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M e s t s k á  č a s ť  B r a t i s la v a – N o v é  M e s t o 

 

 
Materiál na zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva 

dňa 16.11.2021  

 

 

 

INFORMÁCIA 
o vybavovaní interpelácií podaných  

v mesiaci september 2021 prostredníctvom elektronickej pošty 

 

 

 

 

 
Predkladateľ: 

Mgr. Rudolf Kusý, v.r. 

starosta 

 

 

 
Spracovateľ:        Materiál obsahuje: 

 
Júlia Červenková 
vedúca oddelenia organizačného a evidencie 

obyvateľov 

 

ODPOVEDE NA INTERPELÁCIE 

1. Jakub Mrva, str. 2-8 

2. Ing., Mgr. Šebejová, PhD. str. 9-13 

- Príloha 01 

- Príloha 02 
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INTERPELÁCIA  

podaná mailom dňa 22.09.2021 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :         Ing. Jakub Mrva 

Interpelovaný:        starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    Ing. Michal Haile 
      riaditeľ sekretariátu  

 

Predmet interpelácie:  Zoznam pozícií 

 

Znenie interpelácie: 
Vážený pán starosta, dovoľte mi interpelovať Vás vo veci  

a) vyplatenia odstupného a odchodného pre zamestnancov MČ Nové Mesto. Nakoľko v zmene 

rozpočtu MČ Nové Mesto je navrhnutá signifikantná čiastka na vyplatenie odstupného a 

odchodného, prosím o zoznam pozícií zamestnancov MČ Nové Mesto, ktorí odišli zo svojich 

pozícií v priebehu roku 2021 (t.j. od 1.1.2021 do 22.9.2021). Zároveň prosím k zoznamu priradiť 

aj sumu odstupného alebo odchodného. V záujme ochrany zamestnancov prosím zoznam bez 

mien, len s vykonávanou pozíciou z ktorej boli prepustení alebo odišli. 

 

b) Zároveň prosím o informáciu, akú pozíciu vykonáva na miestnom úrade MČ Nové Mesto pán 

Milan Jambor, za korupciu právoplatne odsúdený špecializovaným súdom v Pezinku bývalý 

starosta Devínskej Novej Vsi, ktorý je už niekoľko mesiacov zamestnaný v našej MČ. Prosím 

okrem názvu jeho pozície aj o definíciu úloh a povinností, ktoré má v pracovnej zmluve. 

 

 

ODPOVEĎ:  

a) Mestská časť Bratislava–Nové Mesto, rovnako ako každý iný zamestnávateľ je povinná 

zabezpečovať ochranu osobných údajov zamestnancov. Bez písomného súhlasu dotknutých 

zamestnancov nemôže odpovedať na všetky Vaše otázky. Pri vyplatení sumy odstupného 

a odchodného vždy postupujeme v súlade so Zákonníkom práce, vyššou kolektívnou zmluvou 

a kolektívnou zmluvou uzavretou so zástupcami zamestnancov mestskej časti. Pri vykonávaní 

organizačných zmien, ktorých cieľom je racionalizácia práce sme povinní vyplácať odstupné, 

rovnako ako v niektorých prípadoch aj odchodné. Ich výška závisí od počtu odpracovaných 

rokov daného zamestnanca pre zamestnávateľa. Vzhľadom k tomu, že zamestnanci na 

konkrétnych pracovných pozíciách nám nedali súhlas s poskytnutím osobných údajov, 

nemôžeme Vám poskytnúť údaje o výške odstupného, alebo odchodného viažuce sa ku 

konkrétnej pracovnej pozícii, nakoľko by týmto individuálnym prístupom mohla byť porušená 

ochrana osobných údajov. Agregované údaje o výške odstupného a odchodného sú uvedené 

v rozpočte na rok 2021. 

 

b) Vami uvádzaný zamestnanec nám nedal súhlas na poskytnutie údajov na ktoré sa informujete. 

