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Začiatok: 10.05 hod.  

 

 

OTVORENIE: 

 Mgr. Rudolf K u s ý, starosta MČ B-NM: 

 Dámy a páni, pokračujeme v 30. zastupiteľstve mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto.  

 Máme pred sebou bod 7: 

 

Zámer mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zabezpečiť 

financovanie investičných akcií formou bankového úveru. 

 

 Ak dovolíte, ešte predtým, na poslednom 30. 

zastupiteľstve myslím sme myslím že pre neúčasť pána predsedu 

návrhovej komisie zvolili dočasne pána poslanca Mgr. 

Vlačikyho.  

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Pokiaľ som správne informovaný, tak áno, ja som tam 

nebol.  

 

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

 Áno, pán starosta.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pani vedúca, teraz pokračujeme ako? Predseda pán 

poslanec Petrovič, ako vždy.  

 

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

 Áno. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 A členmi sú? 

 

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

 Členovia návrhovej komisie - pani poslankyňa Šebejová, 

pán poslanec Weiss. 

Overovatelia - pani poslankyňa Augustinič a pán 

poslanec Štamberský. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Augustinič je prítomná?  

 

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

 Áno, ja ju vidím. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vy ju vidíte.  

 

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

 Áno, som prítomná. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Môžeme pokračovať. 

 

 Kolegyne, kolegovia, vzhľadom na skutočnosť, že EKO- 

podnik je potrebné bližšie rozobrať, je potrebné bližšie  

povedať, že čo vlastne bude stáť nový EKO-podnik, je potrebné 

porovnať vybudovanie nového EKO-podniku s variantou „nula“, 

čiže s prípadom, že by sa nový EKO-podnik nebudoval, len sa 

museli zrekonštruovať jestvujúce budovy, ktoré sú teraz, 

ďalej sa o ne starať, riešiť energie a zabezpečenie.                   
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 A vzhľadom na to, že naše pôvodné predpoklady o výške 

financovania či už Základnej školy Odborárska, ale aj 

ostatných školských a predškolských budov sú iné než 

realita, nakoľko za posledné obdobie išli výrazne vyššie 

ceny stavebných prác, tak tento materiál  s ť a h u j e m.   

 Preto, ak dovolíte prejdeme rovno k bodu 8. 

 

 

  

BOD 8: 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom 

bývalej sociálno-prevádzkovej budovy ku cyklistickej dráhe 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :       

 Len ak dovolíte, veľmi krátke slovo na úvod: 

 Ide o budovu ktorá ako jediná zostala v rámci zverenia 

areálu. Zdevastovaná bola už v čase zverenia od mesta. A je 

to bývalá administratívna budova s tým, že viackrát sme 

riešili problém ľudí bez domova, ktorí tam boli a v dobrom 

sme sa snažili ich umiestniť niekde inde.  

 

 Tento návrh na vyhlásenie súťaže bol na Miestnej rade 

zmenený. Mal by to byť už taký materiál, ktorý obmedzuje 

výlučne súťaž na zariadenie, ktoré pracuje v oblasti 

zdravotníctva alebo sociálnych vecí.  

 

 Dámy a páni, nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Ako prvý je prihlásený pán poslanec Gašpierik. 

     Po ňom pán poslanec Korček.  

     Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik.   
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán starosta, ja chcem 

nadviazať vlastne na Váš, by som povedal volebný program 

alebo prísľuby, ktoré ste dávali obyvateľom Nového Mesta 

alebo obyvateľom tejto zóny, že v týchto priestoroch nebude 

môcť byt naozaj nejaká zástavba, výstavba nejakej 

lukratívnej časti alebo nejakej polyfunkčnej budovy. Ide 

o to, aby tento priestor slúžil naozaj na nejaké sociálne 

účely, zdravotné alebo kultúrne účely, ktoré by slúžili 

obyvateľom; nejaký stacionár.   

 

 Potom bola diskusia, ako ste spomenul na Miestnej rade, 

aby sa to obmedzilo a teraz tým, že sa našiel prevádzkovateľ 

takého zariadenia ja sa veľmi obávam, že v súčasnej dobe sa 

nenájde takýto potenciálny záujemca na prevádzkovanie. Stále 

si myslím, že v tejto oblasti investičnej akcie alebo pre 

zabezpečenie služby obyvateľom by mala ísť priamo naša 

mestská časť a nemalo by sa to riešiť verejnou obchodnou 

súťažou, nechcem byť skeptický. 

 

     Obávam sa, že keď sa nikto nenájde, tak bude nejaké 

druhé, tretie kolo, kde sa povie, že nebol takýto záujemca 

o poskytovanie takýchto služieb za týmto účelom a bude sa 

ten predmet toho obstarávania meniť, povoľovať a myslím, že 

územný plán tam povoľuje naozaj veľkorysú výstavbu, 

zástavbu. 

 

 Takže ja budem hlasovať s tým, že si myslím, že by sme 

sa mali vrátiť k pôvodnému zámeru tak, ako bolo z našej 

strany deklarované, aby takéto zariadenie pre obyvateľov, 
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pre seniorov zabezpečovala a poskytovala priamo mestská 

časť. Ďakujem pekne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ako iste viete, tak Nové Mesto má zámer 

túto budovu zrekonštruovať a vybudovať tam také malé 

zariadenie pre seniorov. Máme na to stavebné povolenie, máme 

na to vypracovaný projekt. Faktom je, že výzva na ktorú 

čakáme myslím že 2,5 roka; minimálne raz ste tento úmysel 

schvaľovali.  

 

 Vzhľadom na situáciu a k tomu, že je otázka či bude 

alebo nebude výzva, sme si dovolili prísť s touto 

iniciatívou, nakoľko posledný rok sa nám ozvalo viacero 

zariadení v sociálnej a zdravotnej oblasti, ktoré 

deklarovali že by mali záujem ísť do nejakého projektu 

v tejto lokalite.  

 

 Vzhľadom na túto situáciu sme si povedali, že poďme 

paralelne, vyhlásme súťaž, uvidíme čo z toho vyjde. Možno sa 

prihlási zariadenie ktoré by tam chcelo vybudovať domov 

sociálnych služieb.  

 

     Mám za to, že v mestskej časti by takáto iniciatíva sa 

stretla s porozumením aj zo strany poslancov, aj obyvateľov, 

aj zo strany úradu. Len hovorím, nestrácajme čas, urobme 

aspoň niečo, lebo už dlho čakáme stále  na nejaké fondy. 

Preto ideme do tejto verejnej obchodnej súťaže.  

 Pán poslanec Vaškovič faktická poznámka. 
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Dúfam, že ma počujete?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Áno, počujeme. Výborne. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som možno zareagoval na môjho predrečníka 

pána poslanca Gašpierika. Ja by som chcel vyjadriť veľkú 

obavu z toho, že ak by takéto zariadenie malo vzniknúť, mala 

by ho prevádzkovať mestská časť. Prečo tie moje obavy? 

 

 Jednoducho sú to moje skúsenosti z minulosti, ktoré 

vyplývajú zo skúseností akým spôsobom hospodári a nakladá 

mestská časť so svojim majetkom, ako obhospodaruje a využíva 

svoj majetok. A druhá vec je, že zariadenie sociálnej 

starostlivosti tak ako je v súčasnosti pripravené, si 

nemyslím že je pripravené na dostatočnej úrovni. 

 

 Na druhej strane chcem uviesť, že táto obchodná verejná 

súťaž by mala viesť k výberu partnera, ktorý by zrealizoval 

zariadenie sociálnej starostlivosti na základe už svojich 

skúseností s podobnými zariadeniami.  

 

     Týmto by som chcel uviesť, že nie sme jedinou mestskou 

časťou ktorá uvažuje podobným spôsobom. Pokiaľ viem,  tak 

mestská časť Dúbravka vyhlásila takisto verejnú obchodnú 

súťaž na prenájom objektu bývalých jaslí, či materskej školy 

s cieľom vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti. 

Získala partnera, ktorý má dlhoročné skúsenosti 
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s prevádzkovaním takého zariadenia. A podobným spôsobom 

uvažuje aj mestská časť Karlova Ves.  

 

 Na druhej strane chcem uviesť, že ten pôvodný návrh 

podmienok pre verejnú obchodnú súťaž bol naozaj veľmi široký 

z hľadiska možného využitia tohto objektu a práve preto 

prišlo k zúženiu a momentálne máme k dispozícii návrh 

súčasných podmienok, ktorý naozaj obmedzuje možnosti 

využitia tohto objektu na zariadenie zdravotnej a sociálnej 

starostlivosti.  Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem. Ak dovolíte v priebehu rokovania si dovolí pán 

prednosta zároveň vám premietnuť aj podmienky ktoré 

vyhlásila Dúbravka. Pán vicestarosta hovorí dobre a Dúbravka 

takúto súťaž už vyhlásila a uvažuje nad tým aj Karlova Ves. 

Čiže máme nejaký vzor dobrej praxe. 

 Pani poslankyňa  Švecová, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja som sa prihlásila aj s riadnym príspevkom, 

ale zruším ho za chvíľočku. V podstate chcem podporiť to čo 

povedal pán poslanec Libor Gašpierik. Tiež si myslím, že 

pokiaľ to bolo dlhodobo uvažované so sociálnym zariadením, 

ako bol vlani predkladaný tento dokument s tým, že budeme 

takéto zariadenie prevádzkovať zo strany mestskej časti, tak 

sa mi zdá naozaj takáto zmena na prevádzkucez nejakú  verejnú 

obchodnú súťaž úplne nie dobrá, alebo s dobrým riešením. Aj 

keď chápem tie argumenty čo uviedol pán Vaškovič. 
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 A chcem sa opýtať, keď sme stiahli ten materiál o tých 

investičných zámeroch, aj tu by sa dalo pouvažovať o úvere 

na takéto zariadenie, pretože ja mám obavy, že takáto súťaž 

by možno oklieštila v porovnaní s pôvodným nejakým zámerom 

určité typy služieb. Stále môže z toho vzniknúť projekt, 

ktorý bude komerčnejšieho charakteru, resp. sa tam bude 

platiť viac a tým pádom nebude tá služba, ktorá bude  

poskytovaná v takomto  zariadení pre všetkých dostupná. 

 

 Čiže ja v tomto podporujem pána Gašpierika a myslím si, 

že mali by sme to robiť v prvom rade my. A ešte ma zaujal 

názor pána Vaškoviča, ale možno konečne by sme mali niečo  

prevádzkovať z vlastných radov, z vlastných síl a vybudovali 

takéto zariadenie v našej mestskej časti. Mne osobne by sa 

to páčilo asi najviac. Takže toľko môj názor. Ďakujem.       

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Vaškovič, faktická 

poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo pán starosta. Ja by som možno chcel 

len 2 veci uviesť: 

      Vybudovanie zariadenia sociálnej starostlivosti 

z hľadiska investícií alebo investičných nákladov nevidím 

ako problém. To znamená, že vieme si zobrať úver a takéto 

zariadenie vybudovať. Ja som hovoril o prevádzke. A to 

prevádzku využívanú, naozaj udržovateľnú, prevádzku takéhoto 

zariadenia si myslím, že na Miestnom úrade s tým skúsenosti 
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nemáme. Je to veľmi, ale veľmi riskantné púšťať sa do 

takéhoto podniku.  

 

 To znamená, že chcem uviesť; nie je problém vybudovať 

takéto zariadenie, problém je ho prevádzkovať 

v udržovateľnej rovine.  

 

 A druhá vec, ja som vo svojej poznámke reagoval len na 

to, že máme vo svojom  majetku bývalé Stredisko kultúry 

Vernosť. Vieme, že už je niekoľko rokov zatvorené, a to 

svedčí o tom, že ako mestská časť pristupuje k využívaniu 

takýchto svojich zariadení alebo objektov. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

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

vyjadril k tomuto návrhu. Ja súhlasím s tým, čo povedal môj 

kolega Libor Gašpierik aj taktiež čo povedala kolegyňa 

Švecová. Myslím si, že v prvom rade by sme mali poskytnúť 

a urobiť akékoľvek úsilie, aby tam zariadenie sociálnej 

starostlivosti vybudovala  mestská časť. Možno ešte by sme 

mohli počkať chvíľu, či budú nejaké výzvy vyhlásené alebo 

nebudú.   

 

 Ja som si dovolil pripraviť aj pozmeňujúci návrh z toho 

hľadiska, i keď neviem aký je väčšinový návrh kolegov. 

V prípade, že by väčšinový návrh kolegov bol taký, že by sme 

išli do tejto verejnej obchodnej súťaže; s čím ja mám 
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problém. Tak by som bol rád, keby aspoň v podmienkach súťaže 

bolo v bode 3, účel nájmu, že „Zrekonštruované zariadenie 

bude poskytovať sociálne alebo zdravotnícke služby“ je tam 

teraz navrhnuté, čo je určite lepšie ako bol ten pôvodný 

návrh. Lebo ten pôvodný návrh hovoril s využitím v zmysle 

územného plánu. Územným plán tam dokonca umožňuje aj 

zariadenia občianskej vybavenosti, služobné byty.  

 

      Dokonca vieme, ako taký nejaký projekt na podobnom 

účele využitia dopadol na Tehelnom poli, kde nám vznikla 

pravdepodobne najvyššia budova služobných bytov na svete. 

 

     Čiže ten môj pozmeňujúci návrh by smeroval k tomu, že 

čo sa týka bodu 3, tak b y tam bolo: Zrekonštruované 

zariadenie bude poskytovať služby zariadenia sociálnej 

starostlivosti. 

 

 A ďalej by som mal, čo sa týka bodu 11: Spôsob podávania 

návrhov a lehota na podávanie súťažných návrhov – tam je 

navrhnutá do 16.08.2021, čo sa mi zdá veľmi krátka lehota. 

Je leto, dovolenky, čiže ak by sme mali do tejto verejnej 

obchodnej súťaže ísť, nech tá lehota je dlhšia. A tam 

navrhujem potom do 30.09.2021. 

Takže pošlem to aj písomne. Teraz to mám v e-maili písané.  

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, ja vás chcem 

upozorniť na jednu vec: 

 Toto je vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. 

Predstavme si, aký bude ďalší krok. Keď to schválite, bude    
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vyhlásená. Následne sa budú hlásiť uchádzači, bude komisia 

táto vyhodnotí a pôjde na zastupiteľstvo materiál. Pričom vy 

rozhodnete o to, či a ktorý záujemca získa nájom. Čiže máte 

to v rukách od začiatku až do konca.  

 

 Ja by som určite túto súťaž vyhlásil, pretože kedykoľvek 

môže zastupiteľstvo povedať, nie, nemáme záujem o nikoho, 

ideme si zobrať úver 1,5 milióna eur, najať ľudí a potom 

každý rok prispievať ďalších 300 tisíc eur na prevádzku. To 

je možnosť rozhodnutia poslancov zastupiteľstva.  

 

 Chce ešte niekto v rámci tohto bodu vystúpiť 

a diskutovať? Nie.  

 Takže diskusiu uzatváram.  

 Ideme hlasovať najprv o pozmeňujúcom návrhu pána 

poslanca Korčeka.  

     Takže prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

     Pozmeňovací návrh pána poslanca Korčeka sa týka 

súťažných podmienok, nie samotného návrhu uznesenia, kde 

navrhuje: 

 

V bode 3 upresnenie „Zrekonštruované zariadenie bude 

poskytovať služby sociálnej starostlivosti“. 

A v bode 11 sa mení termín do 30.09.2021 do 12.00 hod.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 
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 (Prezentácia.) 

 Chcem pekne poprosiť, zapnite si kamery, dobre? 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  13 poslancov. 

 Proti:                0   

 Zdržal sa:            3 

 Ďakujem pekne.  

 

 A teraz ideme hlasovať o celom návrhu spolu so zmenou, 

ktorú navrhol pán poslanec Korček a bola schválená.  

     Prosím, nech sa páči návrh uznesenie. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto 

s c h v a ľ u j e 

a) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom 

sociálno-prevádzkovej budovy ku cyklistickému štadiónu; 

stavby so súpisným číslom 7768 na pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 11280/46 zastavané plochy a nádvorie, 

o výmere 591 m2 a na pozemku registra „C“ KN parc. č. 

11280/57 zastavené plochy a nádvorie o výmere 26 m2 

v katastrálnom území Nové Mesto, evidovanej Okresným 

úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste 

vlastníctva číslo 5148, okres: Bratislava III, obec: 

BA-m.č. Nové Mesto, vrátane vyššie citovaných 

zastavaných pozemkov 
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b) Podmienky obchodnej verejnej súťaže v znení schváleného 

pozmeňujúceho návrhu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči. Prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

Nech sa páči hlasujeme. 

 

(Hlasovanie.) 

Za:                  11 poslancov. 

Proti:                0 

Zdržal sa:            7. 

Ďalším bodom je bod 9. 

 

 

 

BOD 9:  

Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Včera sme mali rozšírenú finančnú komisiu. Prebrali sme 

verím že všetky otázky, ktoré sa týkajú šiestej zmeny 

rozpočtu. Zároveň sme prebrali aj návrh na zmenu šiestej 

zmeny rozpočtu, ktorú pripravil pán vicestarosta Vaškovič. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 
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 Ďakujem pekne, pán starosta. Vážené kolegyne, vážení 

kolegovia, ja si dovolím v mene klubu Novomestskej zmeny 

predniesť pozmeňujúci návrh k návrhu šiestej zmeny rozpočtu. 

Viedlo nás k tomu v podstate aj včerajšie rozšírené 

rokovanie finančnej komisie, kde z nášho pohľadu neboli 

úplne zodpovedané niektoré otázky ktoré sme kládli ohľadom 

niektorých položiek v tomto rozpočte. Preto navrhujeme 

niektoré položky z tohto rozpočtu vypustiť  

 

 Môj návrh je vo forme celého návrhu, to znamená že ja 

ho následne pošlem pani Červenkovej, ale aby ste mali 

predstavu, ktoré položky navrhujeme vypustiť. Nebudem 

hovoriť zatiaľ ktoré sú v jednotlivých kapitolách. 

 

 Čiže v bode a) navrhujeme vypustiť položku:   

Nákup a výsadba nových drevín. 

EKO-podnik VPS – tržnica – náter strechy. 

Antibakteriálne fólie. 

 

 Navrhujeme znížiť položku:: 

Kultúrne akcie na sumu 24 tisíc €, to je v podstate Kultúrne 

leto.  

 

 Navrhujeme vypustiť položku: 

Stredisko kultúry – bežné výdavky.   

 

     V časti b) navrhujeme vypustiť: 

Biely kríž II – Dopravné ihrisko nové prvky.  

Športovisko Pionierska, najmä preto že nie je jasné, kde sú 

prostriedky ktoré boli pôvodne pri schvaľovaní tejto položky 

ohlasované, to znamená že celé financovanie sa zmenilo 
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a domnievame sa, že je potrebné v tomto urobiť nejaký 

poriadok. 

