezpečil rokovanie s Fakultou menežmentu 

Univerzity Komenského v Bratislave ohľadom prenájmu 

pozemku parc. reg. C číslo 11279/11 v katastrálnom 

území Nové Mesto za účelom zriadenia oploteného 

výbehu 

2. predložil vyrokované podmienky na zasadnutie 

všetkých komisií mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto, ktoré sa uskutočnia v 36 týždni roku 2021 

a následne aj na program najbližšieho riadneho 

miestneho zastupiteľstva v mesiaci september 2021. 

 

 

K dôvodovej správe len veľmi krátko: 

     V našej mestskej časti sú zriadené len 3 ohradené 

výbehy, z toho ani jeden nie je v zóne Tehelné pole. Čiže 

z dlhodobého hľadiska nie je to dostatočné pre majiteľov 

psov z hľadiska kvality života, takže na danom pozemku sa 

teraz stretávajú majitelia psov bohužiaľ nelegálne nakoľko 

na budovy školy je nápis, že pozemok je v rámci školy, preto 

je potrebné, aby daný priestor bol legalizovaný pre majiteľov 

psov; teda ak to bude možné v rámci rokovaní s fakultou. 

Oplotený výbeh navyše prispeje k eliminácii konfliktov a k 
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vyššej bezpečnosti obyvateľov z Tehelného poľa, a teda aj 

čistoty chodníkov v okolí. Záujmom je v podstate nejako 

regulovať tieto aktivity tak aby boli v súlade aj s bežným 

životom ostatných obyvateľov. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. S faktickou poznámkou je prihlásená pani 

poslankyňa Švecová. Pani poslankyňa nech sa páči, máte slovo.  

 

 

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

 Ďakujem. Ja len krátko. Podporujem zriadenie takéhoto 

psieho výbehu. A zároveň ja by som sa chcela možno opýtať, 

ak tu je niekto kompetentný ohodnotiť stav tých existujúcich 

výbehov, napríklad na Varšavskej, Hálkovej v parčíku 2, kde 

je strašne suchá zem a je to celé rozprášené; či sa 

neuvažovalo aj s nejakým polievaním týchto výbehov, resp. so 

zatrávnením?   S tým, že ja chápem, že tí psy to rozbehajú, 

ale napríklad teraz v Ružinove sa udialo, že športový klub, 

futbalový klub Domino daroval svoju pôvodnú trávu z ihriska 

a táto sa potom dávala na tieto výbehy, čím sa čiastočne 

revitalizovali, rekultivovali.  

 

     Takže to je len taký námet, prosba, možno otázka, či 

preverovaním možností ohľadom výbehov a starostlivosti o ne, 

či by sa  neuvažovalo s tým, však máme futbalový klub, aj 

Inter, aj Slovan, aj náš NMŠK, napríklad pri výmene trávnika, 

aby sa takýto trávnik použil na tie výbehové plochy a tým by 

sa čiastočne zlepšili tie podmienky pre výbeh. 
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 A druhá vec k výbehom, by som povedala. V Petržalke je 

napríklad  aj nejaký zdroj pitnej vody, čo by tiež nebolo 

zlé možno zvážiť. Napríklad fontánka je naďaleko tohto parku, 

tak či sa nedá takéto niečo tam zriadiť. Takže to len na 

také doplnenie. 

 V každom prípade podporujem tento návrh. Ďakujem.   

 

 

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

 Ďakujem. S faktickou poznámkou je prihlásený pán 

poslanec Korček. Pán poslanec, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja taktiež nemám 

problém podporiť tento návrh, ale z procesného hľadiska, 

nakoľko pán kolega Troiak tu nie je, tak potom predkladateľom 

by mal byť pán kolega Petrovič a spracovateľom uznesenia pán 

kolega Troiak, tak aby to bolo v poriadku.  

 

 A keďže vidím, že sa pripojil aj pán starosta, neviem, 

či kedysi neboli už nejaké rokovania či s Fakultou 

menežmentu, alebo s Farmaceutickou fakultou, Univerzitou,  

alebo tam je ešte ďalšia Fakulta sociálnych vecí. 

 

     Takže dúfam, že aj pán kolega Troiak dobre zistil, kto 

je vlastníkom tohto pozemku, aby sme rokovali priamo 

s vlastníkom.  