Uvádzaný zamestnanec spĺňa zákonné podmienky pre zamestnanie vo verejnej správe, ako aj 

odbornú spôsobilosť pre viaceré oblasti, no nie je v riadiacej, prípadne v inej rozhodovacej 

pozícii. Môžeme uviesť len to, že prácu si zamestnanec vykonáva riadne, kvalitne a načas. 
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INTERPELÁCIA  

podaná mailom dňa 22.09.2021 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :         Ing. Jakub Mrva 

Interpelovaný:        starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    Ing. Miriam Kamhiyehová 
      vedúca referátu  životného prostredia 

 

Predmet interpelácie:  Výsadba zelene 

 

Znenie interpelácie: 
Vážený pán starosta, dovoľte mi interpelovať Vás vo veci  

výsadby zelene na území MČ Nové Mesto. Prosím o informáciu a presný zoznam lokalít, kde MČ plánuje výsadbu 

drevín tak, ako schválilo zastupiteľstvo MČ. Prosím aj o zoznam drevín (druh). Zároveň prosím o informáciu, kde 

MČ bude realizovať výsadbu kvetinových lúk a záhonov tak, ako je návrh v rozpočte MČ Nové Mesto. 

 

 

ODPOVEĎ:  

Vo veci výsadby drevín na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súvislosti s uznesením MZ MČ BNM 

č. 30/08 zo dňa 13.07.2021, ktorým MZ schválilo 6. úpravu rozpočtu, v rámci ktorej boli schválené aj bežné 

výdavky na nákup, výsadbu a údržbu drevín oznamujem, že návrh lokalít je v príprave.  

1. Identifikácia miest na výsadbu prebehla v rámci znalosti a kontroly územia a aj na základe podnetov 

občanov a aj poslancov MZ MČ BNM. Súčasne sa zbierajú ďalšie návrhy.  

2. Pri každom umiestnení je nutné, v prípade, že nie je vo vlastníctve resp. správe mestskej časti súhlas 

vlastníka, na ktorý v niektorých prípadoch už čakáme, resp. sa pripravujú ďalšie žiadosti.  

3. Súčasne sa preverujú na týchto lokalitách siete a to nielen podľa technickej mapy ale aj priamo u správcov 

týchto sietí, aby nedošlo jednak k poškodeniu sietí ale aj vzhľadom na rast drevín, aby tieto neboli 

vysadené v ochranných pásmach sietí. 

Druh drevín, ktoré navrhujeme umiestňovať na území mestskej časti sa takisto kompletizuje. Predbežne máme 

vytypované druhy, ktoré sú vhodné do mestského prostredia a zatiaľ máme s nimi dobrú skúsenosť. 

 

Sorbus aria "Magnifica" 

Prunus serullata Amanogawa 

Acer campestre Red Shine 

Prunus serrulata"Royal Burgundy" 

Prunus x schmitii 

SPlatanus acerifolia "Tremonii" 

Prunus sargentii ´Rancho´ 

Robinia pseudoacia Frisia 

Prunus serrulata Royal Burgundy 

Prunus x schmitii 

Platanus acerifolia "Tremonii" 

Platanus acerifolia "Tremonii" 

Sophora japonica 

Acer platanoides ´Olmsted 

Acer platanoides ´Olmsted 

Acer campestre Elegant 

Acer platanoides "Crimson King " 

 



 4 

Ihneď ako budeme mať presný zoznam lokalít, kde budú overené všetky podmienky na výsadbu, bude 

zoznam poskytnutý všetkým poslancom MZ MČ BNM. 