 

 Takisto nevidíme dôvod na projektovú dokumentáciu – 

parkovisko Nobelova; to je v bode d). 

 

 A zatiaľ odporúčame takisto, keďže nie je presne 

definované čomu sa má venovať, vypustiť v časti g) terénneho 

sociálneho pracovníka, to znamená položky ktoré sa týkajú 

mzdových prostriedkov.    

 

 Ako som už povedal, tieto zmeny sú motivované jednou 

snahou, ušetriť nejaké finančné prostriedky. Súčasne, 

samozrejme, nechceme  blokovať úpravu havarijných stavov 

a vecí, ktoré sa týkajú základných škôl a materských škôl. 

Samozrejme, tam je potrebné čo najrýchlejšie realizovať 

veci, ktoré je potrebné realizovať cez prázdniny. 

 

 Na druhej strane sa domnievame, že tie položky, ktoré 

navrhujeme vypustiť, tie možné riešiť ďalšou zmenou rozpočtu 

na riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva tak, aby 

prešli poriadne  aj komisiami aj Miestnou radou; tak ako 

bolo spomínané, že Miestna rada tento návrh neschválila, tak 

nemalo by to byť na zastupiteľstve. Ale v poriadku.  

 

     Zastávame názor, že je potrebné riešiť záležitostí čo 

sa týka škôl a podobne, nechceme blokovať tieto veci. 

 

    Ale myslíme si, že tieto položky, ktoré sme navrhli, tie 

možné riešiť aj na riadnom zasadnutí zastupiteľstva. Ďakujem 

pekne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť?  

 V takom prípade, ak dovolíte, ja len vysvetlím:  

Je normálne, že každá obec ako v Bratislave, každý rok nejaké 

stromy vysádza. Vzhľadom na to, že v minulom roku neboli 

vysadené stromy, tak v tomto roku je tá položka vyššia.  

Nehovoriac o tom, že má mesto aktivitu výsadby 10 tisíc 

stromov, čiže ak my prídeme v tomto roku so snahou vysadiť 

okolo 280 - 300 stromov tak to nie je rozhodne prehnané; 

práve naopak.   

 

 Pokiaľ ide o kultúrne akcie, ako viete v tejto chvíli 

nemáme ani cent na žiadne kultúrne a športové akcie až do 

konca roka. Čiže, naozaj tam zvážte, či tá položka ktorá je 

navrhnutá, je prehnaná. 

 

 V rámci Strediska kultúry došlo k takej redukcii, že 

v zásade teraz Stredisko kultúry, áno, niečo robia, ale 

z môjho uhla pohľadu v podstate iba hibernujú. Takže ak 

chceme aby sa robili akcie, neviem si predstaviť že by mohli 

fungovať bez navýšenia.  

 

 A ďalším bodom je športovisko Pionierska. Chýba nám tam 

príspevok zo strany mesta, s ktorým sme počítali 

a rozhodnutie vo veci športového fondu na rozvoj športu ešte 

stále nie je. Je tam len nárast o 70 tisíc €, čím sa dostávame 

na celkovú sumu 180 tisíc €, čím sa, ak sa nemýlim, ihrisko 

len zrovnoprávňuje so športovým areálom na Ladzianskeho 

ulici, kde v tomto roku bolo ešte navýšených ďalších, ak sa 

nemýlim, 30 tisíc € na osvetlenie a ešte nejaké peniaze na 
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bežné výdavky. Čiže tam myslím že presahujeme 200 tisíc €. 

Nehovoríme, že športovisko Pionierska, je dvojnásobne veľké.  

 

 Pokiaľ ide o Biely kríž, detské ihrisko, ide o malé 

detské ihrisko ktoré bolo v podstate zlikvidované, nakoľko 

EKO-podnik odstránil herné prvky, ktoré nespĺňajú normy.  

 

 Pokiaľ ide o pracovníka sociálneho oddelenia, je to 

snaha vyjsť v ústrety a rešpektovať uznesenie 

zastupiteľstva.  

     To je vysvetlenie, ale samozrejme, je to vo vašich 

rukách. 

 Pán poslanec Petrovič, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Pán starosta, ja si ako predkladateľ 

návrhu dovolím reagovať na Vaše vysvetlenie: 

 

 My sme včera na finančnej komisii hovorili o tom, že 

nie sme v zásade proti výsadbe stromov. Hovorili sme o tom, 

že považujeme za potrebné, aby bol stanovený nejaký presnejší 

plán, miesta lokality, atď. Vy ste reagovali tým, že 

pracovníci úradu nebudú robiť zbytočnú prácu. Ja som povedal, 

že to nie je zbytočná práca. 

 

     Myslím si, že dobre pripravený materiál má potom oveľa 

väčšiu šancu byť schválený aj na miestnom zastupiteľstve. 

Keď ten materiál bude kvalifikovaný, keď tam budú všetky 

údaje, nie je dôvod aby poslanci za to nehlasovali, pretože 

všetci deklarovali ako chcú pomôcť zeleňou mestskej časti.  
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 Takisto nehovoríme o zrušení nejakých ďalších položiek 

definitívne. Hovoríme o tom, že je ich možné ich prerokovať 

nanovo riadnym spôsobom v súlade s Rokovacím poriadkom ako 

Miestnej rady, tak aj Miestneho zastupiteľstva v súlade 

s Rokovacím poriadkom.  

 

     To znamená, bol by som nerád, aby niekto interpretoval 

našu snahu blokovať úplne všetky veci, ktoré sa nám nepáčia. 

Len sa domnievame, že momentálne treba naozaj schváliť len 

to, čo je nevyhnutné riešiť cez prázdniny, to sú primárne 

základné a materské školy. A samozrejme, aj veci 

investičného charakteru, ktoré si vyžadujú nejaký  dlhší čas 

prípravy a ak majú byť zrealizované, tak potrebujú byť 

v rozpočte. To je všetko k tomu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Pán starosta, ja zmenu 

rozpočtu podporím; viete že som aj mestský poslanec a snažím 

sa tiež hlasovať tak ako na meste, tak aj tu na mestskej 

časti. Nehlasujem tak ako tu niektorí moji kolegovia 

v mestskej časti ináč a ináč na meste.  

 

     Čo sa týka výsadby tých stromov, tak tá čo sa týka 

hlavného mesta deje na základe schváleného rozpočtu. Myslím 

si, že je to dobrá aktivita. My sme taktiež nedostali ako 

mestskí poslanci dopredu nejaký zoznam, kde konkrétne budú 

tie stromy vysadené. Proste je to vecou Magistrátu, aby to  
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posúdil. Dokonca viem, že aj niektorí poslanci od nás dávali 

rôzne podnety, aby boli stromy vysadené v určitých 

lokalitách. Takže ja, taktiež  ako na hlavnom meste som 

podporil túto výsadbu, a podporujem ju aj tu v Novom Meste. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Pfundtner, nech sa páči. 

     Prepáčte. Pani poslankyňa, ale nemáte zapnutý mikrofón.  

 

 

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

 Už ma počuť? Ja som rozmýšľala, či mám dať k tomuto 

bodu pozmeňujúci návrh, ono čiastočne aj v takom zmysle ako 

to podával pán poslanec Petrovič. Ja v podstate chápem ... 

– bez zvuku. 

 

     A by som povedala, že asi nikto z nás, pán starosta, 

nemá problém s vysádzaním zelene a vysádzaním stromov. Ale 

treba si naozaj zvážiť tie priority.  

 

     Ja hneď v úvode chcem povedať, že ja tento návrh 

rozpočtu, teraz nehovorím o pozmeňujúcom návrhu, ale návrh 

rozpočtu tú šiestu zmenu aj vrátane s tým ako bolo uvedené, 

podporím. Ale podporím aj na ďalších zastupiteľstvách tie 

zmeny, ktoré sa teraz majú udiať a nepodporia sa. 

 

 Keď vidím v tomto roku ako sa konajú naše zastupiteľstvá 

tak mám vážne obavy, že či sa vôbec vieme dohodnúť na 

predkladaných materiáloch. Priznám sa, že tiež mám problém 

s výškou navrhovaného rozpočtu na výsadbu tých stromov. Ale 
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navrhla som aj mojim kolegom kompromisné riešenie, aby sme 

v podstate teraz nepodali pozmeňujúci návrh na zmenu tejto 

šiestej zmeny rozpočtu a podporili návrh tak ako je 

predložený.  

 

 Pokiaľ ide o výdavky na Stredisko kultúry, ja by som 

priznám sa uvítala keby tieto bežné výdavky boli lepšie 

zdôvodnené. Neviem, či je tu pani riaditeľka poverená vedením 

Strediska kultúry, ale určite by to bolo fajn si to vypočuť. 

Ale teraz som pripravená to podporiť aj vzhľadom na to, že 

nechcem rozbíjať tento koncept a súčasne sú pre mňa omnoho 

dôležitejšie položky, či sa jedná o výdavky na materské 

školy, na základné školy a na iné veci.  

 

    A vlastne toto preváži nad tým, že sú tam aj veci, 

s ktorými nie som úplne stotožnená, tak ako to načrtol aj 

pán Petrovič. Ale deklarujem, že bez akýchkoľvek ďalších 

zmien som pripravená teraz návrh rozpočtu, tak ako je to 

predložené, podporiť.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Zase z mojej strany, ak dovolíte: 

 Keďže o stromoch tu veľa diskutujeme, tak  predtým než 

spravíme verejné obstarávanie, dáme možnosť poslancom, 

obyvateľom navrhnúť kde budú posadené. Spracujeme podrobný 

materiál, aby ste vedeli do čoho chceme ísť, pričom našou 

snahou bude férovo, aby stromy boli vysadené v každej 

lokalite.  

 

 Chceme, aby ste naozaj tieto veci mali, videli ich, 

mohli si ich skontrolovať a my dáme pozor na to, aby naše 
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ceny neboli vyššie než má vysúťažené mesto. Máme za to, že 

aktivita, ktorú má mesto je dobrá a chceme sa k nej spolu 

s ostatnými mestskými časťami pridať. Preto o tom toľko 

rozprávame.  

 

 A pokiaľ ide o Stredisko kultúry tam dostane pani 

riaditeľka úlohu, aby veľmi, veľmi, veľmi podrobne 

vypracovala výdavky, ktoré Stredisko kultúry bude mať od 1. 

júla tohto roka až do konca roka s tým, že ich rozdelí 

minimálne na dve časti. Prvá časť budú výdavky ktoré sú 

fixné, čiže na platy zamestnancov ktorí sú tam zamestnaní, 

energie a podobne, kde pôjde do maximálnych podrobností tak 

aby neporušila GDPR. 

 

 A po druhé, bude musieť maximálne podrobne zdôvodniť 

variabilné výdavky, teda výdavky ktoré sú spojené s akciami, 

aj definovaním aké akcie plánuje do konca roka urobiť. 

Samozrejme, s nejakou voľnosťou, veď nemôže vedieť 

v priebehu 2 – 3 týždňov okamžite všetko. 

 

 A ak tomu je potrebné, aby ste mali nejakú väčšiu 

kontrolu a väčšiu efektívnosť nad nejakou položkou, som 

pripravený to urobiť. Lebo záleží mi na tom, aby v rámci 

možností bola naozaj maximálna zhoda.  

 

 Pán prednosta, chcete niečo povedať? Chcem, aby ste 

počúvali, lebo chcem aby ste toto za úrad zabezpečili.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem. Ja iba naozaj súhlasím s pánom starostom. 

Chcel som poprosiť pána predkladateľa, pána poslanca 
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Petroviča, aby tieto čísla ktoré má nejako prepočítal, 

pretože náš návrh je rozpočtovo vybilancovaný. Pokiaľ dôjde 

k nejakým zmenám obavám sa že táto bilancia nebude stačiť 

a tým pádom  bude to v rozpore so zákonom. Ďakujem. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Pán prednosta, neobávajte sa, samozrejme tie sumy sú 

prepočítané a tak aj budú v tom návrhu, ktorý zašlem pani 

Červenkovej. Keď sme krátili, tak sme krátili aj v rámci 

presunov ktoré sú pochopiteľne v tých ďalších bodoch 

uvedené, to je pochopiteľné. Vzhľadom na to, že ide o menšie 

sumy presunov, tak verím, že to nie je problém. Ďkujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Timková. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :  

 Ďakujem veľmi pekne. Musím sa vyjadriť k tým stromom. 

Ja samozrejme, som za zeleň, aj vysádzanie, a samozrejme nie 

za výrub. Ako viete, bývam na Kramároch a vidím nejaké 

projekty, ale vidím, že sústavne to ide, napreduje. 

 

     Ja už teda neviem, kde na Kramároch budeme vysádzať 

stromy a budeme hľadať tie miesta. Teraz máme Guothova park, 

kde má byť výrub 26 stromov. To je jediný taký park tam hore, 

takže viete, ideme tu vyrúbať, a to hrozí. Povedala by som, 

že je to iba na začiatku, je to iba na Magistráte. Ale 

hovorím, veľmi ma mrzí, že by som skôr možno prijala aj také 
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z vašej strany, ako podpora proti tej výstavbe a tým pádom 

sa zachová aj zeleň. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, osobne som s hrôzou prijal informáciu, 

že mesto vydalo kladné stanovisko vo veci, Vy hovoríte 

parčíku, ale to nie je parčík, to je jednoducho vnútroblok. 

A pre mňa je to jeden z takých vyslovene nie z veľkých, ale 

až nepredstaviteľných projektov. Viete, bolo nejaké osobné 

zasadenie sa. Myslím, že ku Guthovej som sa veľmi jasne 

vyjadril ešte v minulom roku a môj postoj stále trvá. To je 

po prvé. 

 

 Po druhé, viete, že mám nejakú skúsenosť, 3 dní som 

strávil v SPZ a myslím, že tam boli zapojení minimálne dvaja 

ak nie traja developeri práve z lokality Kramárov. Čiže ja 

musím vyjadrenia formulovať veľmi opatrne, pretože stavebné 

konanie je preneseným výkonom štátnej správy, kde musím konať 

vyslovene v rozsahu, ktorý mi umožňuje zákon napriek tomu čo 

niekedy cítim a vnímam ja osobne.  

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo.  

 

Poslankyňa Mg. D. T i m k o v á : 

     Nie je počuť. 

 

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

     Mám signál strašne zlý; už ma počujete lepšie? 
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Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

Áno. 

 

 

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

 Keďže sa bavíme o tých záväzných stanoviskách, tak mňa 

už nič neprekvapuje v tomto meste, lebo keď sa vydá záväzné 

stanovisko k Dimitrovke, kde sa má vyrúbať 150 stromov 

v lokalite kde všetci poslanci aj v meste bojujú za to, aby 

pomohli tejto lokalite, kde je strašné znečistenie dokola, 

ale pritom mesto úplne v pohode sa dotýka parku pri koľajach, 

v ochrannom pásme železníc, a potom sa ideme tváriť, že ideme 

vysádzať 10 tisíc stromov. To je nonsens; tu sa bavíme 

o meste. Tu sa bavíme o hlavnom meste. Kto vydáva tie záväzné  

stanoviská, kolegovia?  

 

     Nie tu teraz pán starosta ale hlavné mesto tu vydáva 

tieto záväzné stanoviská. Ale všetci sa tu ideme hrať, ako 

chránime obyvateľov pred strašne zlým životným prostredím.  

 

 Chcel by som poprosiť aj tých mestských poslancov, ktorí 

tak strašne chránia tých obyvateľov, budeme mať takéto 

stretnutie v Dimitrovke, a už sa ma na nich pýtali 

obyvatelia, že kde sú? Lebo vystupovať v televízii je jedna 

vec, ale skutek, utek. Naozaj potrebujeme tieto veci robiť.  

 

 Čiže, mňa by zaujímalo, aj keď sa vydali záväzné 

stanoviská, prečo sa vydali? A potom aj čo sa týka toho 

životného prostredia, máme tam aj ďalšie problémy, budeme 

ich riešiť. Takže uvítame všetkých... (bez záznamu.)  
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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 : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám jednu poznámku 

k tomu Fondu na rozvoj športu, ktorý má byť hlavným financ 

majstrom športoviska Sibírska.  

 

     V piatok bude zasadnutie správnej rady. Čakajú na 

posledné vyjadrenie ohľadom vyjadrenia, či to nie je 

v rozpore so zákonom o štátnej pomoci z Ministerstva 

financií myslím, a do týždňa maximálne dvoch by malo prísť 

rozhodnutie. Je to zahalené takým  tajomstvom, keď sa s tým 

dotyčným pracovníkom stretávam, ale nikto tým nechce povedať 

nejakú informáciu ani mimo záznam, ani nejako.   

 

 

 

 A druhá vec, vypočul som si príspevok kolegyne Edity 

Pfundtner, súhlasím s ňou. Ozaj, keby tie materiály boli 

trochu podrobnejšie, počet stromov, druh stromov, atď., 

atď., myslím, že by ten materiál išiel ako na šmýkačke. 

Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne aj ja. Chce ešte niekto v rámci tohto 

bodu vystúpiť?  

 

Riaditeľka Strediska kultúry: 
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 Prepáčte, pán starosta, mohla by som ja?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme. Pani riaditeľka, ak sa neurazíte, ja 

myslím, že sme si veci povedali. Ak sa neurazíte, prosím,  

nechajme to tak a posuňme sa ďalej.  

 

 Čiže, ak dovolíte, poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. Budeme najprv hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, 

ktorý predniesol pán poslanec Petrovič. Nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje  

Šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne: 

 

a) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov a použitie rezervného fondu na bežné výdavky 

vo výške 697 634,00 € 

 

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov a použitie rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 385 456,00 € 

 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií vo výške 1 086 090,00 € 

 

d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov vo výške  1 250,00 € 
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e) níženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov vo výške 200 000,00 € 

 

f) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií vo výške 200 000,00 € 

 

g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov o 18 040,00 € 

 

h) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

príjmov o 18 040,00 €.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

(Prezentácia.) 

Ďakujem.  

Nech sa páči, hlasujeme. 

 

(Hlasovanie.) 

Za:                 6 poslancov. 

Proti:              5 

Zdržal sa:          8    

     Tento návrh nebol prijatý.  

 

 Ideme hlasovať o šiestej zmene rozpočtu podľa pôvodného 

návrhu.  

 Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Opäť ste ma nevyzvali, aby som predniesol návrh 

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

Máte úplnú pravdu. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Jedna drobná poznámka:  

     Tu by som poprosil, aby sa niekto poradil s právnym 

oddelením; totiž pán poslanec Vaškovič svoj pozmeňujúci 

návrh vôbec nepredniesol v diskusii. My rokujeme a ideme 

hlasovať o niečom, čo v diskusii nebolo prednesené. Čiže my 

môžeme hlasovať o materiály, ktorý bol zverejnený na stránke 

mestskej časti, podľa môjho právneho názoru. Poprosím, aby 

sa k tomuto vyjadrilo právne oddelenie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Áno, pán poslanec máte úplnú pravdu. 

