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ZAČIATOK MZ: 9.00 hod.  

 

BOD 1: 

Otvorenie – MGR. Rudolf  K u s ý, starosta MČ B-NM: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milé 

kolegyne, milí kolegovia, dámy a páni, vítam Vás a zároveň otváram 

33. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto. 

 

 Z programu dnešného rokovania sa ospravedlnili vopred: 

pán poslanec Ing. Jozef Bielik 

pán poslanec MUDr. Pavol Dubček.  

 Pristúpime k bodu 2. 

 

 

BOD 2: 

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Návrh programu bol zverejnený na úradnej tabuli MČ a na 

webovom sídle MČ: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky  

   2022 -2024 

6. Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové  

   Mesto na rok 2021 

7. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej  

   časti Bratislava-Nové Mesto 
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8. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná  

   škola s materskou školou Kalinčiakova 12 

9. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I.  

   polrok 2022 

10.Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej  

   časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030 – Vstupná správa 

11.Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej  

   časti Bratislava-Nové Mesto 

12.Návrh na postup MČ B-NM pri vyplácaní nespotrebovaného  

   parkovného v pilotnej zóne Tehelné pole 

13.Žiadosť East fund, s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02  

   Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa  

   25.11.2020 

14.Žiadosť art SLNEČNICE, o.z. o odpustenie nájomného za užívanie  

   Nebytových priestorov v budove na Hálkovej 11, Bratislava na  

   základe nájomnej zmluvy č. ÚEZ 124/2020 za mesiace január až  

   apríl 2021 

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

   5494/2 o výmere 719 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý je  

   priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 na Jahodovej  

   11, v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome 

16.Správa audítorskej spoločnosti Luca Partner o vykonanej  

   mimoriadnej kontrole v EKO-podniku VPS 

17.Návrh na schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku so  

   zostatkovou cenou vyššou ako 3500,-€ 

18.Návrh Dodatku č.1 Zriaďovacej listiny EKO-podniku  

   verejnoprospešných služieb 

19.Informácia o spracovaní územných plánov zón 

20.Informácia o stave cestnej sieti Bratislava-Nové Mesto 

21.Návrh na schválenie predloženia projektov na podporu  

   udržateľnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou  

   COVID 19 
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22.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného na základe Nájomnej  

   zmluvy ÚEZ č. 223/2021 zo dňa 11.10.2021 nájomcovi Ydnis,  

   s.r.o. 

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

24. Rôzne 

25. Interpelácie 

26. Záver 

 

Informácia mimo programu rokovania 

- O vybavovaní interpelácií. 

 

Nech sa páči, poprosím Vás, prosím prezentujme sa. 

(Prezentácia.) 

Nech sa páči, hlasujeme. 

 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Za:                   20 poslancov. 

Proti:                 0 

 Zdržal sa:     0. 

 

 Ak dobre chápem, pán poslanec Korček, je z vašej strany 

záujem o zmenu programu dnešného rokovania?  

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. My sme včera mali stretnutie 

predsedov poslaneckých klubov a dohodli sme sa na určitom 

spoločnom návrhu poslaneckých klubov, a poverili sme pána kolegu 

Petroviča, ho predniesť. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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      Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič, nech sa páči máte 

slovo.    

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

Ďakujem pekne. Dámy a páni, tak ako povedal kolega Korček, 

my sme mali včera stretnutie predsedov poslaneckých klubov 

a v mene všetkých poslaneckých klubov si dovolím navrhnúť 

vypustenie bodu č. 5, to znamená Návrh rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2024 z programu rokovania tohto 

zastupiteľstva. Tým hlavným dôvodom je, že zostali nezodpovedané 

mnohé otázky, sú otvorené veci, a navyše sme zistili 

s prekvapením, že vlastne náš klub bol jediný klub, ktorý mal 

nejaké rokovanie s Vami, pán starosta, ohľadom rozpočtu.  

 

Oceňujem snahu pána vicestarostu Filipoviča, ktorý sa snažil 

v podstate pôsobiť ako nejaká spojka medzi úradom a poslaneckými 

klubmi. Bohužiaľ, tie niektoré informácie sme nedostali a teda aj 

materiály boli zaslané až včera večer niekedy o 20.00 hod. 

v konečnej podobe.  

 

Takže náš návrh je taký, aby sa zajtra čo najskôr uskutočnilo 

stretnutie so všetkými poslaneckými klubmi, kde teda budú položené 

otázky a prípadne pripomienky. Tieto by mohli byť snáď následne 

úradom do piatku, do 17. decembra zodpovedané a zapracované 

a následne 21. decembra by sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo, 

ktoré by malo jediný bod, a to by bol rozpočet, kde by na základe 

dohody všetkých poslaneckých klubov a úradu tento rozpočet bol 

následne schválený.  

Takýto je návrh v podstate ako hovorím všetkých 4 

poslaneckých klubov. Ďakujem.  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Chce ešte niekto? Pán vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta ; dúfam, že ma počujete. Ja 

by som bol veľmi rád, keby sa na spoločnom stretnutí, o ktorom 

hovorí pán kolega, pán poslanec Petrovič, nezúčastnili len 

predsedovia klubov ale aj nezaradení poslanci, ktorí sú mimo 

klubov a ktorí pôsobia v miestnom zastupiteľstve. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou.     

 

 

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

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

prečo bol prizvaný len jeden klub na rokovanie a prečo neboli 

ostatné kluby? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nechal som ostatné kluby na pána vicestarostu Filipoviča.  

 

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

 Potom sa chcem spýtať pána Filipoviča, prečo neboli ostatní, 

lebo s nami nerokoval nikto?  

 

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

 Dovolím si Ťa informovať Riško (JUDr. Mikulec), ja som Ťa 

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

 Bolo to skoro pred deviatou hodinou večer. 

 

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

 Áno, áno, rokovali sme do noci. Ja som nikoho nevynechal. 

Samozrejme, som rád, že to Peťo (Ing. Vaškovič) navrhol a všetci 

s tým súhlasíme. A ja komunikujem aj s Peťom, volal som s Tebou 

včera, myslím si, že nikoho som nevynechal, ani by som si to nikdy 

nedovolil. 

 

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

 O. K. Ja viem, že ste do jedenástej rokovali, lebo až ráno 

som si našiel telefón. 

 

Vicestarosta Mgr. B. F i l i p o v i č : 

 Áno, volal som. 

 

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

 Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec Winkler, faktická poznámka.  

  

 

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

 Áno, ďakujem pekne. Ja v prvom momente keď som počul to čo 

povedal pán kolega Petrovič, tak som bol rozhodnutý, že 

nezahlasujem za to. Ale samozrejme, beriem to, ak bude budúci 

týždeň mimoriadne zastupiteľstvo s jediným bodom „rozpočet“, tak 

súhlasím, samozrejme. Bol som rozhodnutý, podporiť ho dnes, ale 
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beriem tieto námietky a verím, že sa budúci utorok stretneme 

v kompletnej zostave. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Mrva. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pán Filipovič, nerokovali ste 

s každým. Mňa neoslovil vôbec nikto. Ako beriem, že som nezaradený 

poslanec, je nás päť, čo znamená že sme pätina zo zastupiteľstva. 

A minimálne býva slušnosťou pri najväčšom, v podstate pri 

legislatívnom  ustanovení pre budúci rok najdôležitejšiu vec akou 

je rozpočet mestskej časti, by bolo minimálne slušné prerokovať 

ho s ostatnými poslancami, aj tými nezaradenými, aj s tými 

mestskými. A naozaj ja by som ten rozpočet nemohol takto podporiť 

dnes a som rád, keď sa stiahne, pretože keď niekto príde na 

poslednú chvíľu, sú to zásahy, nikto nedá žiadne vysvetlenie, 

takto sa naozaj nedá podporovať materiál. Minulý rok si pán 

starosta našiel energiu a zavolal nás na rokovanie a tento rok 

bola nula bodov z môjho pohľadu. Ďakujem.     

 

 

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

 Dovolím si reagovať. Pán kolega Mrva, nedovolil by som si 

Vás nezavolať, lebo zatiaľ ste mi nikdy nezdvihli telefón.  Volal 

som pánovi Mikulcovi, fakt pred jedenástou hodinou. Vám som 

nevolal, je mi ľúto, snažil som sa komunikovať, a nikto mi 

nezdvihol telefón. Takže je tam nejaký dôvod na to. Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Dobre. Čiže, skúsme uzavrieť to, že čo kto vedel, nevedel. 

 Kto s kým sa stretol, nestretol. 

 Zajtra spravíme Zoom a bude tam pán prednosta, pani 

Paracková. Poprosím aj šéfa pre eurofondy, tiež šéfa investičného 

a budeme riešiť  tento jeden jediný bod. Návrh rozpočtu predkladám 

ja. Ak chcete, tak viem tento bod stiahnuť, ale ak chcete môžeme 

ísť hlasovať.   

 Pán vicestarosta. 

 

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

 Ja by som len chcel pripomenúť, či by mohol pán prednosta 

alebo pani Červenková rovno poslať pozvánku na 21. 12., mala by 

byť 7 dní pred, aby náhodou keď sa to dnes natiahne, aby sa na to 

nezabudlo a aby sme išli podľa Rokovacieho poriadku.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dobre. Môžem pekne poprosiť, pani Červenková viem že máte 

plné ruky práce s týmto zastupiteľstvom, ale bude určite 

prestávka, tak počas tej prestávky pripraviť tú pozvánku s jediným 

bodom – rozpočet.  

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca oddelenia organizačného 

a evidencie obyvateľov: 

 Môžem vedieť hodinu?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 O 9.00 hod.  

 

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

 Pán starosta, nevieme to dať poobede?  
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Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 

 Mám faktickú poznámku. Ja by som sa tiež prihlásila „po 

obede“, keby to bolo možné. Naozaj je to jeden bod a je pracovný 

deň pred Vianocami a máme termíny. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak je zhoda, tak môžeme to dať poobede, o nejakej 14.00 hod.?  

(Súhlas.) 

 Takže dobre, pani vedúca, prosím Vás, v utorok budúci týždeň 

o 14.00 hod., áno, všeobecná zhoda? (Áno.) 

 

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

 Ďakujem.  

 

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

 Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže, ak dovolíte, sťahujem tento bod:  

     Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2022-2024 s tým, že 

budeme o tomto bode rokovať na separátnom zastupiteľstve budúci 

týždeň 21. decembra o 14.00 hod., zase formou aplikácie Zoom.  

 

 Zároveň chcem oznámiť, že zajtra bude spoločné stretnutie 

a urobíme to v poobedňajších časoch. Zajtra je streda, pracovný 

deň, čiže dal by som to na 14.30 hod., tak aby aj kolegovia tu 

boli k dispozícii.  

 

 Takže zajtra o 14.30 hod. a poprosím aj Vás kolegovia. 

     Link Vám príde čo najskôr. Ďakujem pekne.   
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 Prejdeme na ďalší bod, teda ak nikto nemá k programu dnešného 

rokovania ešte nejaké výhrady.  

 

 

 

BOD 3:  

Voľba členov návrhovej komisie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

Pán poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD., LLM 

Pán poslanec Ing. Stanislav Winklder. 

 Má niekto iné návrhy? 

 V prípade že nie, kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli 

členmi návrhovej komisie pán poslanec Korček a pán poslanec 

Winkler; nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                   22 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Prejdeme na ďalší bod. 

 

 

 

BOD 4:  

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

 



16 
 

 

33. zas. MZ MČ B-NM 14.12.2021 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Za overovateľa zápisnice a uznesení sú navrhnutí: 

Pani poslankyňa Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD. 

Pán poslanec Ing. Pavol Galamboš.   

 Má niekto iný návrh? 

 V prípade že nie, dám hlasovať o tom, aby na dnešnom rokovaní 

zastupiteľstva boli overovateľmi zápisnice a uznesení pani 

poslankyňa Šebejová a pán poslanec Galamboš; nech sa páči, 

prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)   

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  22 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 

 

BOD 5: 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-

2024 

 (S t i a h n u t ý    z programu zasadnutia MZ.)  

 

 

BOD 6: 

Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na rok 2021 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 Ďakujem pekne, pán starosta. Vážené kolegyne, kolegovia, 

musím konštatovať, bohužiaľ len veľmi krátko aby som zbytočne 

nezdržiaval za náš klub, že nemôžeme podporiť túto zmenu rozpočtu 

najmä preto, že sa tam znovu objavili položky, ktoré sa v ôsmej 

zmene rozpočtu navrhli vypustiť a ktoré boli vypustené.  

 

     Priznám sa, úplne tomu nerozumiem, keď raz miestne 

zastupiteľstvo rozhodne že s niektorými položkami v rámci 

rozpočtu nesúhlasí, tak prečo sú znovu opakovane pridávané do 

ďalšej zmeny rozpočtu. Ani vtedy, ani teraz neboli nejako 

vysvetlené tieto položky, vysvetlené nejako podrobnejšie. Na 

minulom zastupiteľstve nám pán kolega Mikulec vysvetľoval ako v 

podstate strašne veľa práce urobil a mestská polícia nič nerobí, 

a pri samotnej položke sme nedostali žiadne vysvetlenie. Rovnako 

nie je vysvetlená v tejto zmene rozpočtu, takže bohužiaľ musím 

povedať minimálne za seba, že túto zmenu nepodporím. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, ak ide len o parkovanie, tak si 

to vieme rozobrať.  

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja súhlasím s kolegom Petrovičom. Ja som 

to myslím rozobral dosť dostatočne, ale zastupiteľstvo rozhodlo. 

Ja budem trvať naďalej, že keď to bude robiť mestská časť, budem 

žiadať o vyčíslenie tej položky. Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Timková, faktická poznámka. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež nemôžem podporiť ten rozpočet, 

tam tie položky, ktoré vôbec nie sú zase zdôvodnené. Tie pokuty 

máte teraz, vôbec nie je vysvetlené. Nejaká správa pre stavebný 

úrad. Akože, prepáčte, chceli by sme dostávať materiál, z ktorého 

sa dá vyčítať a vieme za čo hlasujeme. A dostali sme to včera 

o 19.35 hod. Prepáčte, ja mám tiež rodinu a takto to nemôže 

fungovať. A to je každý krát. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, pani poslankyňa, pretože riešime tu veci, ktoré sú 

v podstate súčasťou bežnej agendy. Čiže, a tie veci sa menia 

z týždňa na týždeň, lebo je potrebné upravovať položky, keďže tú 

kompetenciu nemám. V prípade pokuty - magistrát, dostávame pokuty, 

ktoré mestská časť mala obdržať za to že v rámci parkovacej 

politiky mestská polícia vybrala okolo 70 tisíc €. Čiže, toto je 

prvá časť tých peňazí, ktorá musí byť samozrejme do rozpočtu  

zapracovaná. V prípade stravovania, stavebný úrad, priznám sa 

nevidím tu položku, stavebný úrad;    

 

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

oddelenia:   

 Zodpoviem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pani vedúca. 
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Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia: 

 Dobrý deň prajem. Čo sa týka toho stravovania, ono je to tak 

urobené, že vlastne nikdy sa nedá predpokladať na celý rok. A toto 

je vlastne v rámci tých prostriedkov, vlastne potreba na tieto 

jednotlivé položky, ale nenavyšuje sa rozpočet, takže tam by bolo 

potrebné doplniť. A tam kde je prebytok, lebo vlastne táto mzdová 

agenda, aj tá stravovacia agenda je veľmi veľká. Takže toto 

vlastne potrebujeme ku koncu roka. Takže tam vznikla potreba, 

takže vlastne; 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, my hovoríme o zákonných veciach. 