 

Vo veci výsadby kvetinových lúk a záhonov v súvislosti s návrhom na 7. úpravu rozpočtu MČ BNM, 

ktorá bola predložená na rokovanie na MZ dňa 28.09.2021 oznamujem, že navýšenie sa týka navýšenia 

rozpočtu EKO podniku VPS. Predmetné nebolo zadané referátu životného prostredia, takže 

k predmetnému sa neviem vyjadriť. 
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INTERPELÁCIA  

podaná mailom dňa 22.09.2021 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :         Ing. Jakub Mrva 

Interpelovaný:        starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    Ing. Ivan Trnovský,  
      Vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva 

 

Predmet interpelácie:  Rozvodná 

 

Znenie interpelácie: 
Vážený pán starosta, dovoľte mi interpelovať Vás vo veci  

zamerania a zaradenia Rozvodnej ulice do siete ulíc a vyriešiť tak dlhodobú neúdržbu tejto ulice. 

Rozvodná je bez pána už približne 3 roky. Napriek tomu MČ Nové Mesto tu vyberá poplatky za 

vyhradené parkovacie miesta, pričom nie je schopná zabezpečiť odstránenie neaktuálnych dopravných 

značiek (zvislých aj horizontálnych), zabezpečiť letnú údržbu a nutné opravy – napr. prepadnutý 

kanálový poklop pred domom Rozvodná 11. Prosím o informáciu, kedy by sa mohli obyvatelia tejto a 

priľahlých ulíc, ako aj návštevníci DS Archa, Detského ihriska Rozvodná, a pod, dočkať reálnej údržby 

tejto ulice.  

 

 

ODPOVEĎ:  
Na účelovú cestu (komunikáciu) Rozvodná je vypracovaný geometrický plán, znalecký posudok, 

poslaná žiadosť na hl. m. SR BA, ešte je potrebné urobiť pasport cesty. Po doplnení bude hl. m. SR BA 

zaradená do siete miestnych ciest a následne zverená do správy MČ BA NM. Po zaradení a zverení do 

správy MČ BA NM sa MČ NM bude reálne starať už o MC Rozvodná. 

MČ BA NM vyberá daň za užívanie verejného priestranstva podľa zákona  NR SR č.582/2004 Z.z.  

a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BA NM o miestnych daniach a poplatkoch. 

Neaktuálne dopravné značenie bude odstránené, nakoľko majitelia DZ neuposlúchli výzvu na 

odstránenie. 
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INTERPELÁCIA  

podaná mailom dňa 22.09.2021 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :         Ing. Jakub Mrva 

Interpelovaný:        starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    Ing. Jozef Varga 
      Oddelenie investícií  

 

Predmet interpelácie:  Rekonštrukcia lanovky 

 

Znenie interpelácie: 
Vážený pán starosta,  

dovoľte mi interpelovať Vás vo veci rekonštrukcie lanovky. Prosím o informáciu, v akom stave a kedy 

bude dokončený projekt vybudovania rámp na dolnej stanici lanovky, ako zastupiteľstvo schválilo v 

rozpočte.  

 

Zároveň prosím o informáciu, v akom stave je projekt rekonštrukcie hornej stanice lanovky, kde jeden 

zo statických posudkov hovorí o havarijnom stave.  

 

Zároveň prosím o informáciu, kedy príde k údržbe sedacích častí lanovky (stĺpy, sedáky, konštrukcia 

sedákov) tak, ako bolo poslancom prisľúbené na jar 2021 zo strany vedenia EKO-VPS na stretnutí na 

Kamzíku.  

 

 

ODPOVEĎ:  

 
Projekt vybudovania rámp dolnej stanici lanovky je dokončený ako zastupiteľstvo schválilo v 

rozpočte. 

 

Projekt rekonštrukcie hornej stanice lanovky je taktiež dokončený. 

 

K údržbe sedacích častí lanovky (stĺpy, sedáky, konštrukcia sedákov) dôjde od 4.10.2021 počas 

odstávky samotnej lanovky a bude realizovaný do doby vybudovania rámp na dolnej stanici, cca 40 dní. 