     Budeme hlasovať samozrejme o pôvodnom návrhu, ktorý ste 

dostali, keďže pán vicestarosta Vaškovič nepredniesol svoj 

návrh, tak o zmenách hlasovať nemôžeme.  

 Takže prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto   s c h v a ľ u j e 

šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:  

 

a) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov a použitie rezervného fondu na bežné výdavky 

vo výške 987 574,00 € 
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b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov a použitie rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 470 456,00 € 

 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií vo výške 1 458 030,00 € 

 

d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 
výdavkov vo výške 3 750,00 € 

 

e) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov vo výške 200 000,00 € 

 

f) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 
finančných operácií vo výške 200 000,00 €. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujme sa. 

(Prezentácia.)  

Nech sa páči, hlasujeme. 

 

(Hlasovanie.) 

Za:               14 poslancov. 

Proti:             0 

Zdržal sa:         5. 

Ďakujem pekne.     

 

     Pán prednosta, tak ako sme sa dohodli, prosím, pri tých 

dvoch bodoch maximálnu podrobnosť informácií pre poslancov. 
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     A zároveň do siedmej zmeny rozpočtu bude potrebné 

podrobne pripraviť veci, ktoré neboli riešené zmenou, 

napríklad ten asistent učiteľa na MŠ Letná; to jednoznačne 

sa musí urobiť. A ten bleskový bod musíme urobiť ináč, na to 

nebudeme čakať ďalšie 3 mesiace.  

 Ďakujem pekne. Ideme na ďalší bod.  

 

 

 

BOD 10: 

Návrh na schválenie predloženie projektu z REACT-EU: 

Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č. 2  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, veľmi krátke úvodné slovo: 

     V rámci Základnej školy Odborárska máme záujem 

vybudovať samostatný pavilón. Ideme v zmysle požiadaviek, 

ktoré nastolila výzva. To  znamená budujeme tam 6 nových 

tried. Budú to triedy, kde môže byť prvý aj druhý stupeň, 

preto budova ktorá sa bude stavať, bude len dvojpodlažná. 

Okrem 6 nových tried pribudne aj niekoľko učební. Samozrejme, 

pribudnú aj ďalšie priestory ktoré sú nevyhnutné, ako 

kabinety, šatne, a na prízemí miestnosť na vydávanie stravy, 

čiže jedáleň. 

 

 Projekt je na samotnú výstavbu nového pavilónu, pričom 

ako viete kolegovia poslanci, pán poslanec Mikulec s Arvom, 

a ďalší riešia so Železnicami otázku protihlukovej steny. My 

zároveň v rámci tohto projektu ktorý podávame, riešime aj 

protihlukovú stenu. V tejto chvíli ešte nevieme koľko to 

bude stáť, ale akonáhle budeme mať túto informáciu, tak vás 
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budeme informovať. Rovnako ako o forme, akým spôsobom túto 

protihlukovú stenu chceme zrealizovať.      

 Pani poslankyňa Švecová, nech sa páči máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja iba chcem povedať, že chcem podporiť tento 

materiál. Som v Rade školy kde sa zúčastňujeme ako poslanci. 

A naozaj, myslím si, že je to nevyhnutné teraz schváliť, čo 

by bolo dobré, veď vlastne ide len o podanie žiadosti. 

A pokiaľ dôjde k podpisu zmluvy, mali by sme mať, aj podľa 

slov ktoré odzneli včera na Rade školy, aj informáciu 

o protihlukovej steny, ako aj spôsob akým sa bude financovať.  

     Čiže, ja som len chcela vyjadriť moju podporu a chcela 

by som požiadať aj ostatných kolegov poslancov o podporu 

tohto bodu. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ďakujem pekne, pán starosta. Ja by som taktiež podobne  

ako kolegyňa Švecová rád vyjadril podporu tomuto projektu. 

Dlhodobo vravím, že perspektívne využívanie prostriedkov 

z fondu Európskej únie má rozhodne zmysel. Možno by som 

poprosil pani Effenbergerovú, keby aj nejaké základné 

informácie dala, že kedy asi reálne by sa tento projekt 

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

 Ďakujem pekne. Ak sa neurazíte pán poslanec, nebudem 

pani vedúcu vyzývať, pretože toto sú veci ktoré my nevieme 

ovplyvniť. My máme teraz termín zhruba do 9. júla na podanie 

projektu. Potom budeme čakať na schválenie. V prípade 

schválenia je pred nami riešenie obstarávania. Keď ho 

urobíme, bude to kontrolovať ministerstvo.  

 

     Čiže je to proces, ktorého dĺžku nevieme odhadnúť, 

nakoľko nie je v našich rukách, jednak kvôli kontrole 

ministerstva a jednak kvôli tomu že viete, ako je to pri 

obstarávaniach, sa prihlásiť môže kde-kto. A aj teraz pri 

obstarávaní naozaj sa to ťahá už pol roka.  

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ja poprosím úrad o takýto proaktívny prístup, aby sme 

boli informovaní. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Samozrejme. Nech sa páči, pán poslanec Galamboš, 

faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne, pán starosta. Chcem sa informovať, či je 

to z tej sumy 40 miliónov v rámci reštrukturalizovaného 

výroku?  

     A ak je to ono, tak koniec tejto výzvy je myslím 2023 

a garantom by mal byť BSK; ak je to čo si myslím, že ostali 

tie peniaze z kultúrneho kreatívneho priemyslu. Ale to asi 
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pani Effenbergerová vie, kam to posielala a z akého fondu to 

žiadame. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, je to ono. Pán vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja samozrejme som 

si vedomý toho, že tie kapacity na Základnej škole Odborárska 

je potrebné rozšíriť. Istotne hľadáme možností, hľadáme aj 

externé zdroje. Istotne viete, milé kolegyne, vážení 

kolegovia, že rozšírenie týchto kapacít bolo aj medzi 

prioritami, ktoré boli zaradené do toho okruhu možného 

financovania z úveru mestskej časti. 

 

 Ale neodpustím si dve poznámky aj na margo tohto 

projektu, tak ako som sa vyjadroval aj  pri iných projektoch.  

Momentálne v súčasnosti nevieme odhadnúť celý rozsah 

finančných prostriedkov, ktoré bude celý projekt vyžadovať. 

Nehovorím tu teraz len o nákladoch na realizáciu 

protihlukovej steny. Hovorím aj o tom, že v tej žiadosti 

o nenávratné finančné prostriedky v podstate vyjadrujeme 

zámer mestskej časti financovať všetky neopodstatnené 

finančné náklady celého projektu.  

 

     To znamená, že ak v priebehu realizácie vzniknú nejaké 

ďalšie náklady, ktoré bude potrebné pre dokončenie projektu 

vynaložiť, berieme na seba tento záväzok.  
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 A naozaj v súčasnosti nevieme dostatočne presne a jasne 

vyšpecifikovať, ani si uvedomiť rozsah týchto finančných 

prostriedkov. Napriek tomu si myslím, že je dobré podporiť 

tento zámer, je dobre podporiť návrh na podanie žiadosti, 

pretože konečnú zmluvu o spolupráci s riadiacim orgánom 

budeme ešte, aspoň dúfam, v budúcnosti schvaľovať na 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

     Dámy a páni, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

- Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 

„Rozšírenie kapacít ZŠ Odborárska č. 2“ realizovaného 

v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na predkladanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít 

základných škôl Bratislavského kraja Kód výzvy: IROP-

PO7-SC74-2021-73, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom rozvoja 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, 
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- Zabezpečenie maximálnych finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP, t. j. 73 250,00 € v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci,  

 

- Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu 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.) 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Nie všetkých kolegov je vidieť, už dlhšie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Kolegovia, prosím, pozor na to. Dobre? Ďakujem pekne.   

 Za hlasovalo:          19 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              0 

 Prechádzame na ďalší bod 11. 

 

 

 

BOD 11:  
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Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Do diskusie nikto nie je prihlásený. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto 

s c h v a ľ  u j e  

stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia Hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

Hlavného mesta Slovenskej republiky uvedené v prílohe. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 
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 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:                   16 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Ďalším materiálom je bod 13. 

 

 

BOD 12: 

Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné 

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský 

rok 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024 

 (Návrh bol prerokovaný za bodom č. 5 na 30. zasadnutí 

MZ MČ B-NM 29. júna 2021.)  

 

 

 

BOD 13:  

Správa z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej 

správy MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie 

podpisov na listinách a fotokópií listín v súlade s platným 

sadzobníkom správnych poplatkov a kontrola dokladov 

súvisiacich s oslobodením od uvedených poplatkov 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 
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 Pán vicestarosta Vaškovič, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel 

ospravedlniť pána hlavného kontrolóra, ktorý mi asi pred 

hodinou telefonoval; je na dovolenke v Chorvátsku a nemá 

možnosť sa pripojiť do rokovania dnešného miestneho 

zastupiteľstva, takže jednoducho tento bod alebo aj tie 

ďalšie body, ktoré pripravil so svojimi kolegami na rokovanie 

miestneho zastupiteľstva budú musieť byť bez jeho úvodného 

slova. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To je v poriadku Ďakujem pekne. 

 Chce niekto v rámci diskusie vystúpiť? Nie.  

 Diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

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

Správu z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ 

MČ B-NM na 10. zasadnutí uznesením č. 10/07B vyplývajúceho 

zo Správy z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej 

správy MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie 

podpisov na listinách a fotokópií listín. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 

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

 Mohla by som sa opýtať, koľko je nás, lebo ja budem 

musieť za chvíľku odísť. Rada by som vedela, či sme 

uznášaniaschopní? 

 

   

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ste láskavá, pani poslankyňa. Je nás 17, čiže je to 

úplne v poriadku. Ďakujem, že ste prišli a želám pekný deň, 

keď budete končiť.  

 

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v ý, PhD. 

 Ďakujem pekne. Tak sa ospravedlňujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Všetko je v poriadku. 

 Za bolo                 16 poslancov. 

 Proti:                   0 

 Zdržal sa:               0 

 Nehlasoval:              1. 

 

 Ďalším bodom je bod 14. 
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Poslanec V. V o l f : 

 Môžeme prijať tieto uznesenia, keď tu nie je 

predkladateľ? Aj v minulom bode sme to nemohli spraviť.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To je materiál úradu, pán poslanec.  

 

Poslanec V. V o l f : 

 O. K. Ospravedlňujem sa.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To je úplne v poriadku, nič sa nedeje. 

 

  

 

BOD 14:  

Správa z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ 

MČ B-NM na 13. zasadnutí uznesenia č. 13/05 vyplývajúceho z 

zo správy z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ 

B-NM zameranej na výber poplatkov za rozvoj, v súlade so 

sadzbami poplatkov podľa prijatých VZN 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

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

opýtať, možno aj pána prednostu, ak tomu správne rozumiem, 

obidve tie uznesenia, ktoré navrhol pán kontrolór, sú 
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v podstate opakovaním nápravných opatrení, to znamená 

schválenie nápravných opatrení, to bolo zo strany pána 

prednostu ignorované. A teraz keď je kontrola toho 

nápravného  opatrenia, zistil, že doteraz nebolo splnené. 

Čiže, ak tomu správne rozumiem, opakovane vyzývame pána 

prednostu, aby  zabezpečil to, čo sme ho už raz zaviazali 

zabezpečiť. Ja by som uvítal, keby teda pán prednosta v tomto 

smere možno urobil nápravu opatrení miestneho kontrolóra, 

uložených miestnym zastupiteľstvom. Ďakujem pekne.    

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ak dovolíte, pán poslanec, nevidím ktoré nové opatrenie 

pán kontrolór navrhuje prijať, pretože správa z kontroly 

hovorí, že práve tieto opatrenia, ktoré boli prijaté v roku 

2020 boli splnené, všetky nedostatky boli odstránené. 

A preto teraz nerozumiem celkom vašej poznámke. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 V uznesení máte napísané, že ukladá vydanie normy. A je 

to kontrola zameraná na plnenie nápravného opatrenia. To 

znamená, my už sme Vás raz vo februári zaviazali, aby ste 

niečo urobili. Kontrolou toho nápravného opatrenia bolo 

zistené, že to nebolo urobené. A znovu Vám ukladáme, že máte 

vydať normu. V dôvodovej správe to máte napísané. Ja tomu 

tak rozumiem. Ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem, a opravte  

ma.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Pán poslanec, to je uznesenie z februára 2020: 
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    Znenie uznesenia je že Miestne zastupiteľstvo, berie na 

vedomie, bez akéhokoľvek ďalšieho uznesenia. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     To znamená, že tým pádom norma bola vydaná?  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     Áno. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Vydaná; v poriadku. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne.  

     Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto 

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

Správu z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ 

MČ B-NM na 13. zasadnutí uznesením č. 13/05B vyplývajúceho 

zo správy z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ 

B-NM, zameranej na výber poplatkov za rozvoj v súlade so 

sadzbami poplatkov podľa prijatých VZN. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 
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 (Prezentácia.) 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  15 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Prechádzame z ďalšiemu bodu. 

 

 

 

BOD 15:     

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

polrok 2021 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Do diskusie nie je nikto prihlásený.  

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto   s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava-

Nové Mesto na II. polrok 2021. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Nech sa páči, prezentujme sa. 
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 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                13 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0. 

 Ďalším bodom je bod 16. 

 

 

 

BOD 16:  

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Filipovič, faktická poznámka. 

 

 

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

 Pán starosta, mne sa nešlo prihlásiť, ani hlasovať. 

Nechcem opakovať hlasovanie, len ste hovorili, že 13 

poslancov a ak jeden z poslancov odíde, už by to nešlo.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Želáte si opakovať hlasovanie?  

 

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

 Nie, nie, len aby ste vedeli. Ďakujem Vám.  
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Starosta Mgr. R. k u s ý : 

 Rozumiem. Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Volf, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec V. V o l f :  

     Chcem len povedať jednu Vec. Braňo (Bc. Filipovič) Ty 

si bol ako neprítomný. A keď jeden človek odíde, tak sme 

neuznášaniaschopní. Takže, keď niekto chce odísť, nech si to 

zváži.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem za upozornenie. Pán poslanec Weiss. 

 Pán poslanec Weiss, neviem, či ste vypadli, alebo či 

nemáte zapnutý mikrofón. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Pardon. Mal som vypnutý mikrofón.  Pán starosta, jednu 

jedinú vec Vás poprosím. Týka  sa to vlastne personálneho 

zabezpečenia vybavovania petícií. Viem, že v minulosti bola 

jedna zamestnankyňa na úrade.  

     Máme túto agendu zabezpečenú z pohľadu úradu, že to 

preberie táto zamestnankyňa, alebo niekto nový to bude robiť? 

Ďakujem pekne.  

     Lebo petície sú predsa dôležitá oblasť, tak aby to bolo 

všetko v poriadku. Ďakujem pekne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja len, že na to nová osoba. Vzhľadom na 

to, že oddelenie kontroly má kontrolovať a okrem iného aj 

kontrolovať vybavovanie petícií, tak táto kompetencia sa 

posunula z oddelenia kontroly na oddelenie pána 

Svetlovského. A je poverený konkrétny pracovník, ktorý má 

petície a sťažností na starosti.  

 Nech sa páči, chce ešte  niekto vystúpiť v rámci tohto 

bodu? Nie. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

s c h v a ľ u j  e  

Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  15 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0. 

     Ďalším bodom je bod 17. 
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BOD 17: 

Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: 

I. návrhu Dodatku Štatútu Hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy – sociálne veci 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 My nemáme tam žiadnu pripomienku, pretože od minulého 

roka, vlastne je to už rok, čo prebiehali diskusie medzi  

sociálnymi oddeleniami viacerých mestských častí vrátane 

našej a sociálnym oddelením Hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy s množstvom pripomienok. Všetky 

pripomienky boli vydiskutované, čiže mám za to, že tento 

materiál je doslova na takom širokom konsenze a pracovníkov 

sociálnych oddelení mesta aj mestských časti pripravený.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. Ďakujem pekne. 

 Čiže ja ďakujem všetkým, ktorí sa do diskusie zapojili 

v rámci prípravy tohto materiálu.  

 Nech sa páči, prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto   

s c h v a ľ u j e  

Stanovisko k návrhu Dodatku č. .. Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy z .., ktorý je prílohou č. 01 tohto materiálu, 

v nasledovnom znení: 
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A. „Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto s návrhom Dodatku Štatútu Hlavného mesta SR 

Bratislavy súhlasí“. 

 

Prosím ani Červenkovú upraviť materiál, pretože je to 

materiál do Miestnej rady.  

 

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

 Áno. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  15 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0. 

     Ďakujem pekne.  

 

 

 

BOD 18: 

Návrh na upustenie od vymáhania trvale nevymožiteľných 

pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Máte tam v prvej časti zoznam pohľadávok a v druhej 

časti vysvetlenie ku každej pohľadávke o čo išlo a prečo je 

nevymožiteľná.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený.  

 Pán poslanec Volf, nech sa páči, predsa ešte.  

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem. Ja sa chcem len spýtať, že veľakrát tieto 

pohľadávky sú predávané iným firmám, ktoré to následne 

riešia. My to nemôžeme spraviť? Aj keď by sme dostali nejakú 

menšiu časť, nejako percento z toho; či sa to nedá, neviem 

? Pýtam sa.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je možné, že je to možné len bez súhlasu zastupiteľstva 

sme si do takého niečoho nedovolili ísť. A plus naviac, ak 

si všimnete, tak časť tých pohľadávok je doslova 

nevymožiteľná, pretože skončila likvidáciou danej  firmy. 

 

     A na druhej strane vieme predsa poprosiť, požiadať 

právne oddelenie, aby spracovalo nejaký kratučký materiál  

k tomu, či mestská časť môže predávať pohľadávky, ktoré 

nevieme vymôcť na základe uznesenia zastupiteľstva 

a vysvetlenia prečo z nášho pohľadu sú nevymožiteľné. Čo vy 

na to? 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Plne súhlasím s tým. Bolo by to dobré riešenie. Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže, pán prednosta, prosím, do ďalšieho zastupiteľstva 

v septembri keby sme mohli ten materiál spracovať. Ak to nie 

je možné, tak aspoň informáciu že to možné nie je. Ak to 

možné je, tak možno aj s návrhom pohľadávok, ktoré by sme 

skúsili týmto spôsobom predať ako nejaký veľký balík. Ďakujem 

pekne.  

 Chce ešte niekto v rámci diskusie vystúpiť? 

 Nikto nie je prihlásený.  

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto   

s c h v a ľ u j e  

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky 

 

1) Dlžník VAJNORSKÁ REAL, s.r.o., IČO: 46521534, Odborárov 

3, Bratislava 

vo výške 8.850,05 € spolu s príslušenstvom - ďalej podľa 

predtlače. 