 

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia: 

 Áno, o zákonných veciach. Všetko sa bavíme o zákonných 

veciach. Čo sa týka mzdového balíka, čo sa týka stravovania 

a všetko čo tam je v zmysle zákonných vecí.    

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á  : 

 A ešte by som povedala, tú JAMU, prepáčte, 35 tisíc € na 

údržbu. Ak budeme stavať akoby takéto všelijaké parky a údržba 

bude toľko stáť, tak treba si to tiež uvedomiť. To je neuveriteľné, 

35 tisíc €. A nehovorím o ďalších veciach.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, a tým, že JAMU nespravuje EKO-podnik ale 

externá firma, tak nemáme túto položku v EKO-podniku ale 

v externej firme. A ono to niečo stojí, to je normálna vec. Dá sa 

vyčísliť čo stojí Kuchajda, čo stojí Račianske mýto, atď., atď.  

 Pán poslanec Winkler, faktická poznámka. 
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Poslanec Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja mám len jednu 

otázku, či hovoríme o návrhu, ktorý si predkladal Ty, alebo 

o poslaneckom návrhu pána kolegu, vicestarostu Filipoviča? 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán vicestarosta zatiaľ návrh nepredložil, takže sa o ňom 

rozprávať nemôžeme. 

 

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

 Aby sa nezabudlo, ako už raz sa stalo, hej. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ale on ho musí predložiť. 

 

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

 Áno, ja ho predložím.  

 

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

 Práve preto sa pýtam.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Poprosím vysvetliť len tú položku: 

stravovanie Sibírska a stravovanie seniorov; nerozumiem tomu 

celkom, že čo sa tam presúva a prečo? To je 8 tisíc €. 
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Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia: 

 Tieto finančné prostriedky sa týkajú vlastne stravovania, 

pretože stravovanie máme na jednotlivých denných centrách a plus 

ešte sú ostatní – stravovanie. Takže vlastne preto je tam potreba 

finančných prostriedkov. Zrejme niekde narástli počty 

jednotlivých stravníkov.  

 

 

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

 Prepáčte, lebo čo si pod tým mám predstaviť? 

 

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia: 

 Je to všeobecne. Väčšinou keď pribudnú stravníci, takže 

viacerí sa stravujú a ak sa robí donáška, tak sa viacerým donáša 

domov.    

 

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

 Potom poprosila by som 8 tisíc € lepšie vysvetliť, lebo nedá 

sa to takto. Vôbec tomu nerozumiem čo sa tam deje z týchto dvoch 

položiek. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca, ktorá je to položka, prosím Vás? 

 

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia:  

 Je to položka v rámci stravovanie domácností dôchodcovia, 

stravovanie DC Sibírska dôchodcovia. Tam je mínus 13 tisíc €. 

 A potom je tam stravovanie DC Stromová dôchodcovia, ale to 

je už vlastne v rámci poslaneckého návrhu, tých 6 tisíc €.     

 Takže vlastne klesajú DC Stromová, klesá DC Sibírska, tam sa 

zrejme menej stravuje ľudí, alebo je tam prebytok finančných 
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prostriedkov ako bolo naplánované na tento rok a dopĺňa sa položka 

stravovanie domácností dôchodcovia, 19 tisíc €. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže stále máme na položku stravovanie rovnaké množstvo 

peňazí? 

 

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia: 

 Áno.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ide o presuny, ktoré sú súčasťou nejakej štandardnej agendy, 

ktorou by sme ináč neobťažovali poslancov.  

 

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia: 

 Áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem.  

     Teraz pôvodný návrh je 8 tisíc a ďalší je 13, už sú tam dve 

denné centrá. Prosím vás, obťažujte ma číslom, ktoré sa mení; či 

sa stravuje menej stravníkov na denných centrách a viac doma. 

Proste, s čím to súvisí? Ospravedlňujem sa, ja by som to chcela 

vedieť. Ak iní to nechcú vedieť, tak prosím vás  o nejakú 

ohľaduplnosť alebo strpenie, že mňa to zaujíma. A naozaj by som   

chcela vedieť, čo to znamená? Nemôžeme sa ináč informovať, iba tu 

na zastupiteľstve, tak vás poprosím o vysvetlenie.   
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, viete, že je covid, jednoducho ľudia sa 

nestravujú v denných centrách, stravujú sa doma, alebo sa im to 

nosí. Čo tu viacej chceme rozprávať? 

 

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

 Peniaze vidím, chcela by som počuť ľudí. O koľko menej sa 

stravuje v denných centrách, o to viac doma. O nič mi nejde.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Stravujú sa doma, veď  je covid.  

 

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

 Dobre. To znamená, že z denných centier ste vlastne 

prepustili aj tie zamestnankyne, ktoré tam tie obedy vydávali? 

Prepáčte, ja by som chcela vedieť tie súvislostí. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 To potom môžeme riešiť aj otázku, koľko stojí zošívačka na 

oddelení verejného poriadku. A ak chcete, poďte pracovať na úrad, 

pani poslankyňa. Lebo to je denná agenda, ktorá jednoducho je 

príliš detail na to, aby sa človek tým zaoberal, nielen že Vy, 

ale ani ja. 

 Pán vicestarosta Filipovič, riadny príspevok.  

 

 

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

 (Bez zvuku.) Ešte raz: Dovolím si dať pozmeňovací návrh 

k návrhu na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové 
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Mesto na rok 2021, a to konkrétne: Presun rozpočtových 

prostriedkov v časti Presun rozpočtových prostriedkov; 

 

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

 Nepočujem. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Veľmi ťažko je počuť a vidíme iba strop. Neviem, tiež to je 

také zvláštne. 

 

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

 Chcete vidieť mňa alebo hovoriť do mikrofónu? Ináč to nejde, 

momentálne. 

 

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

 No, nie je Vás vôbec ani rozumieť, ani počuť. 

 

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

 Na počítači nemám kameru. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja počujem tak slabšie. A pán vicestarosta, je možné aby ste 

hovorili ešte hlasnejšie? Veď vidieť Vás nemusí byť, teraz napokon 

nehlasujeme. To je pri hlasovaní dôležité. 

 

Vicestarosta Mgr. B. F i l i p o v i č : 

 Počujete dobré? 

 

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

 Nie. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Dobre. Nie, ale dá sa počuť; aspoň za seba. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Teraz Ťa nepočuť vôbec. 

 

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

 Neviem, čo mám urobiť. Tak potom, keď ma nepočujete, ja to 

ináč neviem dať momentálne.  

 

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

 Teraz je to trochu lepšie. 

 

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

 Dobre. Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov, ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu 

– budem čítať všetky tie položky, lebo je ich tu okolo 50?  

 

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

 A vieš to zdieľať? 

 

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

 Neviem to zdieľať. Poslal som to pani Červenkovej. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Je to ten návrh, ktorý posielala pani Paracková včera večer 

o 19.35 hod. 

 

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia:.   

 Áno, je to on. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Tak to máme všetci v e-maili. 
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Vicestarosta Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Áno, tak to máte všetci. Som predkladateľ. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Nemusíme z toho robiť úplný cirkus, všetci to vidia.   

 

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

     Čiže, nemusím ísť po položkách, lebo vidíte, že mám technické 

problémy.  

 To a) dokopy zvýšenie 27 233,00 €. 

     Potom je tam b) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti 

bežných výdavkov  27 233,00 €.  

     Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov 

vo výške 27 233,00 €. 

 Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na kapitálové výdavky, 

ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu; vidíte 

to páni kolegovci? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tento materiál, ako povedal pán Petrovič, bol poslaný včera 

večer, takže myslím, že všetci poslanci ho majú. Takže, ak dovolíš 

pán vicestarosta, nemusíme o ňom viac rozprávať.  

 A ďakujem pekne za jeho predstavenie. 

 Čiže, máme tu  pozmeňovací návrhu k návrhu na deviatu zmenu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.   

 

Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 
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 Pán starosta, ak dovolíte, ja vidím prihláseného pána 

kontrolóra. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja ho nevidím prihláseného, ale ak sa hlási, tak nech sa 

páči. 

 

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

 Pán kontrolór sa totiž asi nevie prihlásiť cez ten softvér 

a videl som ho prihláseného cez Zoom. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Už vidím tú ruku. Nech sa páči. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť, keby mi tiež niekto 

mohol poslať ten návrh na deviatu zmenu, resp. úpravu návrhu na 

zmenu, lebo zisťujem, že mi neprišla a rád by som ju mal.  Ďakujem 

pekne. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán prednosta Vám to posiela. Ďakujem pekne. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

     Ideme najprv hlasovať o tom pozmeňovacom návrhu. 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

schvaľuje  

deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:  
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a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov, 

ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu – 

podľa predtlače 

 

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 

27 233,00 € - podľa predtlače 

 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov 

vo výške 27 233,00 € 

 

d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na kapitálové 

výdavky, ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov 

rozpočtu  - podľa predtlače 

 

e) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 

v rámci použitia Rezervného fondu na bežné výdavky, ktorý 

nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

Poslanec V. V o l f : 

 Najprv sa prezentujeme a až potom hlasujeme. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Máte pravdu. Prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem pekne. 

 Hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                 12 poslancov. 

 Proti:               4 

 Zdržal sa:           5. 

 

 Ak dobre chápem, tak tento návrh nahradil pripravený 

pozmeňovací návrh k deviatej zmene rozpočtu a tým pádom už 

nehlasujeme o tom pôvodnom návrhu. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :  

 Áno, keďže tento návrh v plnom rozsahu nahrádza pôvodný 

návrh, nie je treba hlasovať o pôvodnom návrhu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. 

 

 

BOD 7: 

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Weiss, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Pardon. Len technickú poznámku, či by tento bod nemal byť 

úplne prvý na začiatku každého zastupiteľstva, keďže tam môžu byť 
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prejednávané veci, ku ktorým je úrad zaviazaný na tom 

predchádzajúcom? Len technicky, či nebolo by správne ho dať na 

prvé miesto na budúce? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie, pán poslanec, nič nás k tomu nezaväzuje, nemusí byť. 

Máte pravdu, obvyklé býva ako jeden z prvých. Priznám sa, neviem 

prečo to nebolo takto, ale veď to nie je podstatné.  

 Pán poslanec Vlačiky, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel vyjadriť k plneniu 

uznesenia, ktoré sme minulý rok o takejto dobe podali s kolegom 

Troiakom, teda o príprave záväzného plánu opráv a obnovy miestnych 

komunikácií tretej a štvrtej triedy a pasportu, atď.   

 

 My sme v tomto uznesení navrhli nasledovné; a teda bolo to 

uznesenie schválené.  

Po a) žiadame vás o vypracovanie záväzného plánu opráv a obnovy 

miestnych komunikácií tretej a štvrtej triedy a k ním priľahlých 

chodníkov v správe a majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

r. 2021 bude predložený do 31.3.2021 a od roku 2021 bude v každom 

ďalšom roku pripravený ako príloha navrhovaného rozpočtu mestskej 

časti pre rok nasledujúci.   

 

 Ja sa chcem spýtať, vy si toto uznesenie vykladáte tak, že 

dostaneme tento návrh večer predtým ako to máme schvaľovať? Je 

toto podľa vás v poriadku? Pretože návrh rozpočtu prešiel všetkými 

komisiami, prešiel Radou a ak niečo malo byť prílohou k rozpočtu, 

čo teda malo byť v zmysle tohto uznesenia, keby sa splnilo tak 
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ako sa má, tak by sme ho mali mať dávno a mohli sme sa k nemu 

vyjadriť na komisiách, mohli sme sa k nemu vyjadriť na Rade, mohol 

byť predmetom rokovania poslaneckých klubov aby všetci boli 

spokojní.  

 

 Ale takto tým že ste to predložili včera neskoro, tak akože 

nemalo byť predmetom tých rokovaní a tým pádom nás poslancov 

obmedzujete skrátka pri výkone nášho mandátu, lebo nevieme sa my 

rozhodovať na poslednú chvíľu bez toho aby sme sa rozhodli, bez 

toho aby sme to naštudovali a bez toho aby sme to prerokovali.  

 

 Teda, či je to podľa vás tento bod v poriadku? Lebo podľa 

nás to nie je v poriadku, a žiadame o nápravu do budúcnosti.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ide o dve veci, pán Vlačiky. Prvá vec je bod 20,ktorý hovorí 

o stave cestných miestnych komunikácií, ktorý vlastne bol 

vypracovaný na základe tohto uznesenia, kde boli popísané všetky 

komunikácie, cesty a chodníky. Samozrejme, v závislosti od tohto 

aký rozpočet a stav finančných prostriedkov na príslušný rok sa 

vyhradí v rozpočte, takže v závislosti od toho plus priority ktoré 

vyplývajú zo stavu. 

     To znamená, že pokiaľ naozaj tá cesta je v zlom stave, tak 

vtedy môžu poslanci si robiť nejaké konkrétne plány pre danú 

cestu. 
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 Ale ja to vnímam, že z nášho pohľadu splnili sme uznesenie, 

celkový pasport komunikácií sme spravili. Hovorím o bode č. 20, 

ktorý bol predložený spolu s pozvánkou.  

 

 A čo sa týka podrobného rozpisu tých komunikácií, ktoré sú 

teraz v rozpočte, tie ešte asi budú predmetom ďalšieho rokovania. 

Veď rozpočet bol stiahnutý a bude prerokovaný, takže bude ešte 

priestor. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Pán poslanec Vlačiky, faktická poznámka. 

 

 

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

 Nehnevajte sa, pán prednosta, ale nesplnili ste uznesenie, 

pretože keď bol predložený prvýkrát rozpočet na rokovanie komisií, 

tak tento plán mal byť súčasťou tohto materiálu rozpočtu ako 

príloha. Nie, nesplnili ste uznesenie, neplníte si svoje 

povinností. Čiže, nemohli sme to včas prerokovať, nemohli sme to 

riadne prerokovať.  