 

Realizácia počas odstávky lanovky od 26.9.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

INTERPELÁCIA  

podaná mailom dňa 23.09.2021 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :         Ing. Jakub Mrva 

Interpelovaný:        starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    Ing. Jozef Varga 
      Oddelenie investícií  

 

Predmet interpelácie:  Osvetlenie Ladzianskeho 

 

Znenie interpelácie: 
Vážený pán starosta,  

dovoľte mi interpelovať Vás  vo veci vybudovania osvetlenia na športovisku Ladzianskeho, ktoré 

zastupiteľstvo schválilo. Nakoľko ste dali na Facebook oslavný status, ako je ihrisko dokončené, 

zaujíma ma, či sa od vybudovania osvetlenia upustilo. Nakoľko osvetlenie bola jedna zo základných 

podmienok obyvateľov v participácií a nakoľko sa blíži obdobie, keď je už po 4-5 hodine poobede tma 

a ihrisko je tak v podstate po škole nepoužiteľné.  

 

Zároveň prosím o informáciu , kedy príde k vybudovaniu krytého sedenia či už pre hráčov na ihrisku 

alebo pre divákov, nakoľko takáto "vymoženosť" tu veľmi chýba a v prípade aj menšieho dažďa, si deti 

nemajú kam položiť batohy či sa na chvíľu skryť. 

 

 

ODPOVEĎ:  
Vo veci vybudovania osvetlenia na športovisku Ladzianskeho, ktoré zastupiteľstvo schválilo nám bolo 

prisľúbené vybaviť na Magistráte súhlas s dopojením  na verejné osvetlenie vedúce popri chodníku 

spájajúceho Magurskú s Višnovou ul. 

Investičné oddelenie má pripravené podklady pre výber zhotoviteľa a po kladnom stanovisku Magistrátu 

je možné osvetlenie zrealizovať. 

 

Vybudovanie krytého sedenia či už pre hráčov na ihrisku alebo pre divákov nebolo uvažované 

v projekte, ktorý bol zabezpečovaný participačným oddelením a konzultovaný s obyvateľmi. V prípade 

že  takáto "vymoženosť" tu veľmi chýba a v prípade aj menšieho dažďa, ak si deti nemajú kam položiť 

batohy či sa na chvíľu skryť je možné doobjednať prekrytie napr. Lexanom na jestvujúcu konštrukciu. 

 
Projekt vybudovania rámp dolnej stanici lanovky je dokončený ako zastupiteľstvo schválilo v 

rozpočte. 

 

Projekt rekonštrukcie hornej stanice lanovky je taktiež dokončený. 

 

K údržbe sedacích častí lanovky (stĺpy, sedáky, konštrukcia sedákov) dôjde od 4.10.2021 počas 

odstávky samotnej lanovky a bude realizovaný do doby vybudovania rámp na dolnej stanici, cca 40 dní. 
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INTERPELÁCIA  

podaná mailom dňa 30.08.2021 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :         Ing. Jakub Mrva 

Interpelovaný:        starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    Ing. Michal Haile 
        vedúci sekretariátu starostu  

 

Predmet interpelácie:  EKO – riešenie situácie 

 

Znenie interpelácie: 
Vážený pán starosta,  

dovoľte mi interpelovať Vás vo veci riešenia situácie v EKO podniku VPS, po obvinení Vladimíra 

Mikuša. 

 

Prosím o informácie: 

1. Či už je vyhlásené výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa/riaditeľky EKO podniku, nakoľko 

Vladimír Mikuš sa vzdal funkcie. Ak nie, kedy bude výberové konanie vyhlásené. 

2. Kto je momentálne na celé EKO podniku ako zastupujúci riaditeľ/riaditeľka. 

3. Aké konkrétne kroky vykoná mestská časť v zmysle svojich vyjadrení o pláne skontrolovať zmluvy, 

objednávky tovarov a služieb, ktoré EKO podnik v poslednom období uzavrel.  

a) Rad by som sa spýtal, o akom konkrétnom období mestská časť hovorí.  

b) Zároveň ako (prostredníctvom kontrolóra, audítorskej firmy, internými zamestnancami) bude túto 

kontrolu realizovať?  

c) Kedy tato kontrola začne a kedy bude predbežne ukončená?  