 

     Ale pokiaľ má pán starosta nejaké informácie k tomu, 

tak ja by som ho poprosil, aby nám ich teda povedal. Ďakujem.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Zastupiteľstvo vedie pán vicestarosta, tak musí mi dať 

slovo.  

 

 

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

 Pán starosta, nech sa páči. Prosím, ak máš nejaké 

informácie k predmetnej problematike, prosím. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Mám, samozrejme. Pokiaľ ide o Fakultu menežmentu 

a Farmaceutickú fakultu tak sme tam riešili dve veci na 

základe žiadosti občanov pred 6 rokmi.    

 

 Prvá vec: Ako viete, pri fakulte, myslím že zo strany 

ulice, Pri starej prachárni je taký parčík, ten bol 

zanedbaný. My sme prišli s návrhom, že si ho prenajmeme 

a bude tam taký verejný parčík vrátane kúska na výbeh pre 

psov, lebo ten má vlastne dve časti. Dva roky sme s nimi 

komunikovali, akceptovali sme vlastne ich všetky 

pripomienky, návrhy, vrátane kamier, tak sa zvláštne 

krútili. Až nakoniec povedali, že teda oni si to urobia sami.  

 

 A my sme nenamietali, pretože výsledok je pekný, ten 

parčík naozaj kompletne zrevitalizovali, je pekný, aj keď 

bohužiaľ verejnosť do neho nakoniec prístup nemá. 

 

 Pokiaľ ide o výbeh pre psov, tak ten sme riešili takisto 

niekoľkokrát. Nakoniec s ich súhlasom bol tam umiestnený 

kôš, a v tejto chvíli je to tým pádom výbeh pre psov. Nie je 
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však oplotený. A z dvoch príčin v tom čase fakulta s tým  

nesúhlasila.  

 

     A druhá príčina, tak sme sa trochu poučili na tom 

parčíku na Osadnej, kde ako viete, v nejakom čase ten parčík 

slúžil vyslovene ako výbeh pre psov a tým pritiahol psíkov 

zo širokého okolia. A vyslovene tí psikovia v krátkom čase    

úplne vydrali tú trávu, a to napriek tomu, že tam bola 

zvýšená starostlivosť, dokonca fungovalo tam aj to mikro 

zalievanie.  

 

 Pokiaľ ide o poznámku pani poslankyne Švecovej, máte 

správnu pripomienku. Áno, keď sme ten parčík alebo tie výbehy 

pre psov urobili, zámerne boli dva na základe diskusie 

s ľuďmi, vtedy to bolo že pre väčších a menších psov, aby sa 

nebili, tak bol tam nejaký podklad, ten psikovia vydrali, 

veď to je normálne. A v minulosti sme už  mali jeden pokus, 

že sme tam položili trávnik, takisto bol vydratý, takže sme 

ho následne odstránili. 

 

 A ten Váš nápad je zmysluplný, len chcem podotknúť, že 

tým že priťahujú obidva výbehy psíkov zo širokého okolia, čo 

je normálne a správne, veď na to sú, bude to znamenať, že sa 

v relatívne krátkom čase naozaj ten trávnik vyderie. Ale ja 

som do toho ochotný ísť. Má to zmysel, aj keď to bude pekné 

len na pár mesiacov.  

 

 Pokiaľ ide o Fakultu menežmenu, ak chcete, aby sme 

opätovne s nimi komunikovali, urobíme to. Osobne nie som 

presvedčený, že nie je dobrý nápad to oplotiť. A na základe 

skúseností ktoré máme, v minulosti som mal rovnaký názor. 

A viete, že aj v parku JAMA bol kedysi vyčlenený pozemok na 
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to, aby tam bol výbeh pre psov, ale pri jeho výstavbe keď 

boli rôzne názory, sme do neho nešli, tak ako do podzemného 

parkoviska.  

 

 Ale, samozrejme, komunikovať, keďže je uznesenie 

s fakultou budeme a oslovíme aj Inter, resp. Slovan 

a Novomestský športový klub, či nám v nejakom čase nemôžu 

dať zbytkový trávnik.  

 

 

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

 Ďakujem za informácie pán starosta. 

     K tomuto prednesenému návrhu už nie je nikto prihlásený 

s faktickou poznámkou; aspoň podľa toho čo vidím na 

obrazovke.  

     Takže dovolím si požiadať pána predsedu návrhovej 

komisie o prednesenie uznesenia.  