 

     A keď dnes nedôjde k tomu, že rozpočet sa sťahuje, tak stále 

sme to mali predložené len od včera. Čiže, ako takto si 

predstavujete ako zodpovedný prístup k prerokovaniu rozpočtu? 

Pardon, ja si to takto rozhodne nepredstavujem zodpovedný prístup. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený. 

 Takže prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 



33 
 

 

33. zas. MZ MČ B-NM 14.12.2021 

 

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

 Návrh uznesenie: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

k o n š t a t u j e,  že: 

 

1. Trvá plnenie uznesení: 

22/23; 27/28.01; 05/25.3; 08/31.4; 09/16.3; 09/16.8; 09/17.1; 

13/14; 16/29.7; 16/29.9; 17/31.12; 17/31.13; 17/31.16; 18/28; 

19/09; 19/24; 19/32; 19/33; 19/36.1B; 19/36.2; 19/36.3; 19/36.4;   

19/36.6; 23/06; 24/10; 24/18.1; 24/18.2; 24/18.4; 25/05; 27/09; 

27/10; 29/04.5; 29/04.6; 30/07; 30/09; 30/18; 30/29.1; 

 

2. Splnené boli uznesenia: 

23/22.2; 30/29.3;  31/11; 32/08; 32/09; 32/10; 32/11; 32/12; 

32/13; 

 

3. Zrušené neboli žiadne uznesenia. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   12 poslancov. 

 Proti:                 2 

 Zdržal sa:             8. 

 Ďalším bodom je bod 8. 
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BOD 8: 

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná 

škola s materskou školou Kalinčiakova 12 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Správu ste si prečítali. Pán kontrolór, predpokladám, že 

nemáte nejaké informácie, ktoré sú mimo správy; alebo áno? 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Rád by som ponúkol pár slov. Ďakujem. 

 Takže mali sme tu následnú kontrolu školy Kalinčiakovej. 

Boli tam prijaté nejaké opatrenia. Jedno opatrenie sa týkalo 

nejakého obstarávania potravín, základnej finančnej kontroly, tam 

bola vykonaná náprava, čo sa aj konštatuje. 

 

 Čo sa týka toho nekonečného príbehu nových priestorov 

materskej školy môžem optimisticky povedať, že je to na pozitívnej 

ceste, i keď je to dlhá doba. Potrebujeme tam ešte stanovisko 

RÚVZ; bol som informovaný, že je to nejaké, nazvime to, priebežné 

stanovisko RÚVZ. RÚVZ konštatoval, že momentálny stav 

z hygienického hľadiska akceptovali iba dočasne. Škola stiahla 

túto žiadosť na RÚVZ s tým, že sa dohodli, že sa doplní priestor, 

ktorý bude technicky aj čo sa týka normy zodpovedať pre nejaký 

detský výbeh; keď to slušne poviem, a potom opätovne žiadosť podá. 

To znamená, mohli sme mať túto škôlku na poriadku; myslím tak do 

2 mesiacov. Musel to tam napísať.  

 

 Čiže, sú tu dve uznesenia, resp. návrh. 

 Takže, miestne zastupiteľstvo ukladá  
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zabezpečiť v čo najkratšom čase zmenu účelovosti priestorov 

určených pre MŠD a následne schválenie Prevádzkového poriadku MŠ 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

 

 A druhá vec sú tie nešťastné bilboardy, kde existuje 

uznesenie zastupiteľstva, proste ako smog by mali byť odstránené; 

to je ten bod 2: 

V súčinnosti s Oddelením právnym, podnikateľských činností, 

evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Miestneho úradu B-NM 

a Oddelením územného konania a stavebného poriadku Miestneho 

úradu B-NM zabezpečiť ihneď odstránenie bilboardov z plota ZŠsMŠ 

Kalinčiakova.  

 Takže v krátkosti asi takto.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  

 Do diskusie je prihlásená pani poslankyňa Švecová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, aj teda za správu. Ja mám teda iba poznámku. 

Možno verím, že do najbližšej školskej komisie by som rada pozvala 

pána riaditeľa. A bola by som rada, keby práve v tom čase k tomuto 

bodu, ktorý tu pán kontrolór predniesol v bode 1 návrhu uznesenia, 

sme dostali informáciu, že už tá zmena účelovosti priestorov aj 

to schválenie Prevádzkového poriadku, resp. minimálne znovu 

podanie žiadosti má škola za sebou, aby čo najskôr mala 

Prevádzkový poriadok. Teda ja budem hlasovať za túto správu 

a pevne verím, že nedostatky, ktoré sú identifikované v dohľadnej 

dobe konečne sa dajú na poriadok. Takže ja len takú poznámku. 
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 A zároveň aj pozvánku pre pána riaditeľa, že na najbližšiu 

komisiu ho pozveme, aby informoval ako postupujú v tomto bode. 

Ďakujem pekne. 

 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak. 

 

 

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

 Ďakujem, pán starosta. Ja by som sa chcel spýtať, neviem, či 

mi bude vedieť niekto zodpovedať, na bod 2, ktorý pán kontrolór 

predniesol, že aké kroky sa spravili od vlastne zastupiteľstva, 

kedy sme schvaľovali to odstránenie tých bilboardov? V podstate, 

ak sa nemýlim, sme všetci toto podporili.  

 Ďakujem za vysvetlenie a pánovi kontrolórovi za 

vypracovanie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán riaditeľ sa hlási; nech sa páči, máte 

slovo.      

 

 

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠsMŠ Kalinčiakova 12: 

 Ďakujem pekne. Ja ďakujem aj za to pozvanie, určite prídem. 

     Najprv by som sa vyjadril k tomu prvému bodu. Ten náš 

Prevádzkový poriadok je v poriadku. Čo sa týka zmeny účelovosti 

priestorov, tá už bola stavebným úradom urobená, tá je tiež 

v poriadku.  

 Len viete, že posledné dva roky sa na Kalinčiakovej robili 

rôzne úpravy a prestavby, pri ktorých vznikli ďalšie nedostatky. 
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A keď prišla pani hygienička na kontrolu, tak konštatovala tieto 

veci a odporučila mi stiahnuť tú žiadosť na Prevádzkový poriadok, 

aby nám to nemusela zavrieť. Lebo keby sa v lete robilo kúrenie, 

kanalizácia, popritom sa rozdelili už tie priestory, ktoré sme 

mali pripravené a boli v poriadku, ale v tom momente keď prišla 

na kontrolu neboli doriešené ako kapotáž kúrenia a vonkajšie časti 

kanalizácie boli opäť poškodené.  

 

     Takže my postupne spĺňame tie veci, ktoré nám dala do 

opatrení. Jedno nám stále visí, a to je vlastne ten priestor 

detských ihrísk. Oplotenie sme splnili, ale tie dopadové plochy 

tým že tam boli tie výkopy neboli v takom poriadku ako by mali 

byť. Na to prišla korona, firma ktorá to mala dokončiť nám to 

nestihla dokončiť, čiže tie dopadové plochy tam ešte nie sú, a tým 

pádom nemôžu byť tieto herné prvky umiestnené tak ako by mali byť.    

 

 Čiže, je to férovosť aj zo strany hygieny. Oni pochopili, že 

keď je rekonštrukcia, tak k takýmto veciam dôjde. Čiže chcú akurát 

fotodokumentáciu, keď to bude dokončené a automaticky nám potvrdia 

Prevádzkový poriadok.  

 

 Napríklad Prevádzkový poriadok školy nám bol odsúhlasený 

ihneď bez akýchkoľvek pripomienok. 

 

 Ďalej chcem povedať, že chceli sme rozšíriť plochu o ďalšie 

tri triedy, čo nám hygiena zatrhla. Preto sme peniaze, ktoré boli 

na to vyhradené, vrátili. Lebo tam bol problém, že by sa deti 

miešali s deťmi na prvom stupni, ale hlavne bol problém 

samostatných toaliet. Pre tie tri triedy sme nemali kde toalety 

urobiť, preto nám to zamietli. A preto sa nemohla ani rozšíriť 

kapacita tejto škôlky.  
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 Čo sa týka bilboardov, to je nekonečný príbeh. Ja som vyzval 

už minulý rok v decembri, aby boli odstránené. Využili tú 

legislatívu, ktorá je. Žiaľbohu, je taká legislatíva; to čo sme 

sa bavili už na tom zastupiteľstve na začiatku. Za tento rok teda 

zaplatili, niektoré bilboardy už odtiaľ zmizli, niektoré sú tam 

stále. Čiže, ja som čakal aby doplatili, vyzvali sme ich na 

odstránenie, ale priznám sa, ešte stále som nepodal to súdne, lebo 

to proste nestíham. Je to na mne, je tam určitý limit, mám 

pripravený text, musím ho prekonzultovať s našim právnym 

oddelením, aby sme vedeli poslať na vypratanie priestoru.   

 

 Takže zmluvu na tento rok nemajú. A zmluva sa predĺžila iba 

na základe tej legislatívy, ktorá funguje. Žiadna zmluva sa 

nepodpísala. To je tak na vysvetlenie.  

 

 Neviem, či k tomu chcete sa niečo opýtať? 

 Teda vďaka tomu, že je to vôbec takto, tak nebudeme plniť 

príjem za prenájmy tento rok na nejakých 56 %. To, že je covid  

nemohli sme ani ihriská využívať v tých časoch, takže toto nám  

zachránilo aspoň časť plnenia rozpočtu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Filipovič. 

 

 

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

 (Nepočuť). Pán riaditeľ, pri využívaní by ste mali riadne 

vyúčtovať nájom? 

 

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠsMŠ Kalinčiakova 12:  
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 Nájom je vyúčtovaný, minulý týždeň boli peniaze za tie 

bilboardy, ktoré boli odstránené. Preto budem plniť ten príjem na 

50 – 60 %; ináč by sme ho plnili na nejakých 40 %.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 My sme včera s pánom riaditeľom o tejto veci hovorili čo sa 

týka nájmu na tejto škole, čiže v spolupráci s našim právnym 

oddelením budeme riešiť tieto bilboardy tak, že pokiaľ ich nedali 

dolu, tak budeme to riešiť súdnou cestou. Čiže ja verím, že 

v priebehu pár mesiacov sa tých bilboardov zbavíme. Myslím, že 

pán riaditeľ, povedzte presne, odišlo 6 bilboardov, alebo 8? 

 

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠsMŠ Kalinčiakova  12: 

 Asi 8 bilboardov je dole, ale väčšina je tam stále na tom 

plote. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Tak verím, že ostatné zmiznú v priebehu niekoľkých mesiacov. 

Napokon nájomná zmluva tam nie je a dali sme si pozor na to, aby 

sa nepredlžovalo ani stavebné povolenie; ak sa nemýlim. 

 Pán poslanec Troiak, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pán riaditeľ za vysvetlenie. Ja si vašu prácu vážim.  

     Ja sa chcem spýtať, tam sa bavíme aj o tom veľkom 

megabilboarde, hej? 

 

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠsMŠ: 

 Takú požiadavku ste dávali, že by mal ísť dole.  
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     Tam je trošku problém. To viete, že to nie je také jednoduché 

hlavne teraz, keď sme tam natlačili tie naše ihriská futbalové, 

ktoré sú, čiže technicky to bude trošku zložitejšie. Ale neviem, 

či ďalej budete trvať aby išli dole, lebo už v tých priestoroch 

nemôžeme mať nič a nezavádzajú ako fyzicky. Čiže, ak by sa tam 

zvýšil príjem, bolo by to len lepšie pre nás, nám by to 

nezavádzalo. Uznávam, bilboardový smog, treba odstraňovať 

bilboardy, len toto sú dva také. Napríklad, oproti máme ďalší 

megabilboard, ktorý je myslím na pozemku mestskej časti, oproti 

kruhovej hale. Čiže na malom priestore máme 3, a ten by sa 

jednoduchšie dával dole. 

 

 

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

 Tam sme sa bavili na zastupiteľstve, ak sa nemýlim a ak si 

dobre pamätám, že ak pôjdu dole tie bilboardy a megabilboard, že 

mestská časť by vám tie financie nejako v rozpočte sa pokúsila 

nájsť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec, vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Pán riaditeľ, ja by som len 

možno upozornil na to, že pri zdôvodňovaní prečo základná škola 

žiada o odstránenie bilboardov by bolo možné využiť aj všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta o zmenách a doplnkoch územného 

plánu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktoré prijalo práve 

v oblasti odstraňovania vizuálneho smogu celkom jasné, zreteľné 
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uznesenie. A v tejto súvislosti by som chcel poďakovať všetkým 

mestským poslancom aj za mestskú časť Bratislava-Nové Mesto, ktoré 

tento návrh podporili a ktoré by Vám, pán riaditeľ, ja dúfam že  

v budúcnosti by nám ako mestskej časti umožnili využiť argument 

na to, aby sme vlastníkov týchto stavieb postupne vyzývali k tomu, 

aby ich odstránili. Ďakujem za slovo. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nikto už 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 

a) Berie na vedomie 

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná 

škola s materskou školou Kalinčiakova 12 

 

b) U k l a d á  

riaditeľovi organizácie Základná škola s materskou školou 

Kalinčiakova 12 

1) Zabezpečiť v čo najkratšom čase zmenu účelovosti priestorov 

určených pre MŠ a následne schválenie Prevádzkového poriadku 

MŠ Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

 

2) V súčinnosti s Oddelením právnym, podnikateľských činností, 

evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov MÚ B-NM 

a Oddelením územného konania a stavebného poriadku MÚ B-NM 

zabezpečiť ihneď odstránenie bilboardov z plota ZŠsMŠ 

Kalinčiakova.  
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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:                  22 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Ďalším bodom je bod 9. 

 

 

 

BOD 9:  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 

2022 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Materiál máte pred sebou. Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Pán kontrolór Böhm, nech sa páči. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Chcel by som všetkých informovať, že ten plán kontrolnej 

činnosti, ktorý dobre poznáte, je tam presun kontroly z minulého 

roku: Mimoriadna kontrola príspevkovej organizácie EKO-podnik 

VPS; skončila externá audítorská spoločnosť. Kontrola, ktorá mala 

prebehnúť na Jeséniovej bola posunutá do ďalšieho roku. A takisto 

aj kontrola Za kasárňou, pribudla tam kontrola detských jasieľ. 