 

2) Dlžníka IM BUILD s.r.o., IČO: 35948329, so sídlom 

Červeňova 32, Bratislava 

vo výške 3.952,40 € spolu s príslušenstvom – ďalej podľa 

predtlače. 
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3) Dlžníka T & G Numie s.r.o., IČO: 31343554, so sídlom 

Hattalova 12, Bratislava 

vo výške 331,94 € bez príslušenstva. 

 

4) Dlžníka Pavol Šottek, nar. 02.03.1963, bytom Bellova 

Ves č. 3, 930 52, Bellova Ves 

vo výške 16,60 € bez príslušenstva. 

 

5) Dlžníka Agentúra KVAS s.r.o., IČO: 46 738 371, 

Koválovec č. 52, Koválovec  

vo výške 605,- € spolu s príslušenstvom – ďalej podľa 

predtlače. 

 

6) Dlžníka KUBALASTAV s.r.o., IČO: 36 772 089, Trnavské 

Mýto 1, Bratislava 

vo výške 74.854,78 € spolu s príslušenstvom – ďalej podľa 

predtlače.  

 

7) Dlžníka CAREMA s.r.o., IČO: 35 857 790, Špitálska 10, 

Bratislava 

vo výške 1.468,73 € spolu s príslušenstvom -  ďalej podľa 

predtlače. 

 

8) Dlžníka HVV s.r.o.,  IČO: 359 683 11, Zámocká 36, 

Bratislava  

vo výške 50.000,- € bez príslušenstva. 

 

9) Dlžníka Miloš Polakovič, nar. 13.11.1973, Röntgenová 

14, 851 01 Bratislava 

vo výške 165,96 € bez príslušenstva. 

 

   10)Dlžníka Jozef Kovács, nar. 12.10.1940, Lelá 35, Lelá 



59 
 

 

Pokračovanie 30. zasad. MZ MČ B-NM 13.7.2021 

vo výške 177,69 € spolu s príslušenstvom – ďalej podľa 

predtlače.  

 

11)dlžníka  Mikuláš Kuták, nar. 11.11.1963, Bojnická 25, 

Bratislava 

vo výške 327.32 € spolu s príslušenstvom – ďalej podľa 

predtlače. 

 

   12) dlžníka Vladimír Tancoš, r.č.: 700529/6056, Bojnická 

25, Bratislava 

vo výške 343,74 € spolu s príslušenstvom – ďalej podľa 

predtlače.  

 

   13) dlžníka Adriána Vaškovičová, r.č.: 756117/6227, 

Bojnická 25, Bratislava 

vo výške 1.292,21 € spolu s príslušenstvom – ďalej podľa 

predtlače. 

 

   14) dlžníka Darina Machová, r.č.: 585605/6360, Bojnická 

19, Bratislava 

vo výške  350,79 € spolu s príslušenstvom – ďalej podľa 

predtlače. 

vo výške 467,72 € spolu s príslušenstvom – podľa predtlače,  

vo výške 467,72 € spolu s príslušenstvom – podľa predtlače, 

vo výške 2.104,74 € spolu s príslušenstvom – podľa predtlače. 

 

   15) dlžníka Peter Riflík, r.č. 560927/7091, Račianska 31, 

Bratislava 

vo výške 440,49 € spolu s príslušenstvom – ďalej podľa 

predtlače, 

vo výške 290.76 € spolu s príslušenstvom- podľa predtlače, 

vo výške 474,77 € spolu s príslušenstvom – podľa predtlače,  
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vo výške 436,14 € spolu s príslušenstvom – podľa predtlače,  

vo výške 218,07 € spolu s príslušenstvom – podľa predtlače.  

 

   16) dlžníka Milan Mojš – Kováč 

vo výške 39,73 € spolu s príslušenstvom – ďalej podľa 

predtlače, 

vo výške 22,04 € spolu s príslušenstvom – podľa predtlače, 

vo výške 39,73 € spolu s príslušenstvom – podľa predtlače, 

vo výške 97,79 € spolu s príslušenstvom – podľa predtlače, 

vo výške 51,38 € spolu s príslušenstvom – podľa predtlače, 

vo výške 758,80 € spolu s príslušenstvom – podľa predtlače. 

  

   17) dlžníka Slovak Aktual s.r.o., IČO: 35934697, Ovručská 

5, Bratislava 

vo výške  8.302,58 € spolu s príslušenstvom – ďalej podľa 

predtlače. 

 

   18) dlžníka FS Park s.r.o., v súčasnosti Pactian s.r.o.,  

IČO: 46071687, Holíčska 23, Bratislava 

vo výške 500,- € bez príslušenstva. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  12 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            4. 

 Ďalším materiálom je bod 19. 
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BOD 19:  

Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti 

Y dnis s.r.o., so sídlom Horská 13035/31, 831 02 Bratislava, 

IČO: 53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., 

v oddiely Sro, vložke č. 152139/B predloženého do obchodnej 

verejnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021 a to na základe 

odporúčania komisie ako aj návrh na uzavretie nájomnej zmluvy 

s uvedeným uchádzačom  

    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Do diskusie nie je nikto prihlásený. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto   

s c h v a ľ u j e  

 

a) Súťažný návrh uchádzača – spoločnosti Y dnis s.r.o., so 

sídlom Horská 13035/31, 831 02 Bratislava, IČO: 

53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., 

v oddiely Sro, vložke č. 152139/B (ďalej v texte ako 

„uchádzač“) predloženého do obchodnej verejnej súťaže 

vyhlásenej dňa 29.03.2021 a to na základe odporúčania 

komisie    
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b) Uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestskou časťou 

Bratislava-Nové Mesto a uchádzačom, predmetom ktorej je 

prenájom nebytového priestoru č. 902 o celkovej výmere 

podlahovej plochy 140,94 m2 nachádzajúcom sa na prízemí 

bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 

v Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor na liste vlastníctve č. 2902 v správe 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s podstatnými 

náležitosťami uvedenými vo vyhlásených podmienkach 

obchodnej verejnej súťaže. 

 

        S p l n o m o c ň u j e  

 

c) Starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

k podpísaniu nájomnej zmluvy s uchádzačom, predmetom 

ktorej je prenájom nebytového priestoru č. 902 

o celkovej výmere podlahovej plochy 140,94 m2 

nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528 

na Račianskej ul. 87 v Bratislave evidovanej Okresným 

úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste 

vlastníctva č. 2902 v správe mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto s podstatnými náležitosťami uvedenými vo 

vyhlásených podmienkach obchodnej verejnej súťaže za 

podmienok: 

 

- Nájomnú zmluvu je uchádzač povinný podpísať v lehote 

najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve,  

 

- V prípade, ak uchádzač v určenej lehote nájomnú zmluvu 

nepodpíše, toto uznesenie stratí platnosť.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1. 

 Ďalším bodom je bod 20. 

 

 

 

BOD 20: 

Návrh na schválenie zámeru prevodu bytov v bytových domoch 

súp. č. 6954, 6959, 7694 a 7545 na Bojnickej ul. v Bratislave 

do vlastníctva nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených 

bytových domoch dojednaný na dobu neurčitú 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Ak dovolíte, len veľmi krátke úvodné slovo: 

 V podstate tento materiál žiadalo zastupiteľstvo prijať 

ešte v uplynulom funkčnom období, pripraviť ho, nakoľko bolo 

potrebné vyriešiť zapísanie jednotlivých bytov do katastra 

čo nebolo, tak to trvalo. Zároveň sme spravili prieskum, 

zároveň sme zistili orientačnú cenu pre predaj týchto bytov. 

Ide o čiastku zhruba 35 tisíc eur, v prípade že pôjdeme 

v zmysle materiálu, v zmysle znaleckých posudkov. 

 

 Ako viete na Bojnickej máme niečo cez 190 bytov a viac 

ako 150, presnejšie 154 je uzavretých na dobu neurčitú. Návrh 
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je, aby sa byty predali priamo týmto ľuďom, ktorí majú byty 

prenajaté na dobu neurčitú, pretože pokiaľ nejakým spôsobom 

neporušia zmluvné podmienky, aj tak s týmito bytmi nemôžu 

narábať, nemôžu meniť podmienky, nemôžu ich ponúknuť inému 

záujemcovi, nemôžeme realizovať nejakú sociálnu politiku.  

 

     Zvyšné byty, ktoré tam ostanú a tie do tohto návrhu 

nespadajú, čiže tie ktoré sú na dobu určitú, resp. tie ktoré 

nie sú prenajaté, tak tie naďalej budú fungovať tak, ako 

doteraz. Čiže sa budú prenajímať na dobu určitú a bude sa 

realizovať nejaká tá sociálna politika v oblasti bytov.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Do diskusie nikto nie je prihlásený, takže prosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto    

s c h v a ľ u j e  

Zámer prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959, 

7694 a 7545 na Bojnickej ul. v Bratislave do vlastníctva tým 

nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch 

dojednaný na dobu neurčitú, ak o kúpu bytu požiadajú.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 



65 
 

 

Pokračovanie 30. zasad. MZ MČ B-NM 13.7.2021 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 12 poslancov. 

 Proti:               1 

 Zdržal sa:           3 

 Ďakujem pekne. 

 Ďalším materiálom je bod 21. 

 

 

 

BOD 21:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu nebytových priestorov kancelárie č.  404 nachádzajúcej 

sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej 

ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum 

včasnej intervencie 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Len veľmi stručný úvod: 

 Kolegyne, kolegovia, ide o rozšírenie priestorov pre 

Centrum včasnej intervencie, ktoré na Hálkovej funguje. 

Vykonávajú dobrú prácu aj v prospech obyvateľov našej 

mestskej časti. Aby bol tento materiál schválený, 

potrebujeme 15 hlasov. Chcem vás preto poprosiť, aby ste 

všetci hlasovali za.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 



66 
 

 

Pokračovanie 30. zasad. MZ MČ B-NM 13.7.2021 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto   

s c h v a ľ u j e 

 

; nájom nebytového priestoru – kancelárie č. 404 o celkovej 

výmere podlahovej plochy 14 m2 nachádzajúcom sa na 4.p. 

administratívnej budovy, súp. č.2953 na Hálkovej ul. 11 

v Bratislave  evidovanej Okresným úradom Bratislava,  

katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 31 (ďalej ako 

„predmet nájmu“ v správe mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto 

 

; nájomcovi – Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. 

so sídlom Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava, IČO: 

45 744 688. zapísanej v registri neziskových organizácií 

vedenom MVSR pod č.452 (ďalej v texte ako „nájomca“)   

 

; za nájomné vo výške 21,- €/m2/podlahovej plochy priestoru 

ročne, t. j. celkom vo výške 294,84 € (slovom: 

dvestodeväťdesiatštyri euro a osemdesiatštyri centov) ročne 

a na dobu určitú do 15.04.2025 vrátane 

 

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

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

predpisov z dôvodu, že – podľa predtlače 

 

- Nájomca poskytuje bezplatné všeobecné prospešné 

sociálne služby včasnej intervencie ambulantnou 

a terénnou formou pre nielen obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto resp. rodiny s deťmi s rizikovým 

vývinom, predčasne narodených ako aj detí so zdravotným 

postihnutím vo veku do 7 rokov a na účely vykonávania 
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svojich činností má od mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na základe nájomnej zmluvy č. 73/2015 v znení jej 

dodatkov v súčasnosti prenajaté kancelárie č. 403, č. 

412 /413 až417 a č. 419 nachádzajúce sa 

v administratívnej budove, súp. č.2953 na Hálkovej ul. 

v Bratislave a  

 

- Vzhľadom na narastajúci počet detí predčasne narodených 

a s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou ako aj detí 

s vrodeným postihnutím má nájomca zámer prenajať a na 

vlastné náklady zrekonštruovať uvedený nebytový 

priestor č. 404, a to na účely realizácie poradenských 

rozhovorov s rodičmi rešpektujúc špeciálne hygienické 

ako aj bezpečnostné podmienky tejto cieľovej skupiny  

 

; za podmienky 

Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 73/2015 v znení jej 

dodatkov nájomca podpíše v lehote najneskôr do 30 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 

V prípade, ak dodatok č. 7 zo strany  nájomcu nebude 

v uvedenej lehote podpísaný, uznesenie stráca platnosť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. Poprosím všetkých, aby ste 

hlasovali za. 

 V opačnom prípade materiál neprejde. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   15 poslancov. 
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 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             1. 

 Ďalší bod č. 22. 

 

 

 

BOD 22:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 1268/3, zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 4 m2, v k. ú. Nové Mesto, pre manželov 

Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Katarínu Sotníkovú 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ide o prípad osobitného zreteľa, takže vás poprosím 

o podporu tohto materiálu všetkých. Ide o 4 m2 pri nájomnom 

12,00 €/m2, čiže dohromady 48,00 €/rok. Možno bude otázka, 

že či ten pozemok radšej by nemali kúpiť. Z našej strany tú 

možnosť dostali, ale vzhľadom na finančnú situáciu; myslím, 

že o tom hovoril pán poslanec Petrovič, ak  sa nemýlim, tak 

aktuálne to neprichádza do úvahy.   

 Vidím, nech sa páči, hlási sa pán poslanec Petrovič, 

riadny príspevok. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja len naozaj veľmi krátko.  

     Naozaj, tak ako hovoril pán starosta, manželia sa 

vyjadrili tak, že by si radi usporiadali právny vzťah 

k pozemku, ktorý je zastavaný nejakou časťou ich stavby. Ja 

si myslím, že je to potrebné schváliť, aby mali naozaj aj 

nejaké normálne vzťahy s mestskou časťou. Ale vyjadrili sa, 
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že momentálne nemajú finančné prostriedky na to, aby si mohli 

pozemok odkúpiť.  

 

    Takže chcem požiadať kolegov, aby sme im vyšli v ústrety. 

Myslím si, že je v našom záujme, aby sme mali právne vzťahy 

k pozemkom usporiadané. Takže nájomná zmluva je riešenie, 

takýmto spôsobom to riešiť. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, máte úplnú pravdu, súhlasím s Vami. 

 Pán poslanec Weiss, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s :  

 Ja mám podobný problém, ako V. Volf. Ja sa musím 

prehodiť tiež, lebo za chvíľu stratím signál. Poprosím, keby 

náhodou ma vyhodilo z hlasovania, nerád by som,  pre istotu 

na to upozorňujem. Ďakujem. Chcem poprosiť o minútku,  aby 

som sa prehodil. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Počkáme.  

     Pán poslanec Volf, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem. Nepočul som pána Petroviča, ale treba byť fér 

aj voči ľuďom. Riešili sme tu všelijaké predaje a vlastne 

neriešili sme nájomné zmluvy, že museli si odkúpiť ten 

pozemok. Čiže aby aj toto bolo voči ľuďom, ktorým sme 
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predávali pozemky, museli si odkúpiť ten pozemok. A je to tu 

v pohode.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pán poslanec Petrovič, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 No, ja si nemyslím, že si musel niekto odkúpiť pozemok, 

my nemôžeme donútiť nikoho, aby si odkúpil pozemok. To 

znamená, že my skutočne môžeme aj vyžadovať nejaké nájomné 

za neoprávnené využívanie nášho pozemku.    

 

 A oceňujem to, že tí občania aktívne prišli  že si chcú 

usporiadať vzťahy. Nemôžeme nútiť uzavrieť kúpnu zmluvu. To 

znamená, že keď oni povedia, že na to jednoducho nemajú 

a uvedú nejaký argument, že to nie je že nechcem, tak si 

myslím, že je to úplne lepšia cesta. A väčšinou reagujeme na 

to, keď niekto vyjadrí záujem, že chce odkúpiť nejaký 

pozemok. My len hovoríme o tom, že by to malo byť za trhové 

ceny.  

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Áno. Ja som nepočul ten prvý vstup. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Oni sa vyjadrili, že teraz nemajú na to, aby to mohli 

odkúpiť a chcú si to usporiadať a platiť nájomné. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  



71 
 

 

Pokračovanie 30. zasad. MZ MČ B-NM 13.7.2021 

 Rozumiem. 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

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

povedať, že na zasadnutí Komisie územného plánovania, 

urbanizmu a výstavby po diskusii táto komisia neodporučila 

návrh schváliť a odporučila, aby Miestny úrad rokoval 

o možnosti odpredaja tohto pozemku. Ale na toto  

neodporučenie dal, myslím si, veľmi jasnú odpoveď pán 

poslanec Petrovič, ktorý vysvetlil, že predmetní manželia 

naozaj nedisponujú podľa ich vyjadrenia s finančnými 

prostriedkami na to, aby si mohli odkúpiť.  

 

     A takisto sa stotožňujem s tým  názorom, že  je lepšie 

mať vysporiadané majetkové vzťahy k pozemkom, či už formou 

nájmu, keď nie je možné odpredajom. A ja istotne tento návrh 

podporím. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Myslím, že sme úplne v zhode. Keďže tieto 

peniažky nemajú, tak do nejakej kúpy ich pochopiteľne nútiť 

nebudeme. Človek je rád, keď sa ľudia normálne ohlásia, že 

chcú si vysporiadať vlastnícke vzťahy s obcou.  
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     Verím, že už pán poslanec Weiss sa dokázal prepnúť. 

     Takže poprosím pána poslanca Petroviča o návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

s c h v a ľ u j e 

prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12688/3, zastavaná 

plocha a nádvorie, o výmere 4 m2, v k. ú. Nové Mesto, ktorý 

vznikol obnovením právneho stavu časti pozemku registra „E“ 

UO parc. č. 12689, evidovaného na LV č. 5567, na základe 

geometrického plánu č. 17/2021, úradne overeného pod č. Gl-

296/2021, 

 

; na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 

 

; v prospech nájomcov – Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Kataríny 

Sotníkovej, obaja bytom Závodníkova 1, Bratislava 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9y ods. 9 písm. 

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

predpisov z dôvodu, že  

- na predmetnom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12688/3 

je umiestnená časť stavby so súpisným číslom 773 – 

rodinný dom vo vlastníctve nájomcov 

; za nájomné vo výške:         

          12 EUR/m2/rok, t. j. spolu      48 EUR/rok 

 

; za nasledovných podmienok – podľa predtlače 
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- Nájomná zmluva bude nájomcami odpísaná v lehote 30 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; 

v prípade, ak nájomná zmluva nebude v uvedenej lehote 

nájomcami podpísaná, uznesenie stráca platnosť 

 

- Nájomca uhradí prenajímateľovi bezdôvodné obohatenie vo 

výške schváleného nájomného za užívanie predmetu nájmu 

od 01.06.2021 do doby účinnosti nájomnej zmluvy 

v lehote splatnosti prvého nájomného.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  15 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           1 

 Ďalším bodom je bod č. 23. 

 

 

 

BOD 23:  

Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 

5348/12, v katastrálnom území Vinohrady, pre vlastníkov 

bytov v bytovom dome na Opavskej 12 v Bratislave 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Myslím, že tento návrh bol prediskutovaný. Bola tam 

cena navýšená oproti pôvodnej sume.  