 

 

ODPOVEĎ: 

 
1. Áno, výberové konanie bolo vyhlásené.  

2. JUDr. Daniel Hulín  

3. Plán kontroly bude uskutočnení prostredníctvom miestneho kontrolóra a zároveň aj externou 

audítorskou firmou. Kontrola už začala a bude ukončená v závislosti od množstva podkladov, 

ktoré treba skontrolovať. Viac informácií Vám bolo poskytnutých v materiály prerokovanom na 

miestnom zastupiteľstve dňa 28.09.2021. 
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INTERPELÁCIA  

podaná mailom dňa 05.10.2021 

 

 

INTERPELÁCIA  

Poslanec :         Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD. 

Interpelovaný:        starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

Odpoveď vypracoval:    ...................................... 
      oddelenie 

 

Znenie interpelácie: 
Vážený pán starosta,  

 

1. Vážený pán starosta, v akom štádiu riešenia je projekt CVI na Makovického, konkrétne ako je 

to s vydaním stavebného povolenia a žiadosťou o eurofondy? 

 

 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Tomáš Čajda 
     vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania 

Stavebné povolenie je vydané, žiadosť o NFP sa bude podávať v súlade s podmienkami výzvy. 

Lehota na podanie žiadosti uplynie 14.02.2022.  

 

 

Odpoveď vypracoval: Ing. Jakub Raučina 
referent oddelenie investícií  

SP na CVI sme takmer dostali.  

Vstúpila však do toho istá p. Kaiserová. Požaduje byt účastníkom konania, aby mohla nahliadnuť 

do projektovej dokumentácie , ci a v akom rozsahu boli zapracovane pripomienky z petície.  

Som s ňou v kontakte, odoslal som jej mailom požadované výkresy a TS. Prisľúbila mi odpovedať 

do týždňa. 

Starosta vie o vzniknutej komplikácii. 

 

2. Vážený pán starosta,  

a) v akom štádiu je projekt zariadenia pre seniorov na Kalinčiakovej – konkrétne žiadosť 

o eurofondy? 

 

b) ako bola uzatvorená verejná obchodná súťaž na prenájom budovy na Kalinčiakovej? Koľko bolo 

uchádzačov a ktorý konkrétne uspel? 

 

 

Odpoveď vypracoval: Ing. Jozef Varga, vedúci oddelenia investícií 

a) Stavebné konanie je právoplatne. Žiadosť o fondy bola zamietnutá. 

 

Odpoveď vypracoval: JUDr. Rastislav Velček – vedúci oddelenia právneho, podnikateľských 

činností, evidencie súpisných čísel a správy 

pozemkov 

b) obchodná verejná súťaž.: Lehota na predkladanie ponúk/návrhov uplynula dna 30.09.2021. 

V tom čase boli doručené 3 zalepené obálky. Tieto boli otvorené a komisiou vyhodnotené. 

K tomuto bude samostatný bod na najbližšie zasadnutie MIZ, kde bude MIZ schvaľovať/ 

neschvaľovať tento 20 ročný nájom s cieľom zabezpečenia sociálnej starostlivosti pre 

obyvateľov. 
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3. Vážený pán starosta, v akom štádiu je prestavba ZŠ s MŠ na Riazanskej a kedy je zmluvne dohodnutý 

dátum ukončenia prác na nových triedach MŠ? 

   

Odpoveď vypracoval: Ing. Jozef Varga, vedúci oddelenia investícií 

Dielo je právoplatne skolaudované. 

 

4. Vážený pán starosta, akého dôvodu sme nedostali na rokovanie komisii projekt na rekonštrukciu ZŠ 

s MŠ Cádrova? 