Z dôvodu toho, že nemáme teraz optimálnu situáciu na útvare 

miestneho kontrolóra, v podstate od konca júna jedna pracovníčka 
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bola či už na dovolenke alebo PN, to znamená, že z polroka nejakých 

10 dní tam nebola. Čiže miesto štyroch sme tam boli traja. Je 

potrebné  túto situáciu riešiť, zohnať ľudí je problém, čiže na 

tom teraz pracujeme. To je všetko.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. No, ja chcem poďakovať pánovi kontrolórovi za 

jeho príspevok teraz. A rád by som aj touto cestou vyzval teda 

Vás, pán starosta a pána prednostu, aby ste pánovi kontrolórovi 

vyšli v ústrety čo sa týka personálneho obsadenia úseku kontroly, 

pretože sa domnievam, že veľmi zlé by vyzeralo keď by úrad 

akýmkoľvek spôsobom sa snažil znižovať počty pracovníkov na úseku 

kontroly, alebo nepodporil pána kontrolóra v hľadaní pracovníkov, 

ktorí by zabezpečovali nevyhnutné fungovanie jeho útvaru.  

 

     Predsa je to útvar, ktorý má kontrolovať aj Vás, a nebolo by 

správne, aby vo volebnom roku sa dostávali navyše na verejnosť 

nejaké informácie, že ten útvar je neustále nejako zdecimovaný, 

zmenšovaný, a tým pádom nie je schopný vykonávať svoje funkcie. 

Pevne verím, že to tak nie je a radi by sme ako poslanci videli 

aj vašu snahu pomôcť personálnemu obsadeniu tak, aby ten útvar 

kontroly mohol plne fungovať. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva. 
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Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel opýtať pána 

kontrolóra, vzhľadom na ten plán kontrolnej činnosti na rok 2022, 

l. bod mimoriadna kontrola príspevkovej organizácie EKO-podnik, 

a v tejto súvislosti by som sa chcel opýtať, že v programe 

zastupiteľstva máme aj správu audítorskej spoločnosti. A na margo 

toho vykonaného auditu, či táto kontrolná činnosť bude pokrývať 

tie isté oblasti alebo na čo sa bude zameriavať? Či z nášho pohľadu 

nebude duplicita? Ďakujem. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Budeme sa snažiť, aby sme nepokrývali tie oblasti, lebo by 

to nedávalo  zmysel. Je pozitívne, že tá správa je a môžeme z nej 

vychádzať. Čiže vlastne my sa zameriame na to čo som v septembri, 

resp. v októbri pánovi riaditeľovi poslal. Bola tam tá mimoriadna 

inventarizácia, ktorá je vždy potrebná či už pri zmene vedenia, 

či už riaditeľa školy alebo riaditeľa príspevkovej organizácie. 

Je to štandardný postup ktorý robíme pri verejnom obstarávaní. 

Ako nebude sa to prekrývať. Ale ak, tak okrajovo. Ďakujem. 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem aj ja. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ďakujem pekne, pán starosta. Ja by som tiež smeroval otázku 

k pánovi kontrolórovi, resp. k úradu, že či už boli podniknuté 



45 
 

 

33. zas. MZ MČ B-NM 14.12.2021 

nejaké kroky, teda na vyriešenie tej personálnej 

poddimenzovanosti, lebo vzhľadom aj na skúseností ktoré sme 

v minulosti mali, kontroly sú potrebné a vedia častokrát viesť 

k náprave, čo je dobrá informácia pre nás poslancov, keď máme 

nejaké podrobnejšie informácie o personálnom obsadení, atď. Teda, 

či sú robené aj nejaké konkrétne kroky a kedy by mohol nejaký 

človek eventuálne nastúpiť? Ďakujem pekne. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Pán poslanec, nechcel by som predbiehať, pretože je tu snaha, 

ale uvidíme, snáď vo februári alebo v marci. Lebo zase naozaj je 

to funkcia veľmi špecifická, to nemôže prísť niekto zo súkromného 

sektoru, verejnej správy alebo štátnej správy; je to proste 

problém. Snažíme sa nájsť niekoho kto naozaj bude prínosom pre 

náš team. Viete, všetci ľudia čo tam sú, sú v podstate 

v dôchodkovom veku, čo tam ostali okrem mňa, čiže čaká ma taká 

úloha, zohnať a celý team omladiť. Predpokladám, že v priebehu 

budúceho roku 2022; takže snažím sa. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Filipovič. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že ma všetci počujete. 

 Prosím vás, ja by som mal na pána kontrolóra otázku; došlo  

k zrušeniu pracovného pomeru alebo je pani na PN, čiže v ochrannej 

lehote? Lebo to je veľmi dôležité, lebo ak je v ochrannej lehote, 

tak potom tým pádom všetko o čom sa tu bavíme, je bezpredmetné. 
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 A keď ste si všimli, tak s pani Holou, ktorá má na starosti 

personálne veci, vypisuje všetky výberové konania, snažím sa jej 

pomáhať, a to tak, že jej to dám za úlohu, alebo jej pripomeniem, 

a ona si plní svoje pracovné úlohy, aby to niekde nezostalo.  

Ďakujem.  

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Tá pani dala výpoveď a výpovedná lehota by jej mala skončiť 

31.12. s tým, že ide na predčasný dôchodok a ďalej už 

to nesledujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Išla do riadneho dôchodku a myslím že dôchodkový vek dosiahla 

v minulom roku.  

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 To je druhá pani. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

Ďakujem pekne. Len taká krátka poznámka k tým jasliam, že  

upozornenia na nedostatky od rodičov. Tak ja by som chcela, Martin 

(Ing. Böhm) Ťa poprosiť, aby si nám povedal veľmi v krátkosti, že 

o čo ide? 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 
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 Nemám tu tento materiál, a keď som to pripravovali tak sme 

to preberali. Nechcem si vymýšľať len viem, že v minulosti sa 

riešil ten softvér, ktorý vyúčtovával výdavky na stravu alebo na 

školné, ako to nazvať, jaselné, tak proste jeho výsledky neboli 

korektné. To znamená, že bola tam pani od ktorej sme žiadali 

doplatok a mala tam preplatok 300 €, takže chcel som sa na to 

zamerať, či ten softvér funguje tak ako má. Tam bola softvérová 

chyba, takže to je to asi najpodstatnejšie. Ale boli tam aj nejaké 

iné veci. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto v rozprave vystúpiť? 

 V prípade že nie, prosím 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 mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2022. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem. 

 Nech sa páči hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   20 poslancov. 
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 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0. 

 Ideme na ďalší bod. 

 

 

BOD 10:  

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030 – Vstupná správa 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Pani poslankyňa Švecová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som k tomuto bodu vystupovala aj na komisii 

a venovala som sa najmä oblasti školstva a vzdelávania v rámci 

toho PHSR a moja otázka smerovala na pána Gábora. Keď som si túto 

vstupnú správu prečítala, hlavne oblasť školstva, tak  musím 

povedať, že ide o veľký dokument 55-stránový a je široko 

postavený. V podstate je to ten akýsi strategický dokument, ktorý 

možno aplikovať na akúkoľvek inú mestskú časť alebo obec, a to čo 

sa týka mestskej časti je tretina. Najmä v oblasti vzdelávania 

tie jednotlivé ciele, hodnoty, ukazovatele, kritériá, alebo 

akokoľvek to nazveme, sú široké koncipované, postavené a nie sú 

akoby splniteľné zo strany našej mestskej časti. Keď oslovíte tú 

príslušnú kapitolu alebo časť o vzdelávaní, tak nevieme ovplyvniť, 

resp. vieme v pláne hospodárskeho rozvoja zadefinovať 

rozširovanie kapacít. Ale mať tam rôznu podporu smart inovatívnych 

technológií vysokých škôl, resp. nejakých vedeckých funkcií, atď., 

to je úplne mimo vôbec našich schopností nejako zakomponovať 

a spolupracovať.  
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 Pán Gábor mi vysvetlil, že na území našej mestskej časti sú 

situované vysoké školy, takže pri schvaľovaní alebo stavebnom 

konaní zrejme napomôžeme nejakému tomuto celoslovenskému cieľu, 

avšak za mňa táto správa je príliš široká a sú tam aj veci, ktoré 

sa nás netýkajú. Ja samozrejme, budem hlasovať za ňu, lebo viem 

že je to nevyhnutná podmienka pri schvaľovaní eurofondov, atď.  

 

     Ale za mňa by som očakávala potom už v tom konkrétnom pláne 

hospodárskeho rozvoja skutočne konkrétne ciele a ich napĺňanie, 

ktoré aj vieme splniť a nie také všeobecné veci ktoré sú naozaj 

skôr či už na úrovni vyšších územných celkov resp. celoslovenské, 

ktoré ovplyvniť nevieme. Čiže, to je taká tá moja poznámka. 

 

 Čiže, konkretizovať to naozaj z pohľadu toho, čo aj napĺňať 

vieme, lebo 55 strán pochybujem že si každý prečíta a tak 

dopodrobna. A aj v rámci komisií môžem kolegov požiadať, keby si 

každý tú svoju časť pozrel a potom pripomienkoval, keď sa bude 

tento plán pripomienkovať, aby sme to naozaj zúžili na to čo 

naozaj vieme aj naplniť a vieme potom trebárs premietnuť do 

rozpočtu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán prednosta chce reagovať; nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Pani poslankyňa, máte pravdu, 

tento materiál je vstupná správa. Pán Gábor išiel na nejaký zákrok 

k zubárovi a teda nemôže sa pripojiť. Takže, dovolím si povedať 

za neho, že táto správa nie je výsledný dokument a pre nás to 
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znamená, že niektoré odporúčania sú dosť všeobecného charakteru 

a niektoré vyplývajú iba z nejakých rokovaní s niektorými našimi 

odbornými pracovníkmi. Samotný dokument prebehne ešte nejakým 

riadnym procesom, v ktorom niektoré tieto predpoklady sa zreálnia.  

 

     To znamená, túto správu berte ako nejaké rámcové zadanie 

a nie ako záväzný dokument. Zatiaľ je podľa schválenia z minulého 

zastupiteľstva platné PHSR z minulých období, ale v priebehu 

budúceho roka, pevne verím že do polroka by sme chceli spraviť 

v zmysle všetkých štandardov poctivo PHSR pre nové programové 

obdobie.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. My sme si to povedali. Takže ja pevne verím, 

že naozaj to bude taký akčný plán náš, nielen tie práce, ktoré sú 

naozaj pre všetkých rovnaké. 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 reagovať na 

pani poslankyňu Švecovú a možno aj trochu naviazať na pána 

prednostu. Naozaj, uvedomme si, že tento materiál je základným 

dokumentom pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja. A my sme k tomu pristúpili možno aj aby bol tak širšie 

ponímaný dokument, aby sme v prvotnej fáze keď táto vstupná správa   

vznikla v spolupráci medzi pracovníkmi Miestneho úradu a externej 
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firmy, tak sme vytvorili také rámce alebo mantinely v takom 

športovom ponímaní. 

 

 Ja som na viacerých fórach mal možnosť k tomuto bodu hovoriť 

a vyjadril som presvedčenie a želanie vedenia mestskej časti, aby 

tento programový dokument vznikol trošku iným spôsobom, nie že 

trošku ale úplne iným spôsobom ako v minulosti. To znamená, že 

k jednotlivým oblastiam budú zriadené pracovné skupiny. A chcel 

by som požiadať vás, milé kolegyne, vážení kolegovia poslanci, 

aby ste prejavili záujem aktívne sa zúčastňovať na práci týchto 

skupín, lebo ten Program by mal byť výstupom diskusií týchto 

pracovných skupín. 

 

 Myslím si, že je veľmi dôležité už pracovať na vzniku tohto 

programu a nespoliehať sa na to, že budeme mať možnosť 

pripomienkovať. Ďakujem za slovo a vopred ďakujem aj za vašu 

aktivitu pri spracovávaní materiálu, myslím PHSR. Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Minútku vás poprosím, len také strpenie, niečo by som chcela 

vyhľadať.  

 Ja verím tomu, že ak to aj robí externá firma, s ktorou ja, 

bohužiaľ, nemám až také dobré skúsenosti pri spracovávaní tohto 

minulého plánu; komunitného plánu sociálnych služieb, lebo naozaj 

presne to čo hovorila Silvia (Ing. Švecová) bolo vtedy pre mňa 

dosť také problematické, že v podstate ten dokument ktorý sme 

dostali, bol taký všeobecný. To znamená, že okrem participácie 
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nás poslancov je veľmi potrebné, aby veľmi zodpovedne pri 

komunitnom pláne pracovali aj vedúci jednotlivých oddelení.  

 

     Lebo napríklad, ja si tu čítam také kľúčové riešenia 

v sociálnej oblasti. Tam okrem iného je reinštitucionalizácia 

zariadení, ale napríklad aj zvýšenie takých zariadení ako sú 

jasle. Potom je tam výstavba nájomných bytov, podpora rodín. To 

znamená, že sú tam aj veci, ktoré sme už teraz niekoľkokrát mali 

aj v rozpočte, v komunitnom pláne, ale sa neplnili.  

 

 Pre mňa je dôležité aj to, aby okrem nás poslancov, ktorí 

sme tu iba na uvedené obdobie, naozaj na tom pláne pracovali aj 

ľudia z úradu, aby potom tie ciele ktoré tam budú aj zahrnuté 

vedeli oni presadzovať a doplňovať do tých návrhov rozpočtu, ktoré 

my dostávame z úradu, aby to proste nebolo len na nás.  

 

 Ja sa rada všetkých skupín, ku ktorým budeme prizvaná, 

zúčastním. Budem k tomu pristupovať maximálne zodpovedne, ale už 

aj z toho prvého nejakého kroku, pod ktorým vidím to, že na webe 

boli zverejnené 2 dotazníky, ktoré sú síce ku komunitnému plánu, 

ale adresa, na ktorú treba odoslať je PHSR@kap.., neviem ako sa 

volá tá firma, ale je to presne tá istá firma, ktorá spracovala    

komunitný plán.  

 

 Takže naozaj tá formalizácia je veľmi nebezpečná a okrem nás 

poslancov treba úplne iný prístup zvoliť aj z hľadiska nielen 

jedného oddelenia úradu, ale všetkých, tak ako sú tam rozdelené 

tie jednotlivé oblasti a ciele. Tak iba na to by som si dovolila 

upozorniť. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto v rámci tohto bodu vystúpiť?  

Nie?  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 Pán prednosta, považujem za samozrejmé, že v rámci týchto 

kapitol budú súčasťou tímu aj vedúci pracovníci, resp. možno 

v niektorých prípadoch okrem nich aj niektorí pracovníci tých 

oddelení. Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, 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 

s c h v a ľ u j e : 

Vstupnú správu – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030, 

 

p o v e r u j e: 

starostu mestskej časti zabezpečiť spracovanie Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030 na podklade Vstupnej 

správy.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči prezentujme sa.  

 (Prezentácia.) 