 

 Takže, nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Prepáčte, prosím, pán vicestarosta Vaškovič, chcem sa 

opýtať; nebol to ten materiál, kde bol nejaký pozemok ktorý 

sme nakoniec predať nechceli? Nejakému pánovi? 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 To bol ten druhý, ktorý je vylúčený z toho programu. To 

bola bytovka, toto je iné. Sú to pozemky vedľa seba, ale 

nejde o ten, ktorý sme nechceli predať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Výborne, teším sa. Nech sa páči, pán vicestarosta 

Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Presne tak ako povedal 

pán poslanec Petrovič, tam boli dve žiadosti. Jedna žiadosť 

bola pre vlastníkov bytov v tom bytovom dome, o čom teraz 

vlastne rokujeme. Opäť Komisia územného plánovania, 

urbanizmu a výstavby odporučila schváliť tento návrh bez 

pripomienok.  

 

 Druhý návrh bol na odpredaj pozemku konkrétnemu 

vlastníkovi a tento materiál nedostal podporu a nie je ani 

zahrnutý na rokovanie nášho dnešného zastupiteľstva. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Dobre. Ale my sme sa mali s ním vysporiadať, čiže mal 

by ísť na rokovanie zastupiteľstva na budúce, za návrhom na 

neschválenie, áno?   

 

 

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

 My sme, pokiaľ si dobre pamätám, a možno ma doplnia 

kolegyne, kolegovia, členovia komisie, na komisii 

diskutovali o tom že je potrebné rokovať s tým záujemcom 

a vlastne vydiskutovať s ním jeho zámery, ktoré s týmto 

pozemkom by získal odpredajom od mestskej časti, potom chcel 

využiť a akým spôsobom? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. O. K. Ďakujem pekne. Končím diskusiu. 

 A prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto   

s c h v a ľ u j e  

predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady: 

 

- parc. č. 5348/12, o výmere 96 m2, osatné plochy, ktorý  

vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 

5348/2, o výmere 295 m2, ostatné plochy, evidovaného na LV 
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č. 39, na základe GP č. 3679685 – 1368/21, úradne overeného 

pod č. Gl-251/2021,  

vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

; v prospech: 

vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 2607 na Opavskej 12, 

v k. ú. Vinohrady, a to do ich podielového spoluvlastníctva 

nasledovne – podľa predtlače: 

 

1. Tomáš Bachorík, Ľ. Fullu 46, 841 05 Bratislava, 

v podiele ¼, ako vlastník bytu č. 1 

 

2. Ing. Darina Halajová, Veľké Krškany 241, 934 01 Krškany, 

v podiele ¼, ako vlastnícka bytu č. 2 

 

3. Ján Kakubík a Eva Jakubíková, Hliník nad Váhom 42, 014 

01 Bytča, v podiele ¼ do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov, ako vlastníci bytu č. 3 

a v podiele 1/8 do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov, ako spoluvlastníci bytu č. 4, t. j. spolu 

v podiele 3/8 

 

4. Adam Jakubík, Hliník nad Váhom 42, 014 01 Bytča, 

v podiele  1/8 ako spoluvlastník bytu č. 4  

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

; z dôvodu, že sa jedná o pozemok v oplotenom dvore bytového 

domu, ktorý žiadatelia ako vlastníci bytového domu majú 
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záujem využívať ako spoločnú oddychovú plochu, prípadne 

detské ihrisko pre obyvateľov bytového domu. Vlastníci 

bytového domu sú súčasne aj spoluvlastníkmi susediaceho 

pozemku parc. č. 5347/2, ktorý je priľahlým pozemkom 

k bytovému domu a zároveň prístupom k pozemku parc. č. 

5348/12  

 

; za kúpnu cenu vo výške:  

   350 EUR/m2, t. j. spolu za pozemok vo výške 33 600 EUR 

 

; za podmienok – podľa predtlače: 

- Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

- Kupujúc uhradia kúpnu cenu vo výške určenej pomerne 

podľa ich celkových podielov k nadobúdanej 

nehnuteľností  

- Kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa 

uzatvorenia kúpnej zmluvy 

- V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej 

lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť 

- V prípade, že kúpna cena nebude kupujúcimi v uvedenej 

lehote uhradená, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  16 poslancov. 

 Proti:                0 



78 
 

 

Pokračovanie 30. zasad. MZ MČ B-NM 13.7.2021 

 Zdržal sa:            0 

 Ďalším materiálom je bod č. 24. 

 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Chcem navrhnúť, aby sme mali fixne danú prestávku od 

12.00 – 13.00 hod., na základe vyjadrenia viacerých 

poslancov. Na zastupiteľstve máme fixné nejaké časy, kedy 

máme prestávku. Aj teraz by mala nastúpiť prestávka. Ľudia 

sa potrebujú najesť, vyriešiť si aj nejaké svoje veci. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ja neviem ako ostatní, ale keby sme toto zastupiteľstvo 

ukončili čo najrýchlejšie, ide nám to celkom dobre. Takže 

navrhujem prestávku až potom.  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Pokračujme; ak nás bude dosť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Tiež by som chcel poprosiť pokračujme. Ide nám 

to rýchlo a mám pocit že tie ostávajúce body sú nekonfliktné. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :  

 Ja by som v tom prípade chcel požiadať niekoho z ďalších 

členov návrhovej komisie, aby odo mňa na chvíľu prevzali 

návrh rozhodnutí, pretože nie som povinný ako predseda 

návrhovej komisie čítať úplne všetky návrhy sám. Neviem, 

koho máme zvolených ďalších. 
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J. Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia: 

 Pán Weiss. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Weiss, smiem Vás poprosiť?  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s :  

 Je tam ešte niekto okrem mňa?  

     Ja naozaj mám problém, mám dovolenku, som na telefóne, 

takže technicky to mám veľmi komplikované. Veľmi ma to mrzí.    

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Takže nie. O. K.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Augustinič tu je?  

 

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

 Ona je overovateľka.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pán predseda, boli by ste ochotný? 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Budem musieť, nedá sa nič robiť. Pokračujeme.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja to skúsim urýchliť.  

 Ďalší materiál č. 24. 
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BOD 24:   

Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností 

z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, máme tu síce pána riaditeľa Nogu, ale 

netreba nič. Ide o to, že v priestoroch základnej školy je 

zubárka a opätovne s ňou potrebujú uzavrieť zmluvu. Ja 

myslím, že veď veríme školám, že robia tie veci tak najlepšie 

ako vedia, v prospech školy a zamestnancov.  

     Navrhujem bez nejakej rozpravy, rovno ísť do 

hlasovania.  

     Takže prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

s c h v a ľ u j e 

 

postúpenie práv z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

 

; z pôvodného nájomcu: MUDr. Daniela Mistríková, 

prevádzkujúcim zdravotnícke zariadenie v odbore 

stomatológia, identifikátor: 61-31761691-A0001 na spoločnosť 
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DENTAL KALINA s.r.o., Staré Grunty 262, 841 04 Bratislava, 

IČO: 53 621 514 

 

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že spoločnosť 

DENTAL KALINA, s.r.o., bude pokračovať v poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti v rovnakom rozsahu, a to formou 

prevádzkovania zubnej ambulancie, pričom zdravotná 

starostlivosť je poskytovaná aj žiakom a zamestnancom 

základnej školy 

 

Za podmienok – podľa predtlače: 

 

1. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2021 zo dá 

02.01.2021 bude všetkými zmluvnými stranami s výnimkou 

zriaďovateľa podpísaný v lehote 60 dní odo dňa prijatia 

tohto uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, ak 

dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2021 zo dňa 

02.01.2021 v uvedenej lehote nebude podpísaný, toto 

uznesenie stráca platnosť. 

 

2. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť najskôr päť (5) 

pracovných dní odo dňa písomného oznámenia mestskej 

časti, že spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o., Staré Grunty 

262, 841 04 Bratislava, IČO: 63 921 514 nadobudla 

oprávnenie na podnikanie v zdravotníctve, túto 

skutočnosť je spoločnosť povinná mestskej časti oznámiť 

najneskôr do 31.07.2021. Pokiaľ k uvedenému dátumu 

spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o., Staré Grunty 262, 841 

04 Bratislava, IČO: 53 621 514 nenadobudne oprávnenie 

na podnikanie v zdravotníctve, dodatok č. 1 nenadobudne 

účinnosť (rozväzovacia podmienka).  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím hlasovať všetkých za, aby sme mali 15 hlasov, 

ktoré sú potrebné. 

 Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   17 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalším bodom je bod 25. 

 

 

 

BOD 25:  

Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a zásad na 

vybavovanie petícií 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Do diskusie nie je nikto prihlásený. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto    
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s c h v a ľ u j e 

a) Predložený návrh zásad vybavovania sťažností. 

b) Predložený návrh zásad vybavovania petícií.  
 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 Ďakujem pekne. Ďalší bodom je bod 26. 

 

 

 

BOD 26:  

Návrh na neschválenie nadobudnutia vlastníckeho práva 

k neskolaudovanej nehnuteľnosti bez súpisného čísla na 

pozemku parc. č. 10403/20 pre katastrálne územie Nové Mesto 

evidovanom na GP č. 3/2013 úradne overenom dňa 22.01.2013 

pod číslo 86/2013   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 

Pán  dr. B u r d a, zástupca pána Hrašku: 

 Dobrý deň. Ako právny zástupca pána Hrašku, vlastníka 

nehnuteľnosti,  smiem sa stručne vyjadriť? 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, pán Burda, je tu normálne taký systém, že sa 

prihlásite a potom dáme poslancom priestor, aby sa 

vyjadrili, či súhlasia. Štandardne poslanci súhlasia. Čiže 

beriem to tak, že ste sa prihlásili a máte záujem vystúpiť 

v rámci rozpravy, dobre?  

 Ako prvý sa prihlásil pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážené kolegyne, 

kolegovia, ja som bol oslovený pánom Burdom, ktorý je právnym 

zástupcom žiadateľa tejto nehnuteľnosti.  Ja som spomínal, 

že na ostatnom zastupiteľstve sa na nás obrátil e-mailom 

priamo dedič, ktorý predpokladám že bude dedič tohto 

zariadenia, aby bolo stiahnuté z rokovania, nakoľko ešte 

neprebehlo dedičské konanie. Tento návrh nebol zo strany 

poslancov schválený. 

 

 V súčasnosti tohto dediča má zastupovať pán Burda, 

ktorý je prihlásený na dnešné rokovanie zastupiteľstva. Ja 

by som ho požiadal, aby on ako právny zástupca, dal nejaké 

vyjadrenie a stanovisko k tejto veci. A následne, po jeho 

vypočutí, by sme mohli potom o tomto bode rokovať. Ďakujem 

pekne.  

 

    Pokiaľ by bolo to, že najprv vystúpi on a potom diskusia 

poslancov, ako to býva opačne, že najprv je vystúpenie 

poslancov a potom sa dané slovo nejakému občanovi, ktorým 

dneska je pán Burda. Ďakujem pekne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja s tým problém nemám a nie je to 

problém. Čiže ideme hlasovať o tom; 

 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á, referent oddelenia PPČESČaSP: 

 Prepáčte, môžem sa ja ešte spýtať?  

     Mne nebolo do spisu doložené žiadne splnomocnenie pána 

dr. Burdu, že by zastupoval v tejto veci pána Hrašku. Neviem, 

či niekomu na úrade, alebo niekto disponuje s týmto 

splnomocnením, resp. či by pán doktor mohol poslať 

splnomocnenie v tejto veci konať a vystupovať, aby sme to 

mali tak nejako aj trošku právne čisté.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Pani doktorka, ja si dovolím k tomu vystúpiť. 

     V rámci zastupiteľstva môže vystúpiť aj občan z Novej 

Quinei. On sa prezentoval, že je právny zástupca. 

Predpokladám, že pokiaľ bude riešiť nejaké právne veci de 

facto, de yure s úradom, nám to predloží. Ale v súčasnosti 

vystupuje občan, ktorý naozaj môže byť z tejto zemegule, 

ktorý sa prihlási na dnešné zastupiteľstvo. Ďakujem. 

 

 

Mgr. J. B i h a y r o v á, referent oddelenia PPČESČaSP: 

 Ja ďakujem za vysvetlenie. Ale priznávam, nepostrehla 

som, že by pán dr. Burda vystupoval ako občan. Ale beriem, 

ak vystupuje ako občan, nech sa páči, nemám pripomienky. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Ideme hlasovať o tom, či zastupiteľstvo 

umožní pánovi dr. Burdovi tuná na zastupiteľstve dnes  

vystúpiť. Ako viete, doteraz sme to vždy umožnili, takže 

dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby na dnešnom rokovaní 

v rámci bodu 26 vo veci neschválenia vlastníckeho práva 

v zmysle predtlače, mohol vystúpiť pán dr. Burda.  

 Nech sa páči, prosím prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   16 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0. 

 

 Pán doktor, nech sa páči, máte priestor. Prosím, ak je 

to možné dodržte úzus 3 minút, ktoré máme dohodnuté. Dobrý 

deň, vítajte u nás. 

 

 

Dr. B u r d a, právny zástupca pána Hrašku: 

 Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem za priestor, na stručné 

stanovisko k tejto veci.  

 Som právnym zástupcom pána Michala Hrašku, dediča po 

poručiteľke pani Denisy Hraškovej, vlastníčke bývalej 

nehnuteľností, to znamená stavby, ktorá je opísaná detailne 

v tých  vašich sprievodných materiáloch.  

 

     A účelom tejto mojej prezentácie na tomto 

zastupiteľstve je len poukázanie na skutočnosti, že pán 

Hraška síce adresoval zastupiteľstvu, teda mestskej časti 
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návrh na odpredaj nehnuteľnosti, avšak hlasovanie by bolo 

predčasné, nakoľko doteraz nie je dokončené dedičské konanie 

v tejto veci. A aj v prípade kladného stanoviska zo strany 

mestskej časti by nebolo realizovateľné, a preto pán Hraška 

žiada o stiahnutie tohto materiálu vzhľadom na to, že svoju 

ponuku vzhľadom na predčasnosť nateraz odvolal.  

 

 K tomu splnomocneniu na zastupovanie pána Hrašku, 

poukazujem na to, že primárna línia komunikácie v tejto veci 

vždy smerovala na linke pán Hraška a EKO-podnik 

verejnoprospešných služieb v zastúpení BURDA LEGAL s.r.o., 

kde sa moje splnomocenstvo nachádza spolu s príslušnými 

vyjadreniami k tejto veci. Samozrejme, som pripravený vám ho 

dodatočne doplniť, ak to bude potrebné v tejto veci.  

 

 Čo sa týka pointy pán Hraška ako jediný známy dedič je 

pripravený konštruktívne riešiť situáciu ohľadom tejto 

nehnuteľnosti, ktorá ako je objektívnym faktom, zatiaľ nie 

je zapísaná na liste vlastníctva a evidovaná v Katastri 

nehnuteľností. Má záujem na konštruktívnom mimosúdnom 

riešení tejto veci, a vlastne to je to, čo sme chceli dnes 

prezentovať. Ja samozrejme pripravený chrániť svoje práva 

ako domnelý oprávnený dedič v tejto veci.  

 

     Avšak zdôrazňujem to, že  akonáhle bude dedičské konanie 

skončené, je pripravený konštruktívne túto otázku riešiť. 

Mám za to, že to hlasovanie dnes sa javí ako predčasné 

a neúčelné. Veľmi pekne ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne za dodržanie limitu a vaše vysvetlenie 

situácie.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu, alebo hneď aj 

pokračujeme. 

 Pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem veľmi pekne. No, len chcem povedať, že celkom 

ma prekvapuje ten postoj, že niekto ide dediť budovu, ktorá 

nie je na liste vlastníctva. To znamená, ak by to bola nejaká 

sociálna vec, viem si to predstaviť, ale neviem si 

predstaviť, ako môže niekto zdediť niečo, čo právne 

neexistuje, pretože táto budova nie je zapísaná v Katastri 

nehnuteľností.  

 

     Tak podľa môjho právneho názoru právne neexistuje. 

Môžem sa mýliť, samozrejme, možno kolegovia budú mať iný 

názor.  

 

 A ja si v každom prípade myslím, že budovu, ktorá 

vznikla nelegálne, je nelegálna a špatí vzhľad Novomestskej 

Tržnice. Jednoducho, mestská časť nemá čo odkupovať, naopak, 

má urobiť všetko pre to, aby táto budova bola čo najskôr e 

legálnym spôsobom odstránená.  

 

 Takže ja určite podporím toto rozhodnutie a rozhodne by 

som vyzval aj kolegov, aby sa pridali a rozhodne 

nepodporovali nejakú legalizáciu stavby, ktoré roky špatí 

v Novom Meste okolie Tržnice, na ktorú si mnohí naši 

kolegovia robia veľmi účinnú a dlhodobú predvolebnú kampaň. 

Takže myslím si, že aj v ich záujme by malo byť, aby Tržnica 
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vyzerala dobré a aby táto chajda už tam nestála. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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. Vážené kolegyne, kolegovia, možno 

začnem tak od konca, reakciou na pána poslanca Petroviča. 

Keď si pozriete ako sa v zmysle Občianskeho zákonníka 

rozdeľujú veci na hnuteľné a nehnuteľné, tak nehnuteľností 

sú veci, ktoré sú pevne spojené so zemou. Čiže toto je 

nehnuteľnosť a nie že by neexistovala. Ona existuje, akurát 

že nie je zapísaná v Katastri nehnuteľností, to nič na veci 

nemení. Ja sa plne stotožňujem s tým, čo povedal pán dr. 

Burda.  

 

     Ja ako právnik nemôžem v žiadnom prípade podporiť toto 

uznesenie, pretože rokovať o ponuke, ktorá neexistuje, ktorá 

bola stiahnutá podľa toho ako som bol ja informovaný písomne, 

aj písomne  cestou podateľne voči mestskej časti. Takže ja 

si myslím, že by bolo vhodné, keby predkladateľ tohto 

materiálu tento materiál stiahol a nech sa potom tento 

materiál prerokuje keď budeme mať známeho vlastníka.  

 

 Má to určité dôvody aj vo vzťahu k mestskej časti, lebo 

viete pokiaľ my poslanci budeme o tom rokovať a schválime 

tento materiál, neschvaľujeme nadobudnutie vlastníckeho 

práva, vlastne umožníme tomu domnelému budúcemu vlastníkovi, 

aby ešte nejakým spôsobom situáciu riešil takým spôsobom, že 
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nakoniec nezdedí túto neskolaudovanú stavbu. Potom budeme 

mať neznámeho vlastníka a konať voči neznámemu vlastníkovi 

či už formou žaloby na vypratanie alebo nariadenia na 

odstránenie stavby prostredníctvom stavebného úradu bude 

veľmi, veľmi, veľmi komplikované a bude sa nám to ťahať 

niekoľko rokov.  