 

Odpoveď vypracoval: Ing. Jozef Varga, vedúci oddelenia investícií 

Projekt bol vo fáze príprav 2x konzultovaný a pripomienkovaný za účasti predsedu komisie 

územného plánovania, urbanizmu a výstavby, pána Ing. arch. Vaškoviča. V termíne komisií sa 

spracovával rozpočet stavby a finalizovala výsledná verzia projektu. Konečný produkt bol 

vygenerovaný tesne pred termínom septembrového MZ. Odsúhlasenie projektu  bolo limitujúce pre 

podanie žiadosti o NFP v termíne. 

 

5. Vážený pán starosta, prístavba pavilónu ZŠ s MŠ Odborárska má stavebné povolenie, kedy miestny 

úrad vypíše verejné obstarávanie na realizáciu stavby? 

 

Odpoveď vypracoval: Ing. Juraj Kerestúr, vedúci oddelenia investícií 

ODPOVEĎ  

MÚ pripravuje žiadosť o poskytnutie NFP a po schválení žiadosti pristúpime k vyhláseniu  VO na 

realizáciu stavby. Predpoklad vypísania výzvy je o 3-4 mesiace. 

 

6. Vážený pán starosta, kedy miestny začne vybavovať stavebné povolenie na protihlukovú stenu, bez 

ktorej nebude možné skolaudovať nový pavilón na ZŠ s MŠ Odborárska? 

  

Odpoveď vypracoval: Ing. Juraj Kerestúr 

ODPOVEĎ  

Projekčná kancelária spracováva projekt protihlukovej steny. Následne MÚ požiada o stavebné 

povolenie. Predpoklad je žiadosti je o dva mesiace. 

 

7. Vážený pán starosta, v akom štádiu je výmena bytov pani Farkašovej a pani Majerovej, ktoré kvôli 

svojim maloletým deťom potrebujú odísť z nevhodných bytov na Bojnickej? 

 

Odpoveď vypracoval: Ing. Ivan Meliška 

ODPOVEĎ  

príloha 

 

8. Vážený pán starosta, aké zmeny a konkrétne ktorých VZN navrhlo konkrétne sociálne oddelenie v 

tomto volebnom období? K akým materiálom mesta a kto konkrétne spracoval stanovisko za sociálne 

oddelenie v tomto volebnom období? 

 

Odpoveď vypracovala: Mgr. Iveta Marčíková, vedúca oddelenia sociálnych služieb 

ODPOVEĎ: 

Nižšie uvádzame materiály, ktoré boli v poslednom volebnom období spracované sociálnym 

oddelením a riadne schválené MZ.  

Materiály predložené sociálnym oddelením, ktoré schválené neboli, je možné vyhľadať v registri na 

Organizačnom oddelení.  
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Zásady poskytovania stravovania dôchodcom 

https://www.banm.sk/data/files/14812_zasady-poskytovania-stravovania-dochodcom-uplne-

znenie.pdf 

 

Zásady poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

https://www.banm.sk/data/files/14834_20zasady-poskytovania-jednorazovych-financnych-

vypomoci-obyvatelom-mc-b-nm06102020.pdf 

 

Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru 

v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 

https://www.banm.sk/data/files/14693_zasady-poskytovania-pomoci-obcanom-v-socialnej-

vydajni-potravin-a-spotrebneho-tovaru-v-mc-bnm_23092020.pdf 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2021 zo dňa 

26.05.2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

https://banm.zastupitelstvo.eu/20213-o-poskytovani-socialnych-sluzieb-a-vyske-uhrady-za-

socialne-sluzby/ 

 

Komunitný plán sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

https://www.banm.sk/data/files/12106_komunitny-plna-soc-sluzieb-2018-2021.pdf 

 

Kritériá pre posudzovanie súladu s Komunitným plánom sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto na roky 2018 – 2021 

https://www.banm.sk/data/files/13178_kriteria_sulad_s_kpss_mc_bnm_2018-2021.pdf 

 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2018 zo dňa 10. 