 

Poslankyňa Mgr. D.  T i m k o v á : 

 Zasa nie je nás všetkých vidieť. Ja viem, že aký je bod, ale 

máme nejaké pravidlá, nestačí fotka.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ja vás nechcem napomínať, chcem pekne poprosiť, kolegovia, 

aspoň na chvíľočku sa ukážte pri tom hlasovaní. Viem, že technika 

niektorých vás je zložitejšia. Netreba celý čas, len chvíľočku, 

odhlasované a ideme ďalej. Ďakujem pekne všetkým.  

 Za:                 19 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Môžeme prejsť na ďalší bod.  

 

 

 

BOD 11: 

Návrh rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto 

 

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

 Pán starosta, môžem na chvíľočku? Keďže sa prepínam 

z aplikácie do aplikácie, tak som nezahlasoval. Ja viem, že 

kolegynka D. Timková nás potrebuje vidieť, alebo má taký pocit, 

že tu niekto hlasuje za poslancov .. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Prepáč, Rišo (JUDr. Mikulec), ja akoby som uplatňovala nejaké 

pravidlá, ale keby si bol na zastupiteľstve, tak tam sedíš 

a všetci to vidíme. Ja, vieš ako, ja si myslím, že je to aj kvôli 

občanom, aby nás tam videli a nie čierne okienka. Ale každý máme 

na to svoj názor.  
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Dobre. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán prednosta, chcete povedať úvodné slovo, 

alebo netreba? Dobre. Pán JUDr. Velček, smiem poprosiť? Je pán 

doktor pripojený? 

 

JUDr. R. V e l č e k, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských 

činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov: 

 Áno, len mi to nejako pomalšie nabieha. Veľmi stručne:  

     Tento materiál bol predmetom rokovania takmer všetkých 

komisií, Miestnej rady a zmysel tohto materiálu spočíva v tom, že 

sa snažíme reagovať na dobu v ktorej žijeme, aj toto zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva a iné orgány miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti sa konajú prostredníctvom video konferencií, 

prostredníctvom týchto komunikačných prostriedkov. Takže toto je 

prvá taká podstatná vec, ktorá sa do toho rokovacieho poriadku 

dáva takýmito prostriedkami a reaguje sa na jednotlivé parciálne 

otázky. 

 

 Zároveň je súčasťou tohto materiálu ustanovenie, že pokiaľ 

počas zasadnutia miestneho zastupiteľstva klesne počet poslancov 

pod nadpolovičnú väčšinu, tak v tom prípade sa vytvára časový 

priestor, aby tá uznášaniaschopnosť sa opäť vlastne vytvorila, 

aby zasadnutie miestneho zastupiteľstva mohlo v ten istý deň 

pokračovať, pretože môže dôjsť k výpadku spojenia poslanca alebo 

poslankyne, a tým pádom klesne požadovanú uznášaniaschopnosť a 

zastupiteľstvo by skončilo. Takže ide o to, vytvoriť časový 

priestor, aby sa technické spojenie opäť naviazalo alebo aby sa 

poslanci, ktorí ešte môžu prísť na zastupiteľstvo, aby sa 

zúčastnili. V podstate ide o to, aby aj na začiatku bol vytvorený 
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časový rámec, aby uznášaniaschopnosť bola dosiahnutá. Toto je také 

najpodstatnejšie. 

 Kto má nejaké otázky, nech sa páči.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Otváram diskusiu, do ktorej je prihlásený ako 

prvý pán poslanec Petrovič.  

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Ja si dovolím práve v súvislosti s týmto 

návrhom rokovacieho poriadku skutočne poprosiť aj kolegov, ktorí 

majú neustále technické problémy; ja si myslím, že už dostatočne 

dlhú dobu fungujeme v režime, kedy máme miestne zastupiteľstvá 

online. A skutočne, ako povedala aj kolegyňa Darina Timková, keby 

bolo online zastupiteľstvo, tak na ňom sedíte, nevybavujete si 

súčasne pracovné povinností, nesedíte v aute, nesnažíte sa 

pripájať, ja neviem odkiaľ, pomaly z nejakého lesoparku, alebo 

niekde. Čiže, ja si myslím, že je rovnako dôležité byť na tom 

zasadnutí normálne prítomný, možno aj mať nejaký materiál 

otvorený.  

 

 A nehnevajte sa, nie je pre  mňa argumentom, že ja sa musím 

prepínať na mobile, lebo nie som schopný sedieť pri počítači 

a pozerať proste zastupiteľstvo na počítači a súčasne hlasovať na 

aplikácii s mobilom. Keď to dokáže 80 % poslancov, tak nerozumiem, 

prečo tých 20 % stále má mať výnimku zo schválených podmienok 

hlasovania? 

 

 Keď raz je v rokovacom poriadku napísané, že sa má hlasovať 

tak aby bolo poslanca počas hlasovania vidieť, tak nehnevajte sa 
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to je váš problém, ak to technicky nemáte zvládnuté, vyriešte si 

to, prosím Vás. To nie je problém ani zastupiteľstva, ani úradu, 

ani ostatných poslancov, lebo väčšina poslancov to v pohode 

zvláda. Mne to pripadá ako naozaj výhovorky po vyše roku v ktorých 

takto fungujeme. To znamená, ja verím tomu, že sa to dá zvládnuť.  

      

     A takisto by som Vás, pán starosta, chcel požiadať, aby ste 

si tento rokovací poriadok poriadne naštudovali a napríklad 

neumožňovali reakcie. Ja fakt nepoznám ani v čase, keď už 

neprebieha diskusný príspevok, pretože faktickými poznámkami sa 

môže reagovať len počas prebiehajúceho diskusného príspevku. Potom 

sa nám tu tie diskusie zvrhávajú na nekonečné súboje faktických 

poznámok, kde proste ľudia riadne prihlásení, s riadnymi 

príspevkami čakajú niekedy 10 minút na to, aby vôbec dostali 

slovo.   

 

 Čiže, toto je taká moja pripomienka. Ja ináč nemám problém 

s materiálom, naopak vítam že sa aktualizoval, keď sa zmenili 

nejaké zákonné podmienky. A sám za seba môžem povedať, že urobím 

všetko preto, aby som dodržiaval aj ja ako poslanec rokovací 

poriadok v maximálnej miere. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ja by som len chcel zareagovať na pána kolegu Petroviča. Ja 

nebudem taký kriticky a zdôrazňovať to, že každý poslanec by si 

mal zabezpečiť pripojenie aj na zastupiteľstve a aby mal aj 

hlasovacie zariadenie. Chcem povedať jednu vec; častokrát sa mi 



58 
 

 

33. zas. MZ MČ B-NM 14.12.2021 

stalo, že som aj v aute, aj som šoféroval a bol som v situácii, 

že som musel viesť komisiu územného plánovania namiesto kolegu P. 

Vaškoviča. Naozaj niekedy je situácia, kedy si človek nevie 

zariadiť a myslím, že nikto to nerobí naschvál.  

 

 A k tej schopnosti na nás poslancov, zabezpečiť si, aby sme 

vedeli ovládať hlasovaciu aplikáciu chcem povedať jednu vec, že  

na iPhoneoch sa nedá zdieľať obrazovka. A na androidoch je to 

veľmi jednoduché, tam sa dá napraviť zdieľaná obrazovka, kde ide 

jednoducho ovládať obidva naraz. Niekomu to môže robiť problém, 

ako napríklad teraz kolegovi Mikulcovi. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, pani poslankyňa Švecová 

s faktickou poznámkou na pána Petroviča; nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja mám faktickú poznámku na Juraja  

(Mgr. Petroviča). Ja ďakujem, že to takto zhrnul a ja iba doplním 

to jeho vystúpenie. Boli situácie, ktoré sme ustáli, aj ja keď 

sme rokovali do 15.00 hod., do 18.00 hod. sama s mobilom som išla 

pre dieťa.  

 

     Ale naozaj, uvedomme si, že toto je naša povinnosť, a keď aj 

tie deti to dokázali zvládnuť a ja som musela zabezpečiť, aby 3 

deti fungovali na online vzdelávaní na počítači, aby boli schopní 

sa pripojiť, dokonca reagovať na PCR testy, atď., tak naozaj aj 

my by sme sa mali zamyslieť aká je úcta voči našim voličom 

a občanom, že nie sme schopní po vyše roku fungovania fungovať 

tak, aby nás počas toho rokovania videli.     
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 Mnohí pracujeme online, musíme byť pripojení, musíme byť 

viditeľní, musíme vedieť zdieľať  a nie vždy nám to zamestnávateľ 

zabezpečil, ale je to aj výzva na mestskú časť, že pokiaľ niekto 

nemá túto možnosť technicky sa pripojiť, aby v tom pomohla a aby 

poslanec si mohol svoj poslanecký mandát vykonávať. To len na 

doplnenie. Ďakujem. Sú to stále tí istí; to len aby som doplnila. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Kolegyne, kolegovia, keď niekto má problém s pripojením tu 

na úrade a vieme vytvoriť podmienky, aby ste si mohli sadnúť do 

samostatnej kancelárie, aby boli dodržané bezpečnostné opatrenia, 

atď., atď., stačí povedať. 

 

 Ale chcem pekne poprosiť, nechajme túto tému tak, a ak má 

niekto pripomienky k samotnému materiálu, tak hovorme o tom. 

Všetci chápeme situáciu. Prosím, podľa možností poďme ďalej.  

 Pán poslanec Mikulec? Netreba. Ste láskavý, ďakujem pekne.  

 Čiže tým pádom chápem to tak, že môžem diskusiu uzavrieť. 

 A môžem poprosiť 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  

rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  
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      Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                 20 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Môžeme prejsť na ďalší materiál. 

 

 

 

BOD 12: 

Návrh na postup mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pri vyplácaní 

nespotrebovaného parkovného v pilotnej zóne Tehelné pole 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Chcem pekne poprosiť, ak by sme mohli veľmi nediskutovať 

k tejto veci. Sú tu dva uhly pohľadov, jeden je taký, že naše 

právne oddelenie si nie je celkom isté, či je správne vyplatiť 

tieto peniaze ľuďom. A preto sme požiadali Magistrát, aby nám 

poslal analýzu, o ktorú sa vieme tým pádom oprieť v prípade 

nejakej kontroly zo strany štátnych orgánov. 

 

 Pokiaľ ide o taký ľudský prístup, máme za to, že keď po 30.9. 

nie je možné zabezpečiť našim ľuďom to čo si zaplatili, tak je 

správne im tieto peniaze vrátiť, resp. vrátiť im alikvotnú časť 

bez toho, aby tam bol nejaký poplatok.  
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 Čiže, chcem vás poprosiť, aby sme túto vec odhlasovali a teda 

umožnili úradu vyplatiť ľuďom, ktorí si zaplatili parkovacie karty 

tú nespotrebovanú časť parkovného. 

 

 Mesto sme požiadali o to, aby nám vrátilo, alebo teda aby 

nám dali cca 70 tisíc € za pokuty. Verím, že do konca roka tieto 

peniaze dostaneme a z týchto peňazí by sme v budúcom roku 

vyplatili čiastku zhruba 30 tisíc €, ktorá bude potrebná práve na 

vrátenie nespotrebovanej čiastky v rámci rezidenčných kariet 

našich obyvateľov. Z mojej strany je to všetko. 

 Otváram diskusiu. 

 Ako prvý je prihlásený pán poslanec Árva, potom pán poslanec 

Mikulec, pán poslanec Vlačiky. 

 Nech sa páči, pán poslanec Árva ako prvý. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa priznám, že som ostal mierne 

prekvapený, keď som dostal tento materiál a návrh uznesenia s tým, 

že poslanci by mali o tom definitívne rozhodnúť, či má mestská 

časť vracať tie peniaze rezidentom Tehelného poľa alebo nie. 

Očakával som, že mestská časť deklaruje svoj názor. Vy ste 

spomenuli, že právne oddelenie má názor, že nemalo by sa možno 

vracať alebo; (Hlas dieťaťa.) Prihlásim sa ešte raz do diskusie, 

som doma a mám na starosti dcéru, potrebujem s ňou niečo. Pardon. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. Mám však za to, že som sa vyjadril jasne 

a poprosil som vás, aby ste odhlasovali to, že úrad bude môcť tie 

príspevky vracať.   

 Pán poslanec Mikulec, nech sa páči. 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta.  

     Ja si myslím, že tam niet pochýb, že by sme mali ľuďom vrátiť 

peniaze. Ja si myslím, že aj tí ľudia by mali pochopiť, že prečo 

tie peniaze nemajú na účtoch, takže ja by som poprosil pána 

predkladateľa, aj pána Velčeka, aby vysvetlili tým ľuďom to čo my 

ako poslanci a ako konatelia Parkovacej spoločnosti už dávno 

žiadame, aby tí ľudia, ktorým tá služba nebola dodaná, aby tie 

peniaze mali čo najrýchlejším spôsobom naspäť.  

 

     Prečo sa to zdržalo? Prečo už je dva a pol mesiaca odkedy tá 

služba nefunguje. Aby ľudia vedeli, kde sa stal problém a prečo 

sa peniaze nevracajú okamžite. Tí ľudia by to mali vedieť.  

 

 Tí ľudia, si myslím by mali poznať pravdu, aká je pravda, 

a prečo im to dnes nefunguje. Lebo máme tu kolegov, ktorí strašným 

spôsobom protežovali mesto, ako sú 100 %-ní, ako to ide rýchlo, 

atď. Máme kolegov, ktorí teda tu riešili mňa a kolegu Árvu, ktorí 

ako jediní v meste, v celej Bratislave sme spravili niečo čo 

funguje tak ako to bude fungovať v budúcnosti.  

 

 Takže ja by som občanom a obyvateľom rád vysvetlil, alebo by 

som nechal vás aby ste im to vysvetlili, prečo tento problém 

nastal a prečo dnes poslanci majú hlasovať o niečom takom 

samozrejmom ako je to, že tí ľudia majú dostať peniaze naspäť. Tí 

ľudia potrebujú počuť vysvetlenie. A teda my sme aj s pánom Árvom 

za to, aby to vysvetlenie na tomto zastupiteľstve aj dostali. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva, faktická poznámka. 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Rišo (JUDr. Mikulec) ma predbehol, mal som tu nejaké veci 

s dcérou. Chcel som sa Vás opýtať, pán starosta, či by ste vedel 

Vy, alebo možno pán vicestarosta, alebo možno pán prednosta 

deklarovať, ako ste pripravení, ako bude mestská časť vracať 

peniaze za nespotrebované parkovné? A či to budete riešiť vo 

vlastnej réžii alebo sa obrátite na MBS? 