 

 Ja som pôvodne, čo sa týka tejto stavby mal takú 

myšlienku aj s kolegami z Komisie pre Tržnicu, kde sme 

o tomto diskutovali a hovorili sme o tom, že by tam mohla 

vzniknúť  Stanica mestskej polície. Toto bolo odmietnuté zo 

strany hlavného mesta. 

 

 Ja som konzultoval situáciu aj s kolegom Gašpierikom na 

stretnutí s pánom primátorom, ktoré stretnutie bolo priamo 

pred Tržnicou, kde sme si prešli celú Tržnicu. A pán 

primátor, môžete si to kolegovia overiť, vtedy sa vyjadril 

v tom smere, že nie teraz je za Stanicu mestskej polície, 

ale určite je za konštruktívnu diskusiu s vlastníkom tej 

nehnuteľnosti tak, aby v prípade že získa túto nehnuteľnosť 

mestská časť, tak mohla by tam byť táto nehnuteľnosť 

odstránená.  

 

     Pretože tak ako som poukázal na túto skutočnosť, keď 

sme sa o tejto veci bavili predchádzajúce zastupiteľstvá je 

veľmi komplikované zbúrať nejakú neskolaudovanú stavbu. 

Myslím si, že takéto niečo ešte v našej mestskej časti nemáme 

za sebou. Samozrejme, ďalšia vec je, že vlastník tejto 

nehnuteľností má potom právne prostriedky obrany. 

 

     A tam by som chcel vyzvať pána Petroviča a chcel by som 

poukázať na ustanovenie Občianskeho zákonníka myslím § 135c, 
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ktorý hovorí, že vlastník pozemku môže sa obrátiť na súd  

s tým, že žiada vypratanie pozemku. Avšak vlastník 

nehnuteľností sa môže brániť a súd môže usporiadať aj iným 

pomerom spôsoby, a to takým, že zriadi na vlastníka 

nehnuteľnosti vecné bremeno.  

 

 V prípade, že by sa takéto niečo stalo, tak by to bol 

právny podklad na legalizáciu tejto stavby a myslím si, že  

potom by sme sa tejto stavby už nikdy nezbavili.  

 

 Keď to zhrniem do stručného záveru, jednak z týchto 

právnych dôvodov žiadam predkladateľa, aby bol tento 

materiál stiahnutý. V prípade, že nebude stiahnutý, ja ho 

nepodporím. Som za to, aby sa s vlastníkom rokovalo. Určite 

do budúcnosti, a to chcem teraz zdôrazniť, že nepodporím 

odkúpenie tejto stavby za sumu 62 tisíc, alebo koľko 

vychádza. Myslím si, že mal by si dať spraviť znalecký 

posudok, teda by mala dať spraviť znalecký posudok aj naša 

mestská časť a rokovať s budúcim vlastníkom o teda nejakej 

primeranej náhrade. 

 

     A v prípade, že by sme získali túto stavbu do 

vlastníctva mestskej časti, tak potom som za to, aby sme 

túto stavbu zbúrali. Naozaj tá stavba nemá nejakú veľkú 

estetickú hodnotu a špatí okolie Tržnice. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem. Pán poslanec Filipovič. 

 

 

Poslanec Bc., Mgr. B. F i l i p  o v i č, MBA: 
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 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Chcel by som tiež 

podporiť kolegu, pretože som robil na tej Tržnici nejaké 

logo a napadlo ma, že ten audit predražených platanov za 

peniaze daňových poplatníkov, vadí mi to. Samozrejme, že to 

odsudzujem rovnako ako on. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pán poslanec Petrovič, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Ja budem reagovať na diskusný príspevok 

pána poslanca Korčeka. Skutočne si neviem na Slovensku 

predstaviť súd, ktorý nelegálnej stavbe, ktorá špatí „x“ 

rokov verejný priestor zriadi domnelému vlastníkovi, ktorý 

nielen geometrickým plánom je schopný preukázať vlastníctvo 

k tej stavbe, keď teda hovoríme že veci sú hnuteľné 

a nehnuteľné. Ďakujem za poučenie pán kolega. Ja si rád 

zopakujem občianske právo po nejakých rokoch. 

   

     K nehnuteľnosti sa preukazuje vlastnícke právo nejakým 

spôsobom. K nehnuteľnosti, ktorá keď nie je zapísaná 

v katastri, tak možno geometrickým plán má slúžiť ako nejaký 

list, ktorým sa zakryje, aby aspoň nejakým spôsobom sa 

dokázalo preukázať vlastníctvo.  

 

 A Vy tvrdíte, že to je reálna možnosť týmto spôsobom 

chce budúci vlastník v rámci dedičského konania získať 

nejaké vecné bremeno voči mestskej časti. Nehnevajte sa, to 

je taká hypotéza, že potom už je možné úplne všetko. To je 

prvá vec. 



93 
 

 

Pokračovanie 30. zasad. MZ MČ B-NM 13.7.2021 

 

 A druhá vec, ja sa domnievam, že mestská časť nemá čo 

odkupovať nelegálne stavby. Všetci sú tu strašní bojovníci 

proti nelegálnym stavbám, spomeniem len veci ktoré sa týkali 

výťahu na Pluhovej, a podobne. A tu zrazu mestská časť najprv 

odkúpi tú stavbu, len aby náhodou pre boha tam tá stavba 

nezostala a potom ju môže zbúrať.  

 

     Mne to pripadá skutočne ako veľmi zaujímavý postup 

a budem veľmi pozorne, ak sa rozhodne pán predkladateľ 

stiahnuť tento materiál, veľmi pozorne sledovať, čo sa s tou 

stavbou a s právnymi vzťahmi okolo tej stavby bude diať. 

Pretože mám určité podozrenia, ktoré zatiaľ nebudem 

formulovať, zrejme nemám dôkazy, tak to nebudem robiť. Ale 

sú dosť silné na to, aby sme dávali pozor na to, čo sa okolo 

tej stavby bude diať. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Augustinič, faktická 

poznámka. 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mňa zaráža fakt, ako 

niektorí poslanci si stále presadzujú túto stavbu a stále sa 

k nej vraciame, i keď podľa mňa výsledok je úplne jasný. 

Dokonca sa tu vytvárajú nejaké konštrukcie ako mestská časť 

vlastne bude musieť, bude na tom celom škodná. Ja som 

absolútne za to, aby ste za tento materiál zahlasovali 

a navždy to zmietli zo stola. 
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     Som absolútne proti tomu, aby niektorí poslanci tu 

prezentovali práva nejakej súkromnej osoby, ktorá si tu chce 

vymôcť na nelegálnej stavbe nejaké peniaze od mestskej časti. 

Príde mi to absolútny nonsens.  

 

 A čo sa týka k mestu, absolútne odmietlo ďalšiu vec, 

mestskú políciu, akékoľvek ďalšie využitie tej stavby. 

Netreba zavádzať, tá stavba musí ísť preč a musí sa to 

vyriešiť teraz podľa mňa a nehľadať takéto, robiť také bu, 

bu, bu, že čo sa všetko stane. Takže ja osobne za to hlasovať 

budem a budem sa pozerať ako budú hlasovať ostatní kolegovia. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pani poslankyňa Timková. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež chcem podporiť kolegyňu,  

aj kolegu Petroviča. Ja tiež nemôžem hlasovať za niečo, čo 

všetci vieme že je vyslovene čierna stavba. Ešte od nás 

žiadate, aby to naša mestská časť odkúpila a potom na vlastné 

náklady zbúrala. To vlastne neviem, aké je hospodárenie našej 

mestskej časti. Nemám viac čo k tomu povedať. Určite bude 

hlasovať za, aby tento návrh bol schválený.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Pán starosta, ja mám právo v zmysle Rokovacieho 

poriadku sa vyjadriť k faktickým poznámkam.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, máte pravdu. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Nepotrebujem, aby niekto dal ďalšie faktické poznámky.  

     Čiže, kolegovia, ja vás naozaj na nič nepresviedčam, ja 

len hovorím, že nie je to čo by som si ja vymyslel, ale čo 

stanovuje legislatíva a čo v Občianskom zákonníku, opakujem 

pre pána kolegu Petroviča, nech zopakuje si občianske právo 

a pozrie si § 135c, ktorý toto jasne stanovujem. Je k tomu 

aj príslušnú judikatúra.  

 

 A taktiež dnes máme skúsenosti na mestskej časti 

s takýmto postupom, pretože neviem či viete, keď sme riešili 

nelegálnu stavbu bufetu na Kuchajde, tak tam práve táto 

spoločnosť zažalovala mestskú časť a zažalovala aj EKO-

podnik a žiada zriadenie vecného bremena. Čiže je tu bežný, 

štandardný postup, ktorý umožňuje Občiansky zákonník. Je to 

potom samozrejme na súde. 

 

 Ja len upozorňujem na to, že v prípade keď teraz tento 

materiál nebude stiahnutý a bude schválený tak ako je 

predložený, tak umožní tomu budúcemu vlastníkovi, aby 

nejakou právnou cestou si zabezpečil veci tak, že vlastne sa 

tým vlastníkom nestane a budeme mať tú stavbu niekoľko rokov 

a budeme mať veľké problémy.  

 

     Ja naozaj nikoho na nič nepresviedčam a určite 

nepresadzujem súkromný záujem nejakej spoločnosti. Sú to 

nejakí iní poslanci, ktorí chodili či už do EKO-podniku alebo 
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za starostom a presadzovali aby boli nájmy bývalej 

reštaurácie BASTIL nízke, atď. Len kvôli tomu, že je tam 

poskytovaný trvalý pobyt vlastníkov tejto reštaurácie. 

 

Takže ja som za to, aby sa to zbúralo čo najrýchlejšie, 

v čo najbližšom čase. Iba som vás upozornil na to, že aj ten 

vlastník pravdepodobne sa bude brániť a môže to dopadnúť 

tak, že tá budova bude možno navždy, pokiaľ to vecné bremeno 

bude zriadené. Ďakujem. 

 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á, referent oddelenia PPČESČaSP: 

 Môžem? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani doktorka, nech sa páči, poďte. 

 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á, referent oddelenia PPČESČaSP: 

 Ďakujem. Ja by som si Vás len dovolila upozorniť na to, 

čo tu bolo povedané, jednak zo strany pána dr. Burdu a myslím 

že na to poukázal aj pán JUDr. Korček. 

 

     Áno, mestská časť disponuje žiadosťou o stiahnutie 

ponuky na predaj. Že tak ako bola daná ponuka na predaj, 

teraz je tu návrh na odvolanie tejto ponuky, takže akékoľvek 

hlasovanie vo vzťahu k ponuke, by bolo zjavne bezpredmetné. 

Pretože by sa mohlo akurát stáť, že áno, pán Hraška by ako 

domnelý dedič, domnelý vlastník nehnuteľnosti sa pokúsil 

chrániť svoje možné vlastnícke práva k tejto momentálne 

nelegálnej stavbe.  
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 Takže možno by bolo naozaj účelnejšie vo vzťahu k tomuto 

materiálu, aby sa o ňom nehlasovalo a aby bol z rokovania 

stiahnutý.  

 

     Mne sa žiadosť o stiahnutie ponuky na predaj dostala do 

registratúry minulý týždeň. Iba na upresnenie tohto celého 

– nechávam na zváženie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán prednosta.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Vážení poslanci, ja som sa hlásil už na začiatku, ale 

poslanci majú vždy prednosť. Presne tak, ako povedala 

kolegyňa pani Biharyová, že došla nám oficiálna žiadosť o 

stiahnutie ponuky na odpredaj tejto nehnuteľností. Takže 

z nášho pohľadu naozaj, aj keď sme tento materiál pripravili 

v zmysle nášho právneho vedomia, že by to bolo nevyhnutné 

pre mestskú časť, ale tento raz ho musím stiahnuť, pretože 

chýba nám právny základ.  

     Ako predkladateľ materiálu  s ť a h u j e m   ho 

z rokovania.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Pán starosta som ešte prihlásený, ak môžem?   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ešte chcete vystúpiť? (Áno.) 

 Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik, faktická 

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

 Ďakujem pekne pán starosta. Ja si dovolím vystúpiť, 

samozrejme nie som tak erudovaný právnik ako pán Petrovič, 

predseda, člen OKS, demokrat, člen demokratickej strany, 

lebo myslím si, že pokiaľ by sme sa za takéto niečo 

hlasovali, že by sme sa dopustili princípu, ako bola 

v parlamente kauza Gavlider. Myslím si, že všetci sa 

pamätáme, o čom toto hlasovanie bolo.  

 

     Vystúpila pani dr. Biharyová, vystúpil pán prednosta, 

že pokiaľ nie je tá žiadosť žiadateľa predmetná, tak asi by 

sme nemali nasilu hlasovať o niečom, čo si želá pán Petrovič 

aby sme o tom hlasovali a vyjadrili svoj názor. Lebo naozaj 

myslím si, že žiaden BASTIL, ani žiadne kauzy sa tu nekonajú. 

 

 Myslím si, že takisto nemusíme postupovať tak ako 

postupovalo hlavné mesto v Sade Janka Krála,  že ľudovo 

nazývaný bordel, takéto zariadenie masažného salónu, že 

pristúpilo k odkúpeniu tohto majetku za niekoľko miliónov; 

neviem či to bolo vo výške dva alebo tri milióny. Myslím, že 

o takýchto výškach by sme samozrejme vôbec  nemuseli rokovať 

ani konať.  

 

 Myslím, že sa vrátim úplne na začiatok vystúpenia tohto 

bodu. Pán Burda povedal, že chce konštruktívne rokovať, aby 

tento bod urovnali. Takto vystupoval aj pán Hraška, ktorý 

nám zorganizoval pre všetkých členov poslaneckého zboru 

stretnutie v tomto zariadení. A vystupoval v tom zmysle, že 

on nechce prevádzkovať takéto zariadenie aké tam bolo,  

a chce jednať a korektne rokovať s mestskou časťou tak, aby 

sa to urovnalo, prípadne aby sa to zlikvidovalo, aby boli 
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obidve strany spokojné, ako pán Hraška, tak aj mestská časť, 

resp. Strana verejného záujmu.      

 

     Takže takéto konanie je v záujem, aby sme teda všetci 

dorokovali tak, aby boli obidve strany spokojné a došlo k čo 

najskoršej; pokiaľ nie je záujem zo strany mestskej polície, 

o zriadenie nejakého oddelenia, dopravnej zložky, 

odstránenie takéhoto zariadenia a nemali sme ho tam naozaj 

ešte ďalšie roky. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič, faktická 

poznámka. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Dovolím si reagovať, pán kolega. Ja som nebol členom 

demokratickej strany, to za prvé. 

 

 Za druhé, by som uvítal, keby ste si odpustili osobné 

invektívy vo svojich diskusných príspevkoch, ja sa ich snažím 

vyhýbať vždy keď sa to dá. 

 

 A posledná vec, jednoducho mi pripadá ako skutočne  

zvrhlé vôbec uvažovať nad tým, že my máme odkupovať nejakú 

nelegálnu stavbu. Mne to pripadá proste zvrhlo tým, že sa 

bojuje proti nelegálnym stavbám, tým že všetci vykrikujete 

ako je to úplne neprijateľné, a tu zrazu len preto, lebo je 

tu nejaká úplne teoretická hrozba na základe jedného z troch 

odstavcov paragrafu, ktorý spomenul pán kolega Korček, lebo 

tam musí byť aj nejaká účelnosť pritom, aby súd uznal že tú 
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stavbu netreba odstrániť, keď tá stavba nemá žiadne využitie. 

Dokonca ani jej údajný majiteľ ju nemá záujem využívať.     

 

 Takže to sú čisté hypotetické úvahy, ktoré sa dávajú 

len preto, aby sa udržala nejaká snaha za každú cenu 

nehnuteľnosť odpredať mestskej časti a potom ešte mestská 

časť za vlastné peniaze bude likvidovať.  

 

     Hovorím, ak navrhovateľ stiahne materiál, budeme to 

rešpektovať, budeme veľmi pozorne sledovať čo sa s tou 

budovou bude diať ďalej. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak sa nemýlim, tak pán prednosta materiál stiahol, aj 

vysvetlil dôvody.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Chcel som vystúpiť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To je v úplne poriadku.  

 

 Ak dovolíte, tým pádom tento bod považujem za vyriešený. 

     Pán prednosta povedal stanovisko mestskej časti aj 

dôvody, prečo tento materiál sťahuje.  

 

 Preto, ak dovolíte, ideme ďalej. Budem rád, ak nám to 

bude odsýpať tak ako doteraz. 
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BOD 27:  

Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na 

ul. Tupého 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Veľmi krátko a stručne: Ak si spomínate pred časom sme 

prijali peniaze od developerov za účelom rozšírenia 

a vybudovania komunikácií na Tupého ulici. Toto je ďalší 

krok, ako je získanie pozemkov od nich za 1,00 €. Zároveň na 

prvý úsek cesty máme už vydané, a ak sa nemýlim malo by byť 

už vydané právoplatné stavebné povolenie. Čiže vás chcem 

poprosiť o podporu tohto materiálu.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Takže prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto   s c h v a ľ u j e 

 

nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN: 

a) parc. č. 4869/12 o výmere 360 m2, zastavaná plocha 

a nádvorie, okres: Bratislava III, obec: Bratislava-

Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady, zapísaná na 

liste vlastníctva číslo 4181 
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b) parc. č. 4869/13 o výmere 142 m2 zastavaná plocha 

a nádvorie, okres: Bratislava III, obec:? Bratislava-

Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady, zapísaná na 

liste vlastníctva 4181  

 

od spoločnosti BB FINANCE, s.r.o., so sídlom Haanova 14, 851 

04 Bratislava, IČO: 44 756 640 zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 

číslo: 58270/B 

 

za celkovú kúpnu cenu 1,00 €.  

  

Za podmienky – podľa predtlače: 

Kupujúci podpíše kúpnu zmluvu do najneskôr v lehote 60 dní 

odo dňa schválenia tohto uznesenia. V prípade, že kupujúci 

v uvedenej lehote kúpnu zmluvu nepodpíše, toto uznesenie 

stráca platnosť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 14 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 

 Ďalší bod č. 28. 
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BOD 28: 

Schválenie ZADANIA Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

     Pán poslanec, pán architekt vicestarosta Vaškovič, nech 

sa páči, máte slovo.  

 

 

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

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

možno na vysvetlenie tohto bodu. Jedná sa o prvý veľmi 

dôležitý krok na ceste k spracovaniu Územného plánu zóny 

Zátišie – Hattalova. Návrh zadania bol spracovaný, bol 

verejne prerokovaný s verejnosťou, s dotknutými orgánmi 

a organizáciami, s orgánmi územného plánovania. Následne 

bola podaná žiadosť na Okresný úrad v tých istých mesiacoch.  