     Ale najprv poprosím pána poslanca Korčeka, keď návrh 

predkladal pán Petrovič, či neprevezme na svoje plecia to, 

že bude on predkladateľom predmetného uznesenia. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Už sa stalo, pán vicestarosta. Teda, aby sme sa vyhli 

akýmkoľvek pochybnostiam, keďže na liste vlastníctva je 

napísaná Univerzita Komenského, nebudeme čítať fakultu, 

s ktorou by mal pán starosta vecne rokovať, ale bude tam 

uznesenie v tomto zmysle.  

     Takže, ak dovolíte, prednesiem návrh uznesenia,    

 

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo  

a) schvaľuje návrh na začatie rokovania s Univerzitou 

Komenského Bratislava ohľadom prenájmu pozemku parc. 

reg. C číslo 11279/11 v katastrálnom území Nové Mesto 

za účelom zriadenia oploteného výbehu pre psov na území 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

b) žiada starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Mgr. Rudolfa Kusého, aby  

 

1. zabezpečil rokovanie s Univerzitou Komenského 

v Bratislave ohľadom prenájmu pozemku parc. reg. C 

číslo 11279/11 v katastrálnom území Bratislava-Nové 

Mesto za účelom zriadenia oploteného výbehu pre psov 

na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

2. predložil vyrokované podmienky na zasadnutie 

všetkých komisií mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto, ktoré sa uskutočnia v 36. týždni roku 2021 

a následne aj na program najbližšieho riadneho 

miestneho zastupiteľstva v mesiaci september 202l. 

Termín: 30.09.2021.  

 

 

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

     Ďakujem za prednesený návrh uznesenia.  

 Milé kolegyne, vážení kolegovia, budeme hlasovať 

o predloženom návrhu s tým, že najprv sa, prosím, 

prezentujme. 

 (Prezentácia.) 

 Hlasovanie nebolo spustené.  

 Prosím, hlasujeme.  
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 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem.  

     Na základe hlasovania si dovolím uviesť, že za predmetný 

návrh uznesenia hlasovalo                      17 poslancov. 

                             Proti:        0 

                              Zdržal sa:     0. 

 

 

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

 Pán predsedajúci, môžem mať takú malú poznámočku?  

 

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

 Áno. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Prosím Vás pekne, chcem sa spýtať, aby sme nemali nejaký 

problém, nie je potrebné zvoliť overovateľov aj pre toto 

pokračujúce zasadanie? Či oni pretrvávajú vlastne z toho 

z minulého? 

 

 

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

 Áno, prepáčte, ostávajú tí, ktorí boli na 29. zasadnutí 

MZ.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 A sú prítomní, všetci? 

 

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

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

 Ďakujem za túto poznámku, aj vysvetlenie pani 

Červenková.  

 Do bodu rôzne s riadnym príspevkom je prihlásená pani 

poslankyňa Švecová. Pani poslankyňa, nech sa páči, máte 

slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať pána starostu, alebo 

pána prednostu, že či už máme nejaké informácie ohľadom 

nového vedúceho, vedúcej školského úradu, a takisto 

zamestnanca, keďže prebieha výber a ešte na poslednom 

zastupiteľstve nebolo jasné kedy, kto a ako; že či vieme? 

Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Pán prednosta, môžem Vás poprosiť o informáciu k tejto 

otázke, alebo odpoveď na túto otázku?  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Áno. Ďakujem za slovo. Takže jedna zamestnankyňa 

nastúpi; teda zatiaľ je to potvrdené, že mala by nastúpiť od 

1. 8. Rokujeme o možnosti, aby sme mali aj vedúceho školského 

úradu od 1.9. Máme rozpracované aj niektoré ďalšie možností, 

ale zatiaľ hovorím isté by mala byť iba tá, ktorá nastúpi od  

1. 8.   
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem za informáciu. Pani poslankyňa, stačí Vám 

takáto odpoveď. 

 

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

 Áno. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. S riadnym príspevkom je prihlásený pán 

poslanec Filipovič, napriek tomu že bol ospravedlnený 

z dnešného rokovania. 

 

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

 Áno, ale pripojil sa. 

 

 

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

 Pán poslanec, nech sa páči, máš slovo. 