 

 Rád by som to vedel, aby to počuli všetci na zastupiteľstve 

priamo od Vás aby to nevyzeralo, že my s kolegom Mikulcom si tu 

uzurpujeme nejaké peniaze z rozpočtu a chceme suplovať úlohu 

mestskej časti. Máme za to, že príjem z parkovania bol vyslovene 

príjmom mestskej časti, ľudia posielali bankovým prevodom peniaze 

za parkovacie karty na účet mestskej časti. Mestská časť má všetky 

dáta a štatistiky k dispozícii, treba ich len vytiahnuť. 

 

 A teda opakujem, rád by som počul informáciu, ako ste 

pripravení, ako je úrad pripravený na vracanie alikvotnej čiastky. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ďakujem pekne. Tak ako čistotu mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto zabezpečuje úrad prostredníctvom EKO-podniku, tak 

otázku parkovania sme zabezpečili prostredníctvom Novomestskej 

parkovacej spoločnosti na ktorú sa obrátime aj s ohľadom na to, 

že má skúseností, má znalostí, má know-how vyriešený a v čo 

najkratšom čase aj túto vec. 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka ale na koho?  

 Sám na seba alebo na pána poslanca Árvu? 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Na pána poslanca Árvu, aby som doplnil aj nejaké veci.  

 Pán starosta, asi sa budem opakovať, ale o tom, aby ľudia 

dostali naspäť peniaze, niet pochýb. A treba vysvetliť ľuďom, akým 

spôsobom funguje táto služba. A ďalšia vec, viem z mesta, že 

žiadosti pri opätovnej registrácii na vrátenie sa budú dať 

sprocesovať; je to zabezpečené, že tí ľudia, ktorí si opätovne 

túto službu nejakým spôsobom platia, že už aj majú, a to by som 

smeroval na kolegu Vlačikyho, či majú možnosť žiadať o vrátenie 

alikvotnej čiastky? Ďakujem za odpoveď. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Môžete, prosím, vašu otázku zopakovať, pán poslanec?  

 

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

 Moja otázka znie, že či tí ľudia, ktorí teda sa opätovne 

registrujú, viem že bol taký nápad, aby si žiadali pri tej 

registrácii aj o vrátenie alikvotnej čiastky z toho parkovného, 

nespotrebovaného.  

 Či je zabezpečená pre tých obyvateľov tá služba pri tej 

opätovnej registrácii na meste? Či je to zabezpečené, lebo bol 

taký nápad, že keď sa budú registrovať opätovne, tak si túto 

žiadosť môžu podať. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ďakujem pekne. Síce mestský systém je iný ako viete, ale 

dohoda s mestom je taká, že bude môcť využiť ich stanovisko. 

Myslím, že na Račianskom mýte, v Tržnici, aby ľudia nemuseli kvázi 

chodiť dvakrát a mohli tam dať zároveň svoje údaje. A myslím, že 
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to platí. My sme zasa ponúkali mestu, aby tu na úrade mali svojho 

pracovníka a sme to vyriešili tým, že naši dvaja pracovníci na 

polovičný úväzok, budú za nejaký čas pracovať v podstate pre 

mesto. Čiže odpoveď je. 

 

 Mám za to, že keď schválite tento materiál, tak jedna z úloh 

úradu bude obrátiť sa na mesto s prosbou, s požiadavkou o 

spoluprácu, aby sme ľuďom mohli vracať peniaze s čo najmenším 

administratívnym zaťažením.  

 Pán poslanec Vlačiky. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja si myslím Rišo (JUDr. Mikulec), že Ti 

pán starosta odpovedal. Za mňa bol to návrh, aby obyvatelia, 

ktorým má byť niečo vrátené, to bolo vrátené pri novej 

registrácii, ale ja o tom nerozhodujem. A teda bolo na úrade, aby 

toto vyrokoval s hlavným mestom. A teda ak to urobil, alebo to 

urobí, tak super, tak by to malo byť, aby sme čo najmenej zaťažili 

tých obyvateľov.   

 

 Čiže tam už podľa mňa ani tá Novomestská parkovacia 

spoločnosť nejako do toho nemusí vystupovať. Príde mi, že len 

poskytnúť údaje, ktoré treba, resp. vie nastaviť ten systém ako 

sa to bude robiť a potom to pôjde nejako automaticky.   

 

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

 Martin (Mgr. Vlačiky), vlastne táto registrácia už prebieha 

a títo ľudia ktorí sa registrujú, nemajú túto možnosť. To len, 

aby si bol v obraze. 

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.: 
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 Ďakujem Ti Rišo (JUDr. Mikulec.) 

 Ja som ten návrh dal, ale neviem zabezpečiť ho, ale to je už 

na rokovaní mestskej časti s hlavným mestom aby to zabezpečila. 

Čiže, ja to môžem len podporiť z mojej pozície. Bohužiaľ, ak to 

nie je vyrokované, mne je to ľúto.  

 

     A chcem poprosiť kolegov, aby zahlasovali za tú alternatívu 

č. 1, aby tá mestská časť vrátila tie peniaze tak ako to má vrátiť, 

pretože alternatíva č. 2 žiadať hlavné mesto o zmenu ich VZN, to 

je záležitosť ešte na dlho, pretože to VZN ak vôbec vo volebnom 

roku bude otvárané, čo nie je isté, tak vždy malo byť otvárané 

niekedy v jarných mesiacoch čo by znamenalo že by tí ľudia čakali 

ešte 4 – 5 mesiacov možno na tie svoje peniaze, čo je teda hlúposť. 

Treba im to vrátiť čo najskôr, už im to malo byť vrátené, ale ešte 

nie je. Takže poprosím aj kolegov o podporu alternatívy č. 1, nech 

to majú ľudia čo najskôr. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva, faktická poznámka; potom 

zrejme na pána Vlačikyho a pána Mikulca.  

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ja vyjadrujem svoj názor, že budem hlasovať za alternatívu 

č. 1. Druhá alternatíva je bezpredmetná, nerealizovateľná už aj 

vzhľadom na to čo bolo povedané, zmena VZN. A my od začiatku 

s kolegom Mikulcom hovoríme, že peniaze treba ľuďom vrátiť. Mrzí 

ma, že celý tento projekt skončil takto. Prechod pilotného 

projektu bude plynulý a mesto nadviaže na tento projekt, čo sa 

bohužiaľ doteraz nestalo. Nechcem to detailne rozoberať. 

Momentálne sme v situácii, kedy mestská časť ako prijímateľ 

finančných prostriedkov za parkovanie je v pozícii že by mala 
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vracať a má vracať tieto peniaze. Martin  (Mgr. Vlačiky), chcel 

som zareagovať na Teba pokiaľ ide o kontaktné centrum a pýtal som 

sa presne na to, či obyvatelia ktorí prídu fyzicky, majú možnosť 

v tom softvérovom riešení si zaškrtnúť alebo požiadať o vrátenie 

alikvotnej čiastky; čo sa momentálne nedeje.  

 

 Čiže otázka je, prečo neboli rokovania medzi mestskou časťou 

a Magistrátom, že takáto možnosť bude? Nemám informáciu, prečo sa 

to neudialo, čo komplikuje situáciu.  

 

 Ja by som chcel povedať jednu dôležitú vec, že situácia vôbec 

nie je tak jednoduchá ako sa na prvý pohľad zdá. Chcem zdôrazniť, 

že počas pilotu tie parkovacie karty boli vydávané v tom čase 

v zmysle platného VZN o dočasnom parkovaní. Naše VZN bolo vlastne 

výstupom toho mestského VZN. V súčasnosti nerozumiem argumentom, 

že sú to dve rôzne právne normy.  

 

     Ale čo chcem povedať, že v tom čase platné VZN aby som 

oponoval nejakými pravidlami, za ktorých sa vydávali tieto 

parkovacie karty a boli tie pravidlá, ktorými sa rušili tieto 

parkovacie karty, resp. mali vracať alikvotné čiastky, je to § 11 

toho VZN, či už mestského alebo mestskočastného. Opakovane sú to 

podmienky, a ani jedna z tých alternatív, tam sa jednalo povedzme 

o presťahovanie, o úmrtie, a ani jedna z alternatív, alebo možno 

si už nepamätám presne, ale ani jedna nepokrýva situáciu, ktorá 

nastala teraz keď Magistrát si neprevzal ten projekt, najmä 

databázu, a nešťastne to skončilo. Čiže situácia je nepriaznivá, 

ale hovorím, mestská časť je povinná vrátiť ľuďom tieto 

nespotrebované peniaze za službu. Ďakujem.    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  
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     Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou na pána Vlačikyho.  

 

 

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

 Ja len doplním, Martina (Mgr. Vlačiky), že to sa nedeje, je 

veľký problém lebo ako vieš, keby si si pozrel štatistiky, tak 

v prvých dvoch mesiacoch je nadpolovičná väčšina registrácií. 

Takže títo ľudia sa budú musieť opätovne potom zúčastniť toho 

žiadania o vrátenie toho parkovného, resp. peňazí z tej karty.  

 

 A čo je ďalšia vec, ktorú treba obyvateľom povedať, že tým, 

že budeme vracať ľuďom tieto peniaze z nášho rozpočtu, takže tým 

že teraz nefunguje to parkovanie 3 mesiace, my prichádzame 

o ďalšie peniaze z parkovania. To znamená, my prichádzame aj o tie 

peniaze v súčasnosti kedy to malo zobrať mesto a tam prichádzame 

o 50 % z kariet a o 30 % z obratkového parkovania, resp. pozor 15 

%, lebo takto vyrokovali poslanci pre jednotlivé mestské časti, 

že mesto si zoberie z parkovania 85 % a mestské časti 15 %, čo 

teda dávam aj do vedomia obyvateľom.  

 

     Myslím si, že teda mestskí poslanci by mali viacej lobovať 

pre peniaze na mestské časti. A 15 % je myslím malý percentuálny 

podiel. (Bez zvuku.) Mesto nestíha a mestská časť prichádza 

o ďalšie 3 mesiace (Bez zvuku).     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte pán poslanec, ale už ste vyčerpali čas na faktickú 

poznámku. Čiže, ak dovolíte, teraz pani Timková.  

 

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

 (Nezrozumiteľná jedna veta.) Ďakujem.  
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Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Chcem Ťa upozorniť Rišo (JUDr. Mikulec), stále Ti robí to, 

že Ti seká. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Timková, faktická poznámka, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja som za alternatívu 1, len mi stále 

nie je jasné, prečo to má zastrešovať Novomestská parkovacia 

spoločnosť, ak som tomu dobre rozumela? Veď tam máme 2 pracovníkov 

ktorí sú na úrade, tí budú prepustení? Alebo ako to bude, ak som 

zle pochopila? Takže mal by to úrad zastrešovať, nie? Veď 

Novomestská parkovania spoločnosť končí. Takže prosím 

o vysvetlenie. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, naši zamestnanci na 

polovičný úväzok prešli už pod mesto, čiže riešia parkovanie 

v rámci nového parkovacieho systému, ktorý rieši mesto. A na 

polovičný úväzok zostávajú u nás, aby sme boli k dispozícii aj 

Parkovacej spoločnosti, pretože máme za to, že túto vec s vracaním 

by sme mali vyriešiť v priebehu 2 – 3 mesiacov.  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Takže potom by možno sa nám oplatilo zobrať jedného 

pracovníka na celý úväzok a určite ušetríme, keď nedávame dva 

platy na Novomestskú parkovaciu spoločnosť. Toto ide 

o administratívnu činnosť a tí dvaja konatelia robia, normálne sú 
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zamestnaní. Tak neviem ako to majú zastrešovať. To si zase budú 

pýtať brigádnikov, atď. Ako ja som zásadne proti. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 My so žiadnymi brigádnikmi nepočítame, pani poslankyňa. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Oni dvaja popri robote? Sú to dva platy. Podľa mňa jedna 

pracovníčka by to kľudne vedela zastrešiť a ušetríme. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Opakujem. My máme dvoch ľudí na polovičný úväzok. Povedzme 

že dohromady jedného na celý úväzok. A plus potrebujeme pána 

Volfa, ktorý to riešil. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 To nemyslíte vážne. A ešte budeme platiť dvoch konateľov, 

ktorí neviem akú majú činnosť a ešte zabezpečíme ďalšieho tretieho 

zamestnanca, ktorý bude. Ako prepáčte; povedzte to ľuďom, dobre? 

Budeme platiť troch ľudí, ktorí budú vyplácať spätne výdavky.    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Konatelia končia 31.12. myslím pracovný pomer, alebo niečo 

podobné. Čiže nemám vedomosť, že by boli potrební pri vyplácaní 

príspevkov.  

 Pán poslanec Weiss, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ďakujem pekne aj  za takú búrlivú diskusiu. No, rád by som 

poznamenal, že príde mi to také nevhodné že zrazu sa tu hádže 

horúci zemiak, na mestskú časť, potom na parkovačku. Keď bolo 
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treba riešiť nejaké personálne veci, odmeny, tak sa to vedelo 

veľmi efektívne vyriešiť bez poslancov, bez toho aby sme o tom 

vedeli. A teraz mi to príde tak, že hodiť všetku zodpovednosť na 

mestskú časť, tak nechápem kde je problém. Či nebola nejaká 

synergia, súčinnosť. Máme tu proste kolosálny problém, ktorého 

rukojemníkom sú občania a jednoducho potrebuje sa to vyriešiť.  

 

 Mňa napadlo také riešenie, a ja som si dovolil to 

skonzultovať s Martinom Böhmom, že či by to bolo technicky možné, 

ja neviem o koľko ľudí ide, ale ak sú to stovky, tisíce ľudí, tak 

každého by sme museli vyzvať asi nejakým listom, musel by dať 

číslo účtu, alebo peňažná poukážka. Príde mi to dosť doslova 

nemožné urobiť to. 

 

 Či by nebolo možné uvažovať o takom variante, že v súčinnosti 

s Magistrátom tí ľudia by sa nejako vyfiltrovali z databázy a pri 

ďalšej platbe, ktorú by mali platiť, že by platili jednoducho 

menšiu čiastku. Príde mi to jednoduchšie administratívne, lebo ja 

sa obávam, že to nezvládneme technicky. Možno Martin Böhm by ma 

vedel doplniť, má veľa informácií. Takže toto ma napadlo, možno 

by to pomohlo občanom a vyriešilo by to náš problém. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pozrite sa, takto: Naša predstava bola iná. My sme očakávali, 

že kontinuálne celý ten parkovací systém prejde na mesto, bez toho 

aby občania boli akýmkoľvek spôsobom zaťažovaní, obťažovaní 

a nestalo sa tak. Mojim cieľom nie je tu hovoriť prečo nie, prečo 

to mesto nezvládlo, natiahli sa problémy, jednoducho to je fakt. 