04.  2018 o  úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

https://www.banm.sk/data/files/12183_vzn-4-2018-dj-uhrady-za-poskytovanie-sluzieb.pdf 

 

 

Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 

rokov veku dieťaťa na Robotníckej ul. č. 11 Bratislava v správe mestskej časti Bratislava–

Nové Mesto 

https://www.banm.sk/data/files/12259_prevadzkovy-poriadok-tej-alex-1-_2_.pdf 

 

 

Interný projekt:  Bojnická intervencia sanácií rodín 

 

Informácia odd. sociálnych služieb o procese implementácie terénneho sociálneho 

pracovníka – predložená 29.6.2021 na MZ 

 

Mená spracovateľov sú uvedené na prvej strane všetkých predkladaných materiálov, a to aj 

neschválených MZ, ktoré je možné vyhľadať v registri na Organizačnom oddelení.  

 

 

 

https://www.banm.sk/data/files/14812_zasady-poskytovania-stravovania-dochodcom-uplne-znenie.pdf
https://www.banm.sk/data/files/14812_zasady-poskytovania-stravovania-dochodcom-uplne-znenie.pdf
https://www.banm.sk/data/files/14834_20zasady-poskytovania-jednorazovych-financnych-vypomoci-obyvatelom-mc-b-nm06102020.pdf
https://www.banm.sk/data/files/14834_20zasady-poskytovania-jednorazovych-financnych-vypomoci-obyvatelom-mc-b-nm06102020.pdf
https://www.banm.sk/data/files/14834_20zasady-poskytovania-jednorazovych-financnych-vypomoci-obyvatelom-mc-b-nm06102020.pdf
https://www.banm.sk/data/files/14834_20zasady-poskytovania-jednorazovych-financnych-vypomoci-obyvatelom-mc-b-nm06102020.pdf
https://www.banm.sk/data/files/14693_zasady-poskytovania-pomoci-obcanom-v-socialnej-vydajni-potravin-a-spotrebneho-tovaru-v-mc-bnm_23092020.pdf
https://www.banm.sk/data/files/14693_zasady-poskytovania-pomoci-obcanom-v-socialnej-vydajni-potravin-a-spotrebneho-tovaru-v-mc-bnm_23092020.pdf
https://www.banm.sk/data/files/14693_zasady-poskytovania-pomoci-obcanom-v-socialnej-vydajni-potravin-a-spotrebneho-tovaru-v-mc-bnm_23092020.pdf
https://www.banm.sk/data/files/14693_zasady-poskytovania-pomoci-obcanom-v-socialnej-vydajni-potravin-a-spotrebneho-tovaru-v-mc-bnm_23092020.pdf
https://banm.zastupitelstvo.eu/20213-o-poskytovani-socialnych-sluzieb-a-vyske-uhrady-za-socialne-sluzby/
https://banm.zastupitelstvo.eu/20213-o-poskytovani-socialnych-sluzieb-a-vyske-uhrady-za-socialne-sluzby/
https://www.banm.sk/data/files/12106_komunitny-plna-soc-sluzieb-2018-2021.pdf
https://www.banm.sk/data/files/12106_komunitny-plna-soc-sluzieb-2018-2021.pdf
https://www.banm.sk/data/files/13178_kriteria_sulad_s_kpss_mc_bnm_2018-2021.pdf
https://www.banm.sk/data/files/13178_kriteria_sulad_s_kpss_mc_bnm_2018-2021.pdf
https://www.banm.sk/data/files/13178_kriteria_sulad_s_kpss_mc_bnm_2018-2021.pdf
https://www.banm.sk/data/files/12183_vzn-4-2018-dj-uhrady-za-poskytovanie-sluzieb.pdf
https://www.banm.sk/data/files/12183_vzn-4-2018-dj-uhrady-za-poskytovanie-sluzieb.pdf
https://www.banm.sk/data/files/12183_vzn-4-2018-dj-uhrady-za-poskytovanie-sluzieb.pdf
https://www.banm.sk/data/files/12183_vzn-4-2018-dj-uhrady-za-poskytovanie-sluzieb.pdf
https://www.banm.sk/data/files/12259_prevadzkovy-poriadok-tej-alex-1-_2_.pdf
https://www.banm.sk/data/files/12259_prevadzkovy-poriadok-tej-alex-1-_2_.pdf
https://www.banm.sk/data/files/12259_prevadzkovy-poriadok-tej-alex-1-_2_.pdf
https://www.banm.sk/data/files/12259_prevadzkovy-poriadok-tej-alex-1-_2_.pdf