 

 

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

 Ja som bol prihlásený ešte minulé kolo. Presne tento 

podnet, tento som dával na základe toho že som sa rozprával 

čo sa týka Fakulty menežmentu a dal som to vlastne na môjho 

suseda, s ktorým som sa bavil, a ten to posunul pánovi 

Troiakovi. Bohužiaľ, zatiaľ Fakulta menežmentu s týmto 

neuvažovala. Dúfam, že sa to pohne, a možno že teraz to bude 

iné. Ďakujem, to už bolo predtým. Ďakujem. Dovi. 
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem za tento príspevok. S ďalším riadnym príspevkom 

je prihlásená pani poslankyňa Timková. Pani poslankyňa, nech 

sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja mám iba dve také 

otázky, nie teda uznesenie. Jedna sa možno týka pán Vaškovič, 

ako sme pokročili s dopravnou štúdiou, či už niečo sa zadalo, 

lebo financie na to boli vyčlenené? 

 

 

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

 Môžem hneď odpovedať? My sme požiadali Magistrát 

o poskytnutie niektorých údajov, ktoré majú v rámci svojho 

informačného systému o doprave. Ktorý keby sme mohli mať už 

pri tom zadávaní štúdie tak by nám to veľmi pomohlo, takže 

predpokladám, že v najbližšom čase dostaneme tieto údaje 

a potom spustíme  verejné obstarávanie zhotoviteľa 

predmetnej štúdie.  

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem. A druhá otázka, ja neviem koho sa mám spýtať, 

či pána starostu alebo pána prednostu, ale nejaký pán Martin 

Stračik sústavne píše ohľadom pána Jambora. Chcem sa len 

spýťať, prosím vás, on píše alebo aké má postavenie, kto ho 

prijal, akú má funkciu? Možno aj my by sme radi vedeli, keď 

sa nás takto v teréne na to pýtajú. Ďakujem, neviem kto mi 

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

 Dovolíte, môžem odpovedať?  

 

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

 Nech sa páči pán prednosta, skúste odpovedať pani 

poslankyni.   

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem. Takže pán Stračík, aspoň podľa mena, vypisuje 

e-maily odvtedy čo som nastúpil na úrad tohto roka. Dostal 

oficiálne odpovede, dostal oficiálny list, kde bolo 

konzultované aj s pánom kontrolórom Böhmom. Stále je 

nespokojný, stále hľadá by som povedal niekoho, ktorý by 

z jeho pohľadu mal byť zodpovedný za to, že tu niekoho 

prijmeme. Ale pokiaľ človek, ktorého prijmeme, má čistý 

register trestov, pokiaľ ten človek je pre nás odborne 

spôsobilý, to nie je dôvod niekomu zdôvodňovať že niekto 

v minulosti, teraz vymýšľam, mal pokutu za parkovanie. Pán 

Stračík si vykladá zákony podľa seba. Bolo mu viackrát 

odpovedané a stále požaduje od nás odpovede, ktoré ja 

nerozumiem kam smeruje. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 A ešte, prosím Vás, na akej pozícií je pán Jambor? Ak 

sa môžem spýtať, možno ma to zaujíma.  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Pán Jambor pracuje ako poradca pre investičnú činnosť 

na čiastočný úväzok.  
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Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem. Môžete mu takto nejako v tomto duchu nejako 

odpovedať? Lebo ja neviem. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     Bolo mu v tomto duchu odpísané. Ja už neviem, čo mám 

spraviť. 

 

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

 Ďakujem za túto reakciu, pán prednosta.  

 S faktickou poznámkou je prihlásený pán poslanec 

Korček. Pán poslanec, nech sa páči, máš slovo. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

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

k tejto problematike vyjadril, dostal som taktiež ten e-

mail. Ja som nereagoval, pretože všetci ako sme tu poslanci 

a ktorí sme aj mestskí poslanci tak vieme, že bohužiaľ je 

nejakou praxou našej mestskej časti, že chodia rôzne e-maily, 

raz je to proti úradu, raz je to proti niektorým poslancom.  

 

     Ja vôbec neodporúčam na takéto e-maily reagovať iným 

spôsobom ako písomne, pretože na 99 % sú to vymyslené nejaké 

osoby, ktoré reálne vôbec neexistujú. A teda, keď niekto 

chce a má záujem, sú možností, môže podať oficiálne sťažnosť, 

alebo v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

môže požadovať.  

 

     Ale ja odmietam, aby sme naleteli na hru niektorých 

ľudí, ktorí možno aj pracovali a nemôžu to spracovať, možno 
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už nepracujú na úrade, a takýmto spôsobom si krátia svoj 

čas. 