Vzhľadom na to, že sú rôzne právne názory potrebujeme to mať 

odhlasované, aby keď príde kontrola NKÚ sme mohli povedať, áno, 

je to v poriadku, zastupiteľstvo to schválilo, nešlo o nejakú 
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svojvôľu pána starostu, resp. úradu. A v našom záujme je ľuďom 

zaplatiť tie peniažky ktoré zostali nespotrebované, čo 

najrýchlejšie. Z mojej strany kvázi všetko k tejto veci.  

 Pán vicestarosta Filipovič. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Dúfam, že ma počujete? 

(Áno.) 

 Chcel by som to zhrnúť tak ako to bolo, ako požiadal Rišo 

(JUDr. Mikulec) na začiatku. Takže povedal by som asi tak, nakoľko 

mám parkovanie na starosti po pánovi Winklerovi, ako ste ma 

poverili pán starosta, chcel by som povedať dve veci. Parkovačku 

sa nám možno podarilo spustiť, samozrejme na začiatku sme mali 

nejaké problémy. Potom to malo preberať mesto, mesto to nestíhalo. 

Hovorilo sa od 1.6. alebo 1.7., nástup bol 30.9., 30.10., 30.11., 

od 1.1. a následne 10.1. Prieťahy neboli len na našej strane zo 

začiatku, teraz prieťahy boli aj na meste. 

 

     Mesto pochopilo, že to nie je také jednoduché. Boli tam 

nezhody v tom, že právne oddelenie u nás na úrade sa nestotožnilo 

s tým, že máme my vyplácať tú čistku, lebo podľa toho ako sme mali 

prijaté VZN a podľa vecí, ktoré sme si odhlasovali na 

zastupiteľstve malo to precedens, a tam vznikol problém, kto bude 

vyplácať alikvotné čiastky.  

 

 Navyše mesto vydalo rozhodnutie, že karty platia ďalej, čiže 

aj po 30.9. Následne vznikli nejaké preteky s mestom. Mesto sme 

požiadali o právnu analýzu, na základe ktorej ide o vyplácanie 

nami dostaných čiastok, lebo sú to verejné financie a verejné 

zdroje. A keď si tu odhlasujeme tú alternatívu 1, pohneme sa 

výrazne vpred. Doriešime akurát tých ľudí, ktorým sa budú 
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alikvotné čiastky vyplácať. Mali by sme mať na úrade, kde je 

databáza ľudí, vypočíta sa to, niekto z IT, alebo niekto z 

ekonomického oddelenia.  

 

     Poprosím, odsúhlasme tú alternatívu 1, všetko je na dobrej 

ceste už. Myslím, že sme sa dohodli, veľmi nám záleží, aby ľudia 

mali svoje peniaze. Je to moja gescia, pána Korčeka, 

pána Gašpierika, pána Balgu a pána Dubčeka. Sú to naši občania, 

moji susedia, takže vás poprosím, poďme hlasovať.  

A rovno dávam návrh na hlasovanie, aby sme ukončili tu tieto 

debaty. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ďakujem pekne. Ideme hlasovať o návrhu pána vicestarostu 

Filipoviča, na okamžité ukončenie diskusie.  

Prosím, nech sa páči, prezentujme sa. 

(Prezentácia.) 

Nech sa páči, hlasujeme. 

 

(Hlasovanie.) 

Za:                  19 poslancov. 

Proti:                0 

Zdržal sa:            1 

Diskusia je ukončená.  

 

Samozrejme, predtým než prejdeme na ďalší bod, dáme priestor, 

aby povedali svoj názor ešte všetci, ktorí boli do diskusie 

predtým prihlásení.  

Prihlásil sa pán kontrolór Böhm, takže ak dovolíte, dám ju 

slovo. Nech sa páči.  
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Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Ďakujem pekne, pán starosta. Nechcem zdržiavať, len Braňo 

Filipovič to, teda pán vicestarosta načal. Bolo by dobré, keďže 

máme tú databázu a alikvotné čiastky, ako som pochopil, nebudú 

rovnaké pre všetkých ľudí, lebo každý zaplatil iné, drobné 

softvérové riešenie, ktoré by vyrátalo a vyhodilo tie zostavy, 

komu, koľko dlžíme, a to je asi to najpodstatnejšie v tejto 

chvíli. Čiže, áno bolo by fajn. Ako naprogramovať to nie je 

problém, je to pár riadkov, ale zatiaľ sme sa o tom nebavili, lebo 

tu znelo ako by to mal niekto ručne vyrátavať, a to by som naozaj 

nebol rád, keby sa tak robilo.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme, máte pravdu, naozaj ručne to robiť nebudeme. 

Najväčší problém nebude to vyrátavanie ale skôr to jednoducho 

získať overiteľné číslo účtu jednotlivých ľudí, na ktorých sa budú 

vyplácať tie peniažky. 

 Pán poslanec Árva, faktická poznámka. 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Len v rýchlosti. Keď ľudia prichádzali do kontaktného centra 

a žiadali parkovacie karty, museli splniť všetky náležitostí 

a podmienky pre tú ktorú parkovaciu kartu. Potom, ako sa 

skontrolovali, bol daný príkaz so symbolom, čiže každý rezident 

platil za parkovaciu kartu na základe špecifického variabilného 

symbolu a všetky údaje sa nachádzajú v databáze užívateľov vo 

vlastníctve mestskej časti. Treba si o to požiadať. Viem, že toto 

sa aj udialo, keďže databáza je k dispozícii, treba si ju otvoriť, 

prekontrolovať a takisto porovnať informácie o vydaní, ktoré boli 

pripísané na účet mestskej časti.  Chcem povedať, že tá práca, 

samozrejme, by sa nemala robiť manuálne.  
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     Veľa vecí sa dá aj zautomatizovať, ale určite budú prípady, 

kde bude chýbať e-mail, pretože ľudia na začiatku chodili bez 

registrácie osobne. A sú aj ľudia, ktorí nemajú mobily a nemajú 

e-maily. Teda nebude to nič náročné, nie je to jadrová fyzika, 

ale je to prácne. Bude potrebné 2 tisíc krát to prepočítať, 

alikvotnú čiastku od dátumu aktivovania tej parkovacej karty. 

Opakujem, že všetky údaje sú k dispozícií, či už priamo 

z účtovníctva mestskej časti ako boli peňažné sumy pripisované, 

alebo aj v databáze, ktorá vlastne bola súčasťou informačného 

systému. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Timková, faktická poznámka. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja stále nechápem, že prečo tlačíme, 

aby to zabezpečoval poslanec, napríklad ste povedali poslanec  

Volf. Je nezamestnaný? Alebo ako to bude robiť, popri zamestnaní? 

A povedali ste, že to máte za dva, tri mesiace a schválilo sa 12 

tisíc € na to. To znamená, že 4 tisíc € za mesiac, čo bude 

zastrešovať? Ja si myslím, že je nejaká administratívna pracovná 

sila na úrade a asi by to zvládla tiež. Takže sa mi nepáči, že 

takýmto štýlom sa to zase posúva niekomu, nejakým poslancom. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, bol to pán Volf ktorý komunikoval s Parkiom 

na začiatku. A myslím, že v tom čase odviedol kus práce. Prvé 4 
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mesiace bol dobrovoľník, následne ako zamestnanec parkovacej 

spoločnosti. Čiže, mal som za to, aby sa toho chopili ľudia, ktorí 

v tom systéme sú a nehľadali sme niekoho nového. To je všetko. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 A myslíte si, že 12 tisíc € na túto časť potrebujeme, aby sa 

vrátili peniaze? Ako prepáčte; musíme platiť troch, a to nie je 

12 tisíc. Dobre.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja som povedal, že nám ide o to, že využijeme pracovníkov, 

ktorých máme na polovičný úväzok, plus by sme radi zaplatili práve 

pána Volfa, ktorý robil s Parkiom nejaké 2 mesiace. To je všetko. 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja len doplním ku kolegyni alebo možno ku 

kolegom z klubu Novomestskej zmeny. Páni a dámy, nezabúdajte na 

to, že teraz tu pani Timková rozpráva o tom, že nejaký poslanec 

by mal dostať nejakých 4 tisíc € za mesiac, ale keby nebolo 

poslanca Volfa, keby nebolo poslanca Mikulca a keby nebolo 

poslanca Árvu, tak mestská časť nemá niekoľko stotisíc euro na 

účte, lebo by žiadne parkovanie nebolo. Vtedy vám to nevadilo, že 

poslanci robili pre mestskú časť, resp. pre spoločnosť zriadenou 

mestskou časťou. Vtedy vám to nevadilo? 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Sme niekde inde. 

 

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

 Nie sme niekde inde, sme stále tu. Ty si niekde inde Darinka. 
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 Vtedy vám nikomu neprekážalo, že robia poslanci?  Áno, vtedy 

ste všetci čakali, že tento projekt skrachuje. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

     Mne to vadilo vždy.  

 

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

 Ja viem, že Ti vadilo. Teba vadí, že niekto urobí dobre. 

Tebe nevadí, že mesto to urobilo zlé a nie je z toho nič, alebo 

resp. je tam teraz veľký problém. Ale Tebe vadí, že niekto urobil 

úspešný projekt. Ale nezabúdajme na jednu vec, že keby to 

fungovalo tak ako to malo fungovať, a tá represia mesta by bola, 

tak dnes nemáme 100 tisíc €, ale dnes máme cez milión € na účte.  

A tá parkovacia politika;. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, Váš čas prešiel. 

 

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

      A tá parkovacia politika, za ktorú si ľudia zaplatili, by 

aj fungovala. Ale nefungovala nie zo strany mesta, nie zo strany 

mestskej časti, tak ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Šebejová, riadny príspevok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som chcela nadviazať na to, že keď som 

počúvala o tej databáze od Andreja (Ing. Árvu), tak ja si myslím, 

že mestská časť má úplne všetky informácie na to, aby vedela 

naozaj proste vyrobiť nejakú zostavu na základe ktorej na tie 
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čísla účtu ľudí, na ktoré boli peniaze poslané,  bude vedieť aj 

peniaze vrátiť. A ja by som chcela navrhnúť zmenu v tej 1. 

alternatíve, vlastne doplnenie toho uznesenia nasledovne: 

 

 V prvej alternatíve bude mestská časť súhlasiť so 

stanoviskom Hlavného mesta SR Bratislavy a začne proces prijímania 

žiadostí o vrátenie vybraných úhrad za tieto vydané a uhradené 

parkovacie karty od 01.10.2021.  

 

 Tak len tak, že v 1. alternatíve bude mestská časť súhlasiť 

so stanoviskom Hlavného mesta SR Bratislavy a na základe všetkých 

informácií ktoré má pod dohľadom kontrolóra proste dokončí proces 

výplaty alikvotných čiastok jednotlivým obyvateľom. – Ja to dám 

aj písomne.  

 

 Proste mne to tak vychádza, že mestská časť má všetky 

informácie. Pokiaľ sa mýlim, tak prosím vás, nech to niekto 

poprie. A pokiaľ mestská časť má všetky informácie, tak tu 

nemusíme robiť nič len upraviť to uznesenie tak, aby mestská časť 

vyrobila zostavu, kde budú čísla účtov a vrátila tie alikvotné 

čiastky. A prosila by som teda naozaj, aby tam bol dohľad 

kontrolóra. 

 Martin (Ing. Böhm), je to takto možné? 

 

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

 Toto je úplne zbytočné. Je zbytočné o tom hlasovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tak či onak je tu návrh pani poslankyne. A ako som sa naučil, 

tak ona svoj návrh štandardne nesťahuje. Poprosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia. Ideme najprv hlasovať; 
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Poslankyňa Ing., Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.: 

 Ja som sa pýtala, Martin, je pre mňa; mohol by mi pán Ing. 

Martin Böhm odpovedať na túto otázku, či má mestská časť všetky 

informácie na to, aby vedela vyrobiť zostavu, z ktorej bude jasné 

na ktorý účet komu má vrátiť peniaze; či si schopný na tento 

proces dohliadnuť?  

 

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

 Podľa mňa Ing. Böhm nedisponuje tou informáciou, lebo nemá 

veci ani z dozornej rady, nemá veci z parkovačky, veď nič mu 

nebolo dané a ako môže na to odpovedať, pre pánaboha? 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Samozrejme to sa dá, to sa robilo aj predtým.  

 A čo sa týka tých databáz, na základe toho čo povedal pán 

Andrej Árva, by to malo byť možné. Takže nabehnúť sa dá na všetko. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ďakujem pekne. Ideme  hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani 

poslankyne Šebejovej, takže poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja musím poprosiť pani poslankyňu aby mi ten návrh uznesenia 

poslala, lebo zatiaľ ho nemáme.   

 Môžeme navrhnúť tak, že dajme si 10-minútovú prestávku, 

sedíme od 9.00 hod. Počas nej predpokladám, že dostaneme ten návrh 

uznesenia pred hlasovaním.  
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Vicestarosta Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Za klub Novomestskej zmeny navrhujeme prestávku. A verím, že 

aj ostatné kluby. 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Taktiež aj môj klub je za prestávku. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ešte otázka na pani vedúcu Červenkovú: Pani vedúca, 

máme 11.15 hod. a nemáme tu nejakých občanov že by chceli 

vystúpiť?  

 

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

 Nie, pán starosta, neprihlásil sa nikto.  

 

BOD 22:  

Vystúpenie občanov 

 (Neboli prihlásení žiadni občania.) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Výborne. V takom prípade máme 11.16 hod. a stretneme sa 

o 11.30 hod. Ďakujem pekne. Vidíme sa.  

 (Prestávka.) 

 

 Kolegyne, kolegovia, dobrý deň prajem. Ak dovolíte je 11.30 

hod. a pokračujeme ďalej v našom bode 12.  

 Pán JUDr. Velček sa hlási, právne oddelenie. 
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JUDr. R. V e l č e k, vedúci oddelenia PPČESČaSP: 

 Ďakujem. Ja len by som chcel tak apelovať trošku, aby tá 

časť toho uznesenia písm. A zostala vo svojej podstate zachovaná, 

lebo tam sú stanovené podmienky, to znamená komu sa bude vyplácať 

alikvotná suma, pomerná suma z tých zaplatených parkovacích kariet 

a za aké obdobie. Ono to síce z kontextu tohto celého aj vyplýva, 

len toto uznesenie písm. A by malo byť zachované. Pokiaľ je nejaká 

snaha zabezpečiť nejakú kontrolu pána kontrolóra, to sa dá doplniť 

aj inak. Respektíve pán kontrolór zo zákona môže kontrolovať aj 

plnenie uznesení. Takže ja iba toto, aby sme potom vedeli na úrade 

s týmto uznesením robiť alebo dosiahnuť ten cieľ, ako je vrátenie 

tých pomerných súm, ale aby sme mali k tomu aj relevantný podklad.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, ste ochotná sa spojiť s pánom JUDr. 