 12 

9. Vážený pán starosta, aké registrované sociálne služby pribudli v mestskej časti v tomto volebnom 

období? 

 

Odpoveď vypracovala: Mgr. Iveta Marčíková vedúca oddelenia sociálnych služieb 

ODPOVEĎ: 

V centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb sa nachádzajú kompletné, aktuálne údaje 

o všetkých zaregistrovaných sociálnych službách ako aj  údaje o zápise do registra ako aj výmaze 

z registra poskytovateľov sociálnych služieb 

 

https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/ 

 

 

10. Vážený pán starosta, ráta úrad MČ s financovaním rozšírenia ZŠ s MŠ Odborárska a Cádrova ako s 

výstavbou zariadenia opatrovateľskej služby na Kalinčiakovej z bankového úveru a s jeho následným 

splatením, pokiaľ by získal peniaze z eurofondov (resp. z REAC-tu)? 

 

Odpoveď vypracoval: Ing. Juraj Kerestúr 

ODPOVEĎ  

Z mojej pozície nevyplývajú kompetencie riešenia financovania mne pridelenej stavby formou 

úveru. Na toto musí odpovedať vedenie MÚ po finančnej analýze. 

 

 

11. Vážený pán starosta, je už podpísaná zmluva so zhotoviteľom MŠ Teplická? Aký je obchodný názov 

zhotoviteľa, aká je zmluvná čiastka a kedy je termín odovzdania staveniska a ukončenia stavby? 

Koľko ponúk MČ dostala a s ktorým zhotoviteľom v poradí podpísala zmluvu? 

 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Tomáš Čajda 
     vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania 

ODPOVEĎ  

Lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní je 26.10.2021, následne bude prebiehať 

vyhodnocovanie ponúk a kontrola verejného obstarávania na riadiacom orgáne. Po skončení kontroly 

a doručení kladného stanoviska/záveru z kontroly MČ pristúpi následne ku podpisu zmluvy a stavba 

sa bude realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou a zmluvnými podmienkami. 

 

12. Vážený pán starosta, je už podpísaná zmluva so zhotoviteľom MŠ Vihorlatská? Aký je obchodný 

názov zhotoviteľa, aká je zmluvná čiastka a kedy je termín odovzdania staveniska ukončenia 

stavby? Koľko ponúk MČ dostala a s ktorým zhotoviteľom v poradí podpísala zmluvu? 

 

 Odpoveď vypracoval: Mgr. Tomáš Čajda 
     vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania 

ODPOVEĎ  

MŠ Vihorlatská je v štádiu aktualizácie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s jednotnou 

príručkou k procesu VO účinnou od 15.6.2021 pre projekty realizované zo zdrojov EÚ (aktualizácia 

rozpočtu stavby, ktorý musí byť aktuálny v čase vyhlásenia verejného obstarávania), kontroly 

projektovej dokumentácie a prípravy verejného obstarávania. 

 

 

 

 

https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/
https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/


 13 

13. Vážený pán starosta, kedy bude ukončená rekonštrukcia ZŠ s MŠ Kalinčiakova - vstupná časť a 

dostavba kotolne? 

 

Odpoveď vypracoval: Ing. Jozef Varga, vedúci oddelenia investícií 

ODPOVEĎ  

Vstupná časť je v realizácii a na kotolňu spracúvame PD 

 