 

 

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

    Ďakujem. Keďže v bode rôzne už nikto nie je prihlásený 

s riadnym príspevkom ani s faktickou poznámkou, dovoľujem si 

ukončiť bod č. 6. 

 

 A budeme pokračovať bodom č. 7. 

 A keďže už je prítomný pán starosta na rokovaní 

zastupiteľstva, dovoľujem si ho požiadať, aby ďalšie 

rokovanie viedol on. Pán starosta, môžeš sa, prosím ujať 

vedenia rokovania? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme, poďme na to. 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 

 

 

BOD 7: 

Interpelácie 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

V rámci interpelácii máme prihlásených pána poslanca 

Gašpierika a pána poslanca Petroviča. Nech sa páči, pán 

poslanec Gašpierik, máte slovo. 
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Vážení 

kolegovia, ja si dovolím znova nadviazať ohľadom reklamného 

smogu bilboardov, ktoré máme rozložené v našej mestskej 

časti. Táto interpelácia sa týka 5 bilboardov, ktoré sú 

umiestnené na plote medzi Mestskou knižnicou a Tržnicou na 

Trnavskom Mýte.  

     Vieme, že Konská železnica patrí ako jediný objekt, 

ktorý je zaevidovaný ako Národná kultúrna pamiatka 

Slovenskej republiky v rámci mestskej časti.  

     Vieme, že Konská železnica je aj v erbe našej mestskej 

časti a myslím, že si nezaslúži aby bola naozaj špatená 

takýmito bilboardami.  

 

     Nakoľko neviem, že či to je priestor náš, našej mestskej 

časti a či nájomnú zmluvu na tieto bilboardy dala naša 

mestská časť alebo či patrí Železniciam Slovenskej 

republiky, ale určité povolenia alebo nejaké rozhodnutia 

kolaudačné predpokladám rieši naša mestská časť, tak by som 

si dovolil požiadať úrad mestskej časti o informáciu ohľadom 

týchto 5 bilboardov, v akom stave sa nachádzajú, či sú 

vlastníctvom, či máme nájomnú zmluvu zo strany mestskej časti 

alebo našej príspevkovej organizácie EKO-podnik.  

 

     Poťažne či sú to tie rozhodnutia, ktoré boli vydané 

uznesením k týmto 5 bilboardo?. Pokiaľ by to bolo možné 

sprístupniť a zaslať odpoveď na interpeláciu. Ďakujem pekne.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 
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     Keď dovolíte, pán poslanec, rád by som rýchlejšie 

reagoval; možno ušetrím interpeláciu.   

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Stačí keď to dáte písomne. Ďakujem pekne. Nemusíte 

reagovať, stačí písomne.  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Chcem len povedať, že to nie je naše. Dobre. O.K.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Ja by som mal interpeláciu na Vás, pán 

starosta.  

     Konkrétne: 

 

 Za prvé, kedy presne ste požiadali pána riaditeľa EKO-

podniku VPS o vypracovanie operačného plánu letnej údržby 

2021 na základe prijatého uznesenia z 29.04.2021? 

 

 Za druhé, kedy Vám bol tento operačný plán letnej údržby 

doručený na základe tohto uvedeného uznesenia? Ďakujem 

pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Ďakujem pekne. Nájdeme a písomne odpoviem. 
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Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V rámci tohto bodu už nemám nikoho ďalšieho 

prihláseného. 

 Chce ešte niekto interpelovať? 

 V prípade že nie, v takom prípade môžeme tento bod 

ukončiť.  

 

 

BOD 8: 

Záver 

 

Starosta  Mgr. R. K u s ý : 

 Tým pádom ukončujeme prvé z dnešných dvoch 

nedokončených zastupiteľstiev. 

 

  

 Máme 9.48 hod.  

     Čiže, prosím vás, kvôli technickým veciam ma kolegovia 

prosia, aby sme pokračovali o 10.00 hod. v rámci druhého 

zastupiteľstva. 

 

(Ukončenie MZ o 9.49 hod.) 

 

                     x           x  
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.............................    ........................... 

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

 

 

OVEROVATELIA:  

poslankyňa Ing. Katarína Augustinič ........................ 

poslanec Roman Štamberský          ........................ 

 

 

Za správnosť stenograf. záznamu:   ........................ 

Ing. M. Bahnová, komor. stenogr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