 

 V našom snažení sa nám podarilo získať toto kladné 

stanovisko Okresného úradu k predmetnému návrhu. A dovoľujem 

si vás, milé kolegyne, vážení kolegovia požiadať 

o podporenie schválenia tohto zadania aby odbor územného 

plánu mohol pristúpiť k spracovaniu územného plánu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť? Nie. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

 

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

1. Dôvodovú správu o postupe obstarávania a prerokovávania 

Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova. 

2. Stanovisko návrhu Zadania Územného plánu zóny Zátišie 

– Hattalova, podľa § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon), vydané Okresným úradom 

Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, č. OU-

BA-OVBP3-2021/020876. 

3. Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Zadania 

Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova. 

 

b) s c h v a ľ u j e  

1. Zadanie Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova, 

v zmysle § 20 ods. 7 písm. c) stavebného zákona. 

 

c) u k l a d á  

Oddeleniu ŽP a ÚP zaslať Zadanie Územného plánu zóny 

Zátišie – Hattalova spolu s výpisom z uznesenia 

o schválení Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby 

a bytovej politiky a Hlavnému mestu SR Bratislava.    

  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 
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 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                  14 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0. 

 

 Pán vicestarosta, môžem pekne poprosiť, boli by ste 

ochotný na 5 minút prevziať vedenie, môžete? 

 

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

 Pán starosta, mám trošku technický problém.  

 Môžeme ho za 5 minút vyriešiť a potom to prevezmem za 

Teba?  

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja si dovolím navrhnúť 5-minútovú prestávku. Ak sa pridá 

ešte jeden kolega z iného poslaneckého klubu, tak si dáme  

5-minútovú prestávku a potom môžeme pokračovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja ďakujem za pochopenie. Naozaj myslím si, že aspoň za 

mňa tých 5 minút naozaj potrebujem.  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Pridávam sa ku kolegovi Petrovičovi. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre.  
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     5 minút, kto si potrebuje odskočiť, nech si odskočí. A 

kto nie, nech ostanú pri počítačoch. 

 (Prestávka 5 minút.) 

 Ak dovolíte, prestávka skončila, tak môžeme pokračovať 

v ďalšom bode.  

 

 

 

BOD 29:  

Priebežná informácia o stave sčítania obyvateľov mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pri tejto príležitosti chcem poďakovať celému tímu, 

ktorý sa venoval sčítaniu. A v tejto chvíli máme už viac 

obyvateľov na základe ktorých dostávame korunky, než v tomto 

roku sme dostávali. A ako viete, Štatistický úrad bude ešte 

upravovať čísla, takže verím, že v budúcom roku dostaneme 

o niekoľko 100 tisíc eur viac, vďaka pomerne úspešne 

zvládnutému sčítaniu.  

 Ak dovolíte, verím, že môžeme ísť bez diskusie. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto   

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

priebežnú informáciu o stave sčítania obyvateľov mestskej 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  13 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0. 

 Ďalším materiálom je bod č. 30. 

 

 

 

BOD 30:  

Informácia o spracovaní územných plánov zón   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, bez úvodného slova otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Takže prosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

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

informáciu o spracovaní územných plánov zón vrátane prílohy 

č. 1 a  prílohy č. 2. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                 13 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 

 Chcem pekne poprosiť, aby ste vydržali ešte tie 3 body, 

lebo už je nás 13. 

 

 

 

BOD 31:  

Návrh na poskytnutie zľavy z nájmu z dôvodu opatrení proti 

šíreniu pandémie COVID 19 za obdobie od 1.1.2021 pre 

nájomníkov v objekte Mestská Tržnica, Šancová 112, 

Bratislava  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

A. s c h v a ľ u j e  

poskytnutie zľavy z nájmu vo výške 50 % nájomníkom 

v objekte Mestskej Tržnice na Šancovej ul. 112 v 

Bratislave.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  13 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           1. 

 

 

BOD 32: 

Vystúpenie občanov 

 (Neboli prihlásení žiadni občania.) 

 

 

BOD R/1: 

Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby 

medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, s.r.o., so 

sídlom Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, IČO: 35738880, 

Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 

Bratislava, IČO: 00603317 a Hlavným mestom Slovenskej 
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republiky, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, 

IČO: 00603481 

 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ide o spoluprácu vo veci odťahovej služby. Kedykoľvek 

to môžeme vypovedať a nevidím v tom žiadny problém.  

     A chcem vás poprosiť o podporu materiálu. 

 Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči príspevok.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, chcem sa vrátiť. 

Neviem, či to bolo na minulom zastupiteľstve, kde poslanci 

z klubu pána Petroviča vystupovali s tým, že nemôžeme 

prerokovať body v rámci zastupiteľstva také, ktoré neboli 

predmetom rokovania Miestnej rady, resp. komisií.  

 

     Tak sa chcem spýtať, či tieto nasledujúce body, body 

„R“ boli takto prerokované? Lebo pokiaľ by tomu tak nebolo, 

tak ja samozrejme za nich hlasovať nebudem, a obávam sa, že 

by zastupiteľstvo bolo neuznášaniaschopné. Takže poprosím 

takú informáciu.  

 

     A predpokladám, že tak by hlasovali ostatní kolegovia 

z Klubu pána Petroviča, nakoľko asi tie princípy platia 

stále,  nielen na predchádzajúce zastupiteľstvo, ale aj na 

súčasné dnešné. Ďakujem pekne za informáciu.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, môžete? 
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Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Dobrý deň. Vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, včera bolo spoločné zasadnutie finančnej komisie, 

kde tieto body R/1 a R/2 boli zaradené. Vzhľadom ku krátkosti 

času nebolo možné zvolať zasadnutie Miestnej rady, ale na 

tejto spoločnej komisii, ktorá bola pre všetkých poslancov, 

boli tieto body prerokované. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Môžem ešte k tomu vystúpiť?  

 Samozrejme, možno bolo nejaké stretnutie poslancov, ale 

samozrejme to neboli žiadne riadne komisie. Pokiaľ by tam 

bola nejaká komisia, tak by tam boli prizývaní aj odborníci, 

aby to malo relevanciu, nakoľko vieme že podľa Rokovacieho 

poriadku pracujú v komisiách ako poslanci tak aj odborníci, 

teda nominovaní. Takže riadne prerokovanie v komisiách 

nebolo. Pokiaľ to čo bolo včera nejaké rokovanie kolégia, to 

je v poriadku, to je O. K.   

 

 Ale myslím, že pán kolega Petrovič dôvodil tým, že 

pokiaľ niečo nie je riadne prerokované v riadnych orgánoch, 

podľa riadneho Rokovacieho poriadku, teda v Miestnej rade 

a na komisiách, nemožno o tom hlasovať.  

 

 Tak sa chcem spýtať, pokiaľ máme dodržiavať tieto 

princípy vyhlasované erudovaným právnikom pánom Petrovičom, 

aby sa teda dodržiavali našim zastupiteľstvom ako aj na 

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

 Včera bola riadna komisia finančná, ktorá bola 

rozšírená o všetkých poslancov, ktorí mali záujem, kde bol 

tento materiál prebratý. Áno, nebol na Miestnej rade.  

 

     Napriek tomu chcem vás poprosiť v prípade materiálu R/1 

aj R/2 o jeho podporu. Obidva materiály boli robené 

v spolupráci s hlavným mestom a sú to veci, s ktorými 

súhlasíme. Čiže napriek tomu, že ste nemali čas, kolegyne 

poslankyne a kolegovia poslanci tento materiál naštudovať, 

nie je tam nič toxické, čiže chcem vás poprosiť o podporu.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 No, ja musím povedať, že skutočne ste ma pobavili, pán 

kolega, pretože keď už ste chceli citovať, tak by ste mali 

presne to čo sme tvrdili a čo sme hovorili. My sme nikdy 

nehovorili, že to čo nie je prerokované na Miestnej rade 

nemôže ísť na zastupiteľstvo. Ale ak je raz materiál 

predložený do Miestnej rady, tak Rokovací poriadok Miestnej 

rady hovorí, že ten materiál nebol schválený v Miestnej rade, 

by nemal ísť na ďalšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva, 

pretože starosta musí ustanoviť komisiu, ktorá tento 

materiál prepracuje, znovu ho predloží do Miestnej rady. 

A potom, ak ho Miestna rada neodsúhlasí, môže ísť na miestne 

zastupiteľstvo.  

 

 Tak, keď ma chcete citovať, tak ma, prosím Vás, citujte 

presne.  

 Znovu Vás žiadam, aby ste si odpustili osobné poznámky, 

pretože to sa skutočne nepatrí, pôsobí to trápne ako na prvom 
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stupni základnej školy. Ale keďže trváte na komunikácii, 

nech sa páči, občania, voliči sa podľa toho zachovajú. 

Myslím, že to dokážu oceniť správnym spôsobom.  

 

     Ja si myslím, že tu ide naozaj o veci, ktoré je potrebné 

schváliť z dôvodu parkovacej politiky, za čo veľmi horlivo 

bojujete. Samozrejme, je to na každom poslancovi ako sa 

rozhodne.  

     Ja nemám problém tieto materiály podporiť. Ďakujem 

pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD. 

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja taktiež nemám problém 

podporiť tento materiál. Chcem sa vrátiť k tomu procesnému 

hľadisku. Naozaj, mohli by sme si už raz a navždy uvedomiť, 

že spoločnú komisiu musia zvolať všetci predsedovia komisií. 

Ak to má byť spoločná komisia, tak musia byť prizvaní alebo 

pozvaní aj členovia odborníci. Ináč nehovorme o žiadnej 

spoločnej komisií, ináč povedzme že bola finančná komisia na 

ktorú boli pozvaní aj ostatní poslanci, ktorí si mohli 

vypočuť, dokonca mohli aj diskutovať; samozrejme nemohli 

hlasovať. 

 

 Ja by som taktiež poprosil aj do budúcna pána prednostu 

alebo niekoho z právneho oddelenia, aby spravil výklad 

k tomu čo tu hovoril dnes pán kolega Petrovič. Lebo ja sa 

nestotožňujem s tým, a to je aj v Rokovacom poriadku 
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Miestnej rady, že nemôže žiadnym spôsobom presahovať zákon 

a žiadnym spôsobom zaväzovať niekoho kto nie je členom 

Miestnej rady. Čiže, aby sme si spravili aj nejaký výklad 

tohto.    

 

 A tretiu poznámku, čo chcem povedať; nebudem „taký 

poslanec“ ako sa vyskytli ešte predchádzajúce 

zastupiteľstvo, a ešte predtým  zastupiteľstvo, že 

nesúhlasili s materiálom, aj sa odpojili a potom sa 

pripojili a ešte sa na tom aj dobre bavili. Tak ja materiály 

podporím a nebudem sa odpájať a obštruovať toto 

zastupiteľstvo, aj keď pán Petrovič minulé zastupiteľstvo 

povedal, že obštrukcia je riadny politický nejaký proces.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič, faktická 

poznámka. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Pán kolega, dovolím si uviesť jednu drobnosť na pravú 

miestu:  

     Ja som na minulom zastupiteľstve nemohol nič povedať, 

lebo ja som sa ho vôbec  nezúčastnil. Je fajn, že 

perzonifikujete náš klub o mňa, čo samozrejme mi veľmi 

lichotí, ale členovia nášho klubu majú vlastný mozog a sú 

schopní sa samostatne rozhodovať. Takže nejako sa rozhodli 

a tak aj postupovali, a nebolo to kvôli tomu, že by chceli 

nejakú obštrukciu kvôli materiálom. Bolo to hlavne preto, že 

väčšinou je to náš klub, ktorý drží uznášaniaschopnosť 

zastupiteľstiev. 
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 A tak sa rozhodli, že už stačilo. Dnes to nie je inak. 

Naozaj všetci tí, ktorí môžeme a ja sa ospravedlňujem stále 

tu sedíme. Plus s vami, ja to veľmi oceňujem. Ďakujem. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ja musím reagovať. Pán kolega, je to ľudské, naozaj som 

sa pomýlil, nebolo to keď ste to povedali minulé 

zastupiteľstvo, ale zastupiteľstvo predtým.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pán poslanec Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia. 

Ja sa nebudem do týchto diskusií zapájať, ale chcel som vás 

veľmi pekne poprosiť, aby sme to schválili, je to materiál 

resp. návrh zmluvy na ktorý sme veľmi dlho čakali. My sme 

ešte v minulom roku rokovali s Magistrátom, pretože sme mali 

takú predstavu, že v rámci neregulovaného parkovania je 

nevyhnutná kontrola, samozrejme aj následné odťahy tých 

vozidiel ktoré parkujú mimo pravidiel cestnej premávky.  

 

 Bolo nám prisľúbené, že od 1. februára Mestský parkovací 

systém splní aj odťahovú službu. Máme tú zmluvu, prosím, aby 

sme ju schválili. Bola prerokovaná na včerajšej finančnej 

komisii, dokonca tam boli aj traja zástupcovia Magistrátu, 

všetky otázky zodpovedali, takže ja Vás poprosím aby sme 

tento návrh zmluvy schválili. Ďakujem veľmi pekne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Viete, že máme problém 

s akcieschopnosťou Mestskej polície, takže my veríme že 

uzavretím zmluvy s odťahovou službou sa táto akcieschopnosť 

výrazne zvýši aspoň na úroveň aká funguje v Starom Meste. 

 

 V prípade, že už nie je nikto do diskusie prihlásený, 

ďakujem pekne.  

 A prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

 

I. s ú h l a s í  

 

s priloženým návrhom Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní 

odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací 

systém, s.r.o., so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 

Bratislava, IČO: 35738880, Mestskou časťou Bratislava-Nové 

Mesto, so sídlom Junácka 1, Bratislava, IČO: 00603317 

a Hlavným mestom Slovenskej republiky, so sídlom Primaciálne 

námestie č. 1, Bratislava, IČO: 00603481, a  

 

II. s p l n o m o c ň u j e  

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v predmetnej 

veci konať a podpísať vyššie uvedený návrh zmluvy. 
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Starosta Mgr. R.  K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  12 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 

 Druhým a tým pádom aj posledným materiálom je materiál 

R/2. 

 

 

 

BOD R/2: 

Návrh na vrátenie správy k novovytvorenému pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 10403/21 – ostatná plocha v katastrálnom 

území Nové Mesto, ktorý je evidovaný na geometrickom pláne 

č. 388/2021 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Malo by ísť o takú malú plochu pred Tržnicou, len tu 

vidím že ide o 1339 m2; to bude asi nejaký omyl, nie? Také 

veľké je to? Vyše 1300 m2? 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Nech sa páči, pán poslanec Korček.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta.  
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      Ja som sa  zúčastnil, bolo to niekedy v máji na 

stretnutí s pánom primátorom. Bol tam aj pán kolega 

Gašpierik, a myslím aj ostatní, kde sme teda hovorili aj 

o budúcnosti okolia Tržnice. A vtedy padla taká myšlienka zo 

strany pána primátora, že časť tohto pozemku by bola 

odzverená z titulu starostlivosti o tých 5 platanov, ktoré 

tam boli vo finančnom rozsahu, myslím 170 tisíc alebo viac, 

vysadené.  

 

     Takže ja sa tiež len chcem ubezpečiť, či je to naozaj 

tisíc m2 len tá časť, ktorá by mala obsahovať tie platany, 

a samozrejme tie lavičky. Či mi to niekto nielen v rámci 

domnienky alebo povedať áno je to tak, aby som potom mohol 

s kľudným svedomím hlasovať. Ďakujem pekne.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Máme tu prosím niekoho z majetkovoprávneho oddelenia 

alebo z EKO-podniku?  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na záver 

materiálu je priložený geometrický plán, ktorý naozaj je 

odčlenený od pôvodného pozemku, ktorý obkolesuje Tržnicu. 

Vidíte tam, že to je vlastne v tej výmere, ktorá je uvádzaná.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Mám tu zase pána poslanca Korčeka, áno? Nie. 

 Pán JUDr. Velček?  
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JUDr. Rastislav  V e l č e k, vedúci oddelenia PPČESČaSP: 

 Ďakujem. Áno, je to tak. Ten priestor zodpovedá aj tomu 

listu, ktorý predložil pán primátor na takúto výmeru v tomto 

rozsahu 1240 m2, a je to tam vlastne zakreslené na tých 

jednotlivých snímkach. 

 Tento materiál robila pani kolegyňa, len teraz niekde 

odbehla. Ale je to tak ako je uvedené v materiáli. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 No, tomu rozumiem, len dohoda bola, že sa odčlení ten 

pozemok kde sa nachádzajú platany a kde došlo k tej 

revitalizácii a vytvoreniu parčíka. Ale ja nemám pocit, že 

to je taká veľká výmera, preto sa aj rýchlo pýtam. Lebo bol 

som ubezpečený, že ide iba o tento kúsok, ktorý treba 

odčleniť, pretože hlavný kontrolór hlavného mesta to takto 

vyžaduje.  

 

 

JUDr. R. V e l č e k, vedúci oddelenia PPČESČaSP: 

 Rozumiem. Ja tiež vychádzam z toho, čo tu vidím 

napísané. Pokúsim sa nájsť tú kolegyňu, ale ten geometrický 

plán tam je tiež priložený. A tá výmera, ja sa to snažím tu 

nájsť, tam vidím ako keby 0,440, takže to by možno bolo tých 

440 metrov. Ale ten sprievodný list je taký. Pokúsim sa 

zohnať pani kolegyňu, ktorá to povie, ona to priamo 

vybavovala a hneď Vám dám k tomu nejakým spôsobom 

stanovisko; ak dovolíte, chvíľočku.  

 

 

Poslanec Ing. S. W i n k l e r : 
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 To je celý priestor pred Tržnicou. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Prosím, aby bola zodpovedaná táto otázka, lebo pokiaľ 

naozaj ide iba o  priestor okolo tých platanov, aby sa hlavné 

mesto mohlo starať o tieto stromy, tak ja samozrejme som za, 

ale  pokiaľ to bude nejaký väčší priestor, pretože takáto 

dohoda s pánom primátorom nebola, tak ja nepodporím tento 

materiál. 

 

 Možno by bolo dobré ak nebudeme mať jasnú odpoveď na 

túto otázku stiahnuť tento materiál. Samozrejme, veď  hlavné 

mesto sa formou súhlasu mestskej časti, lebo EKO-podnik sa 

môže o tieto dreviny starať a potom to môžeme prebrať na 

ďalšom zastupiteľstve; aby to bolo jasné. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja chcem práve nadviazať na to, že 

materiály pokiaľ neboli prediskutované v komisiách riadne 

a v Miestnej rade, tak potom máme takéto problémy, že 

materiál sa dostane priamo na rokovanie zastupiteľstva. 

V súčasnosti riešime, že ani sám Miestny úrad, predkladateľ 

materiálu nevie či sa jedná o okolie 5 platanov alebo o celé 

územie od zástavky MHD až po parkovisko, alebo až po 

Polykliniku. Lebo naozaj toto územie, tak ako je zabetónované  

táto výmera, tak predpokladám, že asi sa nejedná o okolie 

výstavby 5 platanov.  
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 A čo sa týka, ako spomínal pán kolega Korček, rokovania 

s pánom primátorom, tam bola daná vlastne otázka, že by sa 

o tieto platany staral EKO-podnik, naša príspevková 

organizácia.  

 

     Mám aj dokonca informáciu, myslím, že bola predložená 

na meste nejaká dohoda o spolupráci, tak by som sa chcel 

spýtať, že  či bola tá dohoda predložená alebo či bola 

stiahnutá? Z akého dôvodu prišlo k nedohode ohľadne sporného 

spravovania tohto územia o týchto 5 platanov zo strany EKO-

podniku a prišlo k inej zmene názoru s tým, že sa majetok 

odzverí a bude sa o to starať pán Molnár na strane hlavného 

mesta. Či sa nechce starať EKO-podnik, alebo nie je schopný 

sa o to starať, alebo prečo bola táto dohoda o spolupráci 

stiahnutá? Prečo prišlo k tej inej forme riešenia, teda  

k odzvereniu majetku z našej mestskej časti? Ďakujem.   

 

 

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

 Pán starosta, sú tam v prílohách presné mapky. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, ja si tie mapky pozerám a snažím sa zorientovať, 

len mi trošku chýba priestorové videnie, to je všetko. Bolo 

to, ak som to pochopil od pána primátora, na základe 

požiadavky od hlavného kontrolóra hlavného mesta, že sa má 

o to starať mestská časť, že malo by to byť prevzaté priamo 

hlavným mestom.  
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 Podľa toho čo vidím, ak to chápem dobre, je to väčšia 

výmera, a je to po Šancovú ulicu. Napokon ale veď na Šancovej 

ulici je zástavka autobusu. Ja s tým, ako je to nakreslené 

problém nemám. Verím, že cieľom naozaj bolo obslúžiť územie 

platanov a obslúžiť to územie, kde sa nachádza zástavka 

autobusu. Napokon o tie zástavky malo by sa starať mesto 

prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie.  

 Čiže z mojej strany asi takto. 

 Pán prednosta, máte nejakú pripomienku? 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som rád nadviazal na pána 

Konečného. Ak dovolíte, je to vlastne reakcia na to, čo sa 

týka vlastne zmluvy. Žiadali sme o odpoveď pána Konečného, 

kde sme žiadali o vyjadrenie. Je to vrátane časti pozemku, 

kde je tá výmena 1339 m2, je tam uvedená účtovná hodnota 

tohto novovzniknutého pozemku, ktorý vyplýva z geometrického 

plánu. A tu citujem: V nadväznosti na stretnutie za účasti 

pána riaditeľa EKO-podniku a pána JUDr. Korčeka, nie je možné 

odňať pozemok, ktorý požaduje starostlivosť. 

 

 Dovoľujem si oznámiť, že nepovažujú súhlas EKO-podniku 

za dostatočný. Primátor požiadal, aby tento majetok bol 

vrátený naspäť hlavnému mestu.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pán poslanec Korček, faktická poznámka.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 
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 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja len chcem povedať, 

že ani na včerajšej finančnej komisii nebol tento materiál 

prerokovaný, lebo finančná komisia sa stala neuznášania 

schopnou a ja teda naozaj neviem, kto je predkladateľ tohto 

materiálu. Možno by stálo za to, aby sa stiahol a prejsť si 

to ešte raz. Ešte raz hovorím, ja nemám s tým žiadny problém, 

pokiaľ to bude zasahovať primerane len pre tieto platany 

a do nejakého určitého okolia, ako to bolo pánom primátorom 

aj dohodnuté. 

 

 Taktiež sa chcem opýtať, či máme stanovisko EKO-podniku 

k tomuto materiálu? 

 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á, referent oddelenia PPČESČaSP: 

 Môžem? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á, referent oddelenia:  

 Dobrý deň. Nebola som na začiatku, lebo som si dovolila 

stihnúť obed. Ospravedlňujem sa. 

  

     Čo sa týka záberu, ten záber je zvýraznený na 

geometrickom pláne. Zaberá rozsah platanov po schody 

obchodov až po zástavku MHD a potom trošičku tam do toho 

výseku. Čiže, áno, je to ten úsek ktorý je zastrešený 

platanmi a trošičku naviac, aby to nebola kružnica, ktorá je 

ťažko geodeticky merateľná.  
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 Čo sa týka samotného materiálu, žiadosť zo strany 

hlavného mesta, primátorsky list o odňatí správy bola 

doručená mestskej časti 24. 5. Bola adresovaná pánovi 

starostovi, tak ako je to zvykom.  

 

     A z tohto dôvodu ja som uviedla do dôvodovej správy aj 

príslušné ustanovenia Štatútu. Tuná si dovolím poukázať na 

dvojmesačnú lehotu, takže pokiaľ by to teraz nebolo 

prerokované, tak tá lehota sa nám skracuje. 21. mája bola 

podaná žiadosť, upresnená bola 1. 6. Aby sa mestská časť 

potom nedostala do pozície, že zastupiteľstvo materiál 

neprerokovalo a tým pádom súhlasí.  

 

 Je plne na Vás, či budete alebo nebudete súhlasiť 

s návrhom na odzverenie tejto časti v rozsahu ako je 

vyznačená. A v prípade, že miestne zastupiteľstvo nebude 

súhlasiť s vrátením tejto časti nehnuteľnosti do priamej 

správy hlavného mesta, tak hlavné mesto môže vo veci 

rozhodnúť, ale tam potrebujú mať na to vyššie kvórum.  

 

 V prípade, že sa nestihne materiál prerokovať 

v dvojmesačnej lehote, tak sa má za to, že mestská časť 

s týmto súhlasila a uľahčuje to situáciu na hlavnom meste. 

Dôvod uviedli starostlivosť o vysadené verejnú zeleň, o 5 či 

6 platanov, ktoré sa v tomto priestore nachádzajú.   

 

 Z hľadiska úpravy nakladania s majetkom hlavného mesta, 

musím dať za pravdu hlavnému mestu, že stanovisko našej 

príspevkovej organizácie so súhlasom  o starostlivosť 

v tejto veci nie je postačujúce, pretože primátor vo svojej 

žiadosti nepožadoval vyjadrenie stanoviska k súhlasu, ale 

vyslovene sa táto žiadosť týkala vrátenia, resp. odňatia 
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správy určitej časti pozemku, ktorá bola následne 

špecifikovaná.  

 Takže asi takto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, ja Vás poprosím  

o podporu tohto materiálu. Mám za to, že keď pán primátor 

a mesto jasne deklarovalo, že ide o údržbu zelene, tak 

znamená to, že nepôjde o umiestnenie tých stánkov, ktoré 

boli v konkurencii v našej Tržnici. Čiže, schváľme tento 

materiál a poďme ďalej. 

 Pani poslankyňa Augustinič, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja, samozrejme, tento materiál 

podporujem už len z toho dôvodu, že keď sa pán kolega Troiak 

pýtal na Rozálium v račianskom parku, tak odpoveď EKO-

podniku bola asi taká; z čoho predpokladám, že EKO-podnik 

absolútne nestíha starať sa ani len o to čo má zverené, a nie 

ešte sa starať o ďalšie plochy.  

 

 Takže ja určite v tomto momente nevidím iný dôvod ako 

odzveriť tento pozemok a tento materiál podporiť. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ďakujem pekne. Ja len drobnosť, medzitým bolo Rozálium 

vyčistené, bol som sa tam včera pozrieť. 

Pán poslanec Vlačiky, nech sa páči. 
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Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.: 

 Ďakujem pekne za slovo. Naozaj som fascinovaný tým, čo 

tu predvádzajú niektorí páni kolegovia. Naozaj, ide 

o pozemok pred Tržnicou, ktorý má celomestský až nadmestský 

význam, kde sú umiestnené zástavky MHD či už z jednej strany, 

alebo z druhej strany. A je tam vchod do podchodu, aj sú tam 

vysadené platany s lavičkami. 

 

     A naozaj nevidím tam žiadny skrytý zámer alebo 

akékoľvek zlo spôsobené našej mestskej časti, keď tento 

pozemok sa vráti naspäť na hlavné mesto, ktoré sa beztak 

o tie priestory tých zástavok stará. A pridá sa k tomu akurát 

ten priestor s tými platanmi.  

 

 Takže v zásade my sme nejako nevyužívali tento 

priestor, o nič neprichádzame. Naozaj ide o dobrú vec, tak 

poprosím všetkých o podporu a nie o nejaké vytĺkanie 

politického kapitálu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pri všetkej úcte myslím, že nikto kapitál 

nevytĺka. Skôr ide o ujasniť si, o aký pozemok ide 

 

     A informácia pre mňa bola taká, že ide iba o pozemok, 

ktorý sa týka platanov. Keďže ide o pozemok väčší, ja sám 

som si to chcel ujasniť a vysvetliť. Tak, ako je to 

vysvetlené zo strany pani doktorky, považujem to za korektné 

a úplne v poriadku. Najmä, keď pán primátor a mesto 

deklaruje, že ide výlučne o starostlivosť o zeleň.  
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 Ale vzhľadom na to, že materiál neprešiel komisiami, 

tak kolegovia nemali možnosť ho prežuť. Čiže tú diskusiu 

považujem tu za normálnu, i keď je o čosi dlhšia ako pri 

iných materiáloch.  

 Tiež Vás poprosím o podporu a schválenie.  

 Nech sa páči, pán poslanec Korček, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Ďakujem pán starosta. Vážený pán kolega, ja naozaj 

z toho žiadny politický kapitál nevytĺkam. Ja tam nebol, 

žiadnu konferenciu som tam nemal. Ja dávam tu iba normálne 

otázky. A viete, keby som chcel z toho vytĺkať politický 

kapitál, ja by som urobil presne to čo iní na zastupiteľstve, 

že by som sa teraz odpojil a potom by som náramne smial, že 

čo som spôsobil. 

 

 A ja ten materiál po tom čo všetko bolo povedané, to čo 

povedala pani Mgr. Biharyová, pán starosta, podporím. 

Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič.  

 

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

 Nie som prihlásený, je to omylom. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Tým pádom ďakujem za diskusiu všetkým 

diskutujúcim. Diskusiu uzatváram.  
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 A prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

s c h v a ľ u j e    

odzverenie správy nehnuteľného majetku novovytvoreného 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 10403/21 o výmere 1339 m2, 

ostatná plocha, okres Bratislava III, obec: Bratislava-Nové 

Mesto, katastrálne územie Nové Mesto, evidovanom 

geometrickým plánom číslo 388/2021, ktorý vypracovala 

spoločnosť ZOG, s.r.o., Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava, 

IČO: 47 610 972; v účtovnej hodnote 6 667,00 eur (slovom. 

Šesťtisícšesťstošesťdesiatsedem eur), z majetku 

príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných 

služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 

00 491 870 

 

a 

 

vrátenie novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 

10403/21 o výmere 1339 m2, ostatná plocha, okres Bratislava 

III, obec: Bratislava-Nové Mesto, evidovanom geometrickým 

plánom číslo 388/2021, ktorý vypracovala spoločnosť ZOG 

s.r.o., Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava, IČO: 47 610 972; 

v účtovnej hodnote 6 667,00 eur (slovom: 

šesťtisícšesťstošesťdesiatsedem eur) z majetku mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, 

IČO: 00 603 317 do priamej správy hlavného mesta Slovenskej 
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republiky, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 

00 603 481. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezencia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Pán starosta, mne nešlo hlasovanie, chcel som byť za.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

To je v poriadku. 

Za:                     5 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              3 

 Nehlasoval:             1  

 

Čiže uznesenie bolo prijaté a ja Vám ďakujem, že sme ho 

schválili.  

 

 

Dámy a páni, tým sme v podstate program vyčerpali. Máme 

len bod rôzne a interpelácie, ktorý sme mali pred niekoľkými 

hodinami. Čiže aj keď ich otvorím, pekne Vás poprosím, je 

13.30 hod., myslím, že na dnes už aj stačilo. 

Nech sa páči, bod rôzne. 
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BOD 33: 

Rôzne 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, chce niekto vystúpiť?   

 

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

 Áno. Ja by som chcel predložiť jedno uznesenie. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Filipovič, nech sa páči. 

 

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

 Uznesenie som poslal aj pani Červenkovej, aj pánovi 

Petrovičovi. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Nepočujeme. Pán starosta, ja som prihlásená do 

rozpravy, pán Filipovič nebol prihlásený. 

 

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

 Ja som bol prihlásený predtým. Pán starosta ma zaradil 

do bodu predtým, ale ja som bol v riadnom príspevku.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pán poslanec, prosím, pokračujte. Dobre? 

 

 

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

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dá sa to, prosím, hlasnejšie? 

 

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

 Nejde mi to hlasnejšie.  

 

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

 Nie je Vás počuť vôbec. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Už to je lepšie, keď ste hovorili hlasnejšie.  

 

 

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

 Super.  

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, 

aby rokoval s vedením obchodnej spoločnosti OLO, a. s., vo 

veci zberu olejov z domácnosti a zabezpečil formou 

spolupráce mestskej časti a obchodnej spoločnosti OLO, a. 

s., aby tento projekt v čo najkratšom čase a v najširšom 

rozsahu bol zrealizovaný na území mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto a o výsledkoch týchto rokovaní písomne informoval 

miestne zastupiteľstvo.  

Predkladateľ: Branislav Filipovič, Libor Gašpierik, Tomáš 

Korček a Peter Weiss. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Prosím návrhovú komisiu o návrh 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, 

aby rokoval s vedením obchodnej spoločnosti OLO, a. s., vo  

veci zberu olejov z domácnosti a zabezpečil formou 

spolupráce mestskej časti a obchodnej spoločnosti OLO, a. 

s., aby tento projekt v čo najkratšom čase a v najširšom 

rozsahu bol zrealizovaný na území mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto a o výsledkoch týchto rokovaní informoval písomne 

miestne zastupiteľstvo. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Pán starosta, mne nejako odišiel telefón, takže ja sa 

neviem ani prezentovať. Čiže, musím to teraz nejako nakopnúť.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ak Vám to nepôjde, tak sme skončili. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Preto to oznamujem. Jedine že by som ústne hlasoval, 

byť normálne pod kamerou.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 
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 Ústne sa môže hlasovať len pri prezenčnej forme 

miestneho zastupiteľstva.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 Pán poslanec, napriek tomu že by ste hlasovali, tak Vás 

nie je dosť. 

 

 

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

 Pán starosta, ja som sa nechcela prezentovať, lebo keď 

hovoril pán Korček, tak ja som si nebola si istá či bola 

spustená prezentácia. Ak to spustíte teraz, tak zahlasujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. k u s ý : 

 Dobre. Prosím Vás, návrh uznesenia poznáme.  

 Ešte raz Vás prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.: 

 Už mi to nabehlo.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

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

 Kolegovci, ide Vám niečo? Mne nič nejde.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Nech sa páči, hlasujeme. Je nás 12? Pán Filipovič, 

nebol, že?  

 

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

Mne to nešlo, mne to zabdikovalo, že som nebol 

prezentovaný. Nezobralo mi to. Ospravedlňujem sa ale nerobím 

to schválne. Keby som robil schválne, tak tu nie som.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 Ešte raz skúsime opakované hlasovanie.  

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  9 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           4 

     Nehlasoval:          1 

 Ďakujem pekne.  

     Uznesenie bolo prijaté.  

 

 A teraz pani poslankyňa Augustinič, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len veľmi krátko: 

 Ja som si spomenula na to, keď sme sa bavili o tom 

pozemku pred Tržnicou. Ja som nedávno otvorila tému 

parkoviska pri Tržnici. To parkovisko, ako všetci viete, 
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trochu zmenilo podmienky platobné voči ľuďom, ktorí tam 

chodia parkovať. Samozrejme, to sú vlastne EKO-podniku, kedy 

sa dáva ktorí chodia nakupovať do Tržnice hodina zadarmo, to 

je určite fajn. 

 

     Ale zdvihlo sa parkovné za hodinu z 1,00 € na 2,00 €. 

Je tam 136 miest a nájom, ktorý nám platí táto spoločnosť je 

25 tisíc € ročne. Keď si zoberiete 50 %-nú obsadenosť len 

v pracovné dni, 136 parkovacích miest, tak to zarobia za 

mesiac späť.   

 

 Chcela by som sa spýtať kolegov, či sú s týmto O.K.?  

Ja osobne s týmto nie som O. K. A myslím si, že v prípade, 

že ideme takýmto spôsobom ustupovať spoločnosti, ktorá má 

celkom slušný biznis na tomto parkovisku, tak by o tom malo 

určite rozhodovať zastupiteľstvo, prípadne by sme mali 

o takýchto navýšeniach rozhodovať tu a nielen v EKO-podniku. 

Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Volf. 

 

 

Poslanec V. V o l f :  

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýtať vlastne , 

či už ďalšie zastupiteľstvo uvažujeme vo fyzickej 

prezentácii v Stredisku kultúry, lebo keď sme takto online 

nevieme ukončiť ani jedno zastupiteľstvo. Ja som sa chcel 

Vás, pán starosta spýtať, že či už budeme v klasickom režime 
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alebo budeme ešte stále v tomto onlinovom, skrátenom, že 

skoro nikto nechodí? Ďakujem za informáciu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Pán poslanec, otázka nebude, či už, alebo skôr či znova, 

pretože tie správy ktoré prichádzajú od štátu, o šírení delta 

variantu skôr hovoria o tom, že takéto uvoľnenie ktoré je 

v súčasnosti, je iba dočasné.    

 

 Ale toto nie je otázka tak celkom na mňa, ako skôr na 

orgány ústrednej správy. V prípade, keď bude situácia dobrá, 

tak určite zvoláme do Strediska kultúry. Napokon viete, že 

aj toto zastupiteľstvo pôvodne malo byť už v Stredisku 

kultúry, ktoré je zrekonštruované a ktoré bolo pripravené 

a budem trošku sklamaný, že neboli sme sa pozrieť ako to 

vyzerá. Čiže uvidíme podľa situácie. 

 

 Dôležitá je na prvom mieste bezpečnosť každého z Vás. 

Napokon v zastupiteľstve je dohromady 40 ľudí, a to 

nehovorím o verejnosti.   

 

 Kolegyne, kolegovia, cíti ešte niekto potrebu v rámci 

rôzne vystúpiť? Nie. Ďakujem pekne.  

 Ešte bod interpelácie.  

 

 

BOD 34: 

Interpelácie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Chce niekto vystúpiť v rámci bodu interpelácie? 
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 Chápem to tak, že nie. Ďakujem pekne. 

 

 

 

BOD 35: 

Záver 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ďakujem za zvládnutie zastupiteľstva a všetkým Vám 

želám príjemný deň. Do videnia. 

 

 

(Ukončenie MZ 13.35 hod.) 

 

 

                   x                x  

 

 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA:  

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

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

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu:  

Ing. M. Bahnová, komor. stenografka ....................... 