Velčekom, resp. môže sa on spojiť s Vami, aby ste dosiahli to čo 

chcete. A zároveň podľa právneho oddelenia bolo to aj v súlade 

s tým, aby obec mohla vyplácať tie nespotrebované príspevky?  

 

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

 Prepáčte, môžem sa spojiť s pánom Velčekom a či môže chvíľu 

počkať? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Takže prosím, pán JUDr. Velček zavolajte pani 

poslankyni, dobre?  

 Mohli by sme ísť svižnejším tempom.  

 

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

 Chcel by som informovať, že sme sa s pani poslankyňou 

dohodli. Pointa bola, pani poslankyňa chcela, aby tí ľudia si 
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nemuseli dávať individuálnu žiadosť. A pokiaľ je zo strany 

mestskej časti k dispozícii také množstvo informácií vrátane účtu, 

z ktorého boli finančné prostriedky hradené, aby sa im to na 

priamo vyplatili.  

 

 Takže tá zmena bude spočívať v tom, že v písm. B. sa dá, aby 

zabezpečili proces prijímania žiadostí - tam bude „pokiaľ 

nedisponuje už takými údajmi aby sa dalo vrátiť“ a bude tam ešte  

doplnené B, ktoré nejakým spôsobom ešte túto vec ešte zduplikuje 

celú tú podstatu. 

 

 Takže to bola tá podstata pozmeňujúceho návrhu pani 

poslankyne. Pokiaľ máme všetky informácie na vrátenie, máme vrátiť 

bez žiadostí.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Rozumiem, aj tak sa nezmení ten návrh uznesenia, ale je 

samozrejmé, že nebudeme si pridávať nezmyselnú administratívnu 

robotu a oslovovať ľudí  v prípade že máme na nich to číslo účtu.  

 

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

 To je úplne samozrejmé. Pán JUDr. Velček, mám jednu otázku: 

Ako sa môže niekto prihlasovať bez prihlásenia? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, máte pravdu. Ako je to možné, páni? Nič v zlom. 

 

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

 Prihlásiť sa nedá.  

 

Poslanec Ing. S. W i n k l e r : 
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 Beriem to, pán starosta, že ste nezačal. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže, kolegyne, kolegovia, pokračujeme ďalej.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 Ideme najprv hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne 

Šebejovej. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :  

 Ja nemám tento návrh naformulovaný. Je otázka, či si to môže 

osvojiť pán prednosta autoremedúrou, ak je to takto jednoduché. 

Alebo by som skutočne poprosil niekoho, aby mi doručil písomný 

návrh uznesenia, lebo zatiaľ ho nemám, aby som ho prečítal.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán JUDr. Velček, môžete to ešte raz prečítať?  

 

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

 Ja by som to aj rád prečítal, len pani poslankyňa tento návrh 

ešte píše. My sme sa rozprávali o tej pointe, ona ma potom 

poprosila, aby som ja povedal tú pointu. A vlastne čakáme, 

návrhová komisia, pani Červenková na návrh uznesenia.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Bol tu návrh pána poslanca Petroviča, že by si to rovno 

osvojil pán prednosta autoremedúrou a celé to môžeme skrátiť a ísť 

ďalej. Lebo ja si myslím, že je nám všetkým jasné a samozrejmé, 

pokiaľ úrad má k dispozícii čísla účtov priradené ku konkrétnym 

osobám, ktoré nám zaplatili, tak nebudeme ľudí obťažovať ničím, 

len im tie korunky pošleme. A zároveň príde informácia, že poslali 
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sme vám toľko a toľko, a tu je výpočet. Do videnia. Ale to tam 

bude, aby bolo jasné, že nebudeme si vymýšľať robotu.  

 

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

 Možno tá úprava by mohla byť v tom B. žiada starostu mestskej 

časti a prednostu miestneho úradu, aby zabezpečili proces 

prijímania žiadostí – tam by mohla byť zátvorka „pokiaľ 

nedisponuje dostatočnými informáciami“, koniec zátvorky. Takže 

tam je dané to, že keď máme všetky informácie, ktoré vieme 

zrealizovať tak môžeme to urobiť bez žiadostí.    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 To je o. k. 

 

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

 Môžem aj  ja? Pani poslankyni hlavne išlo o to, a nielen jej 

ale aj niektorým z jej klubu, aby sa to nerobilo prostredníctvom 

parkovacej spoločnosti. Čiže keď to je tak, tak by som vyzval pani 

poslankyňu Šebestovú, aby sa vyjadrila či je to tak, aby sme ako 

poslanci vedeli o čom hlasujeme. Lebo aby potom nebola nejaká 

disproporcia v tom, že niekto sa bude sťažovať, že sa to robí 

prostredníctvom parkovacej spoločnosti. My chceme porovnať, aby 

tí ľudia mali tieto peniaze naspäť. A keď chcú poslanci, nech to 

robí úrad.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Páni poslanci, diskusia už skončila.  
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Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ide o návrh uznesenia; nediskutujeme. 

 

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

 Ja viem, len jednu vec, páni. Uvedomili sme si, že niekto 

mohol zmeniť číslo účtu? Ako nehnevajte sa, veď všetko sa mohlo 

za ten rok zmeniť. Nemyslíme vôbec na zadné vrátka? Zbytočne sme 

sa zdržali pol hodinu. Bolo dobré tak ako to bolo. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ešte poviem; môže to byť pod Novomestskou parkovacou 

spoločnosťou, keď je teraz v decembri zrušená?  

 

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

 Ona zrušená nie je. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ale bude, veď nemáte zmluvu, tak budeme to predlžovať? 

Neviem, ja sa preto pýtam.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Kolegovia, diskusia skončila. Prosím, aspoň tieto základné 

veci rešpektujme. Diskusia skončila. A neviem, že by poslanci 

odhlasovali zrušenie parkovacej spoločnosti. To, že skončí niekomu 

pracovná zmluva neznamená, že skončí funkcia konateľa. Ani to 

neznamená skončenie parkovacej spoločnosti. Veď dobre, už sme 

teraz vo fáze, že ideme hlasovať o návrhu uznesenia. Čiže prosím, 

diskusia skončila.  

 

 Pani poslankyňa Šebejová, máte to už hotové?  

 Čiže, prosím, pán JUDr. Velček, ešte raz to prečítajte 

a autoremedúrou si to pán prednosta, bude taký láskavý osvojí. 
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Samozrejme, bude pamätať na to čo povedal pán vicestarosta 

Filipovič, že pozor na to, že to číslo účtu sa mohlo za ten  rok 

zmeniť.    

 Prosím, pán JUDr. Velček, prečítajte. 

 

 

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

 Tá moja úprava, takže to B. čítam: 

Žiada starostu mestskej časti a prednostu miestneho úradu, aby 

zabezpečili proces prijímania žiadostí – zátvorka „pokiaľ už 

nedisponuje dostatočnými informáciami pre vrátanie“ – a pokračuje 

– o vrátenie pomerných častí; 

 Neviem, zdá sa vám to všetkým takto? U mňa áno.    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Podľa mňa je to v poriadku. A verím tomu, že je to to čo 

chcela pani poslankyňa Šebejová. Pani poslankyňa, súhlasíte?  

 Dobre. Mám za to, že je to toto. Keby nie, tak bude ďalší 

návrh. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Autoremedúrou osvojujem si návrh pána Velčeka.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ak dovolíte, poprosím návrhovú komisiu, aby 

sme hlasovali o tomto materiáli. A budeme hlasovať o alternatíve 

1 s tým, že chceme tieto peniaze vracať. Prosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia.   

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  
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 Návrh uznesenia – Alternatíva 1: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

A. Súhlasí, 

aby mestská časť vrátila držiteľom rezidentských a abonentských 

parkovacích kariet vydaných podľa Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel pomernú časť vybraných úhrad za 

tieto vydané a uhradené parkovacie karty, tak, že táto úhrada sa 

vracia za čas od 01.10.2021 do uplynutia ich ročnej platnosti. 

 

B. Žiada 

starostu mestskej časti a prednostu miestneho úradu, aby 

zabezpečili proces prijímania žiadostí (pokiaľ už nedisponujú 

dostatočnými informáciami pre vrátenie) o vrátenie pomerných 

častí vybraných úhrad za vydané a uhradené parkovacie karty, 

a proces vrátenia pomernej časti úhrad držiteľom rezidentských 

a abonentských parkovacích kariet podľa bodu A.   

 

C. Súhlasí 

s vyčlenením finančných prostriedkov získaných z vyúčtovania 

výnosov z pilotného projektu parkovacej zóny Tehelné pole podľa 

čl. 91 ods. 4 až 6 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (doplnené 

Dodatkom č. 17) z výnosov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za 

rok 2021 a s použitím týchto prostriedkov na vrátenie pomerných 

častí vybraných úhrad podľa bodu A., až do doby premlčania 

právnych nárokov držiteľov parkovacích kariet.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.  

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                  15 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            4. 

 Ďalším materiálom je bod č. 13. Trošku to zrýchlime. 

 

 

BOD 13:  

Žiadosť East fund, s. r. o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 

Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 

25.11.2020 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Ide o zmenu nájomnej zmluvy, ktorú sme už schvaľovali. 

Materiál ste čítali, vec je jednoduchá. Čiže ak nie sú nejaké 

otázky, ktoré by mohli byť, tak poprosím rovno 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  

zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 25.11.2020 uzavretej 

medzi mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 831 92 

Bratislava ako prenajímateľom a East fund s. r. o., Vajanského 

nábrežie 5, 811 02 Bratislava ako nájomcom, pričom Článok V. ods. 

2 nájomnej zmluvy sa mení a znie nasledovne: 

 

„Prenajímateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať v trojmesačnej 

výpovednej dobe v prípade, že nájomca nezmení účel užívania stavby 

na prevádzku služieb - Fitness, wellness a yoga studia 
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a nevybuduje parkovacie miesta, z dôvodov na strane nájomcu, 

v lehote najneskôr do 30.06.2022. Výpovedná doba začína plynúť 

dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede nájomcovi.“  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie: 

 Za:                19 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0. 

     Ďalším bodom je bod č. 14. 

 

 

 

BOD 14:  

Žiadosť art SLNEČNICE, o. z. o odpustenie nájomného za užívanie 

nebytových priestorov v budove na Hálkovej 11, Bratislava na 

základe nájomnej zmluvy č. ÚEZ 124/2020 za mesiac január až apríl 

2021 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Je to občianske združenie, ktoré pracuje s deťmi 

s postihnutím a má u nás priestor na Hálkovej. Žiada o odpustenie 

nájmu za 4 mesiace. Hovoríme o nejakej sume 289,00 €, čo je 50 % 

z tejto sumy. Čiže poprosím vás, ak dovolíte, by som to rovno 

odhlasoval. 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  

s c h v a ľ u j e  

odpustenie 50 % nájomného nájomcu art SLNEČNICE, o. z., za 

užívanie nebytových priestorov v budove na Hálkovej 11, Bratislava 

na základe nájomnej zmluvy č. ÚEZ 124/2020, za mesiace január až 

apríl 2021 – v celkovej výške 289,12 €, z dôvodu neposkytnutia 

dotácie zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

pre technický problém s odoslaním žiadostí o poskytnutie dotácie 

na strane prenajímateľa. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

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

 Mne sa nepodarilo zaprezentovať, neviem z akého dôvodu, ale 

som za.  

 Ďakujem pekne. 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   19 poslancov.     

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0. 

 Ďalší bod je bod 15. 

 

 

BOD 15: 

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

5494/2 o výmere 719 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je 
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priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 na Jahodovej 11, 

v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome  

 

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  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e 

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

parc. č. 5494/72, o výmere 719 m2, zastavané plochy a nádvoria, 

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

5494/1, o výmere 1470 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovaného 

na LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, úradne overeného pod č. 

1576/2017, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

a v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

; v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 2853 na 

Jahodovej 11, v k. ú. Vinohrady, a to nasledovne: 

 

1. Jozef Figur, bytom Klenova 16, 831 01 Bratislava, nadobudne 

podiel 2/3 z podielu 6550/27270, ako podielového 

spoluvlastníka bytu č. 2 v podiele 2/3 

za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 377/202 vo výške 

21.127,76 €. 
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2. Erika Kozová, bytom: Novozámocká 2, 960 01 Zvolen, nadobudne 

podiel 1/3 z podielu 6550/27270, ako podielovej 

spoluvlastníčky bytu č. 2 v podiele 1/3 

za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 377/2020 vo výške 

10.563,88 € 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod 

nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa 

osobitného predpisu alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný 

prevod podľa osobitného predpisu,   

 

; z dôvodu, že predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k bytovému 

domu, v ktorom sú vlastníkmi bytu žiadatelia a mestská časť je 

povinná previesť podiel na priľahlom pozemku v súlade s § 23 ods.  

1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov do vlastníctva vlastníkov bytu. 

 

; za nasledovných podmienok: 

- s kupujúcimi bude uzatvorená kúpna zmluva, pričom kúpna 

zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

- kupujúci uhradia kúpnu cenu v lehote odo dňa účinnosti 

kúpnej zmluvy 

- v prípade, že nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná 

príslušná kúpna zmluva, toto uznesenie v časti týkajúcej sa 

predmetného kupujúceho/kupujúcich stratí platnosť  

- v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcimi v uvedenej lehote 

uhradená, toto uznesenie v časti týkajúcej sa predmetného 

kupujúceho /kupujúcich 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:                  17 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Pred nami je ďalší bod č. 16.    

 

 

 

BOD 16: 

Správa audítorskej spoločnosti Luca Partner o vykonanej 

mimoriadnej kontrole v EKO-podniku VPS 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, máme tu aj niekoho z tejto spoločnosti?  

 

Ekonómka spoločnosti Luca Partner: 

 Dobrý deň prajem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

      Výborne. Vítajte medzi nami. Ak dovolíte, postup bude 

nasledovný. Ja by som dal najprv slovo poslancom v rámci diskusie 

alebo na ich otázky smerom k vám a následne budete mať slovo Vy.  

 

Ekonómka spoločnosti Luca Partner: 

 Ešte raz, dobrý deň prajem všetkým. Nech sa páči, páni 

poslanci, a potom poviem čo bude treba. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne. Samozrejme, bude sa hlasovať o tom, 

aby ste mohli vystúpiť, ale to poslanci odhlasujú, tam problém 

nevidím.  

 Takže, dámy a páni, vítajte. Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Petrovič. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Ja som si so záujmom prečítal tú správu, aj 

teda návrh uznesenia a mám len procedurálny návrh. Navrhujem, aby 

sa o bode 1 a bo e 2 hlasovalo zvlášť. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Nerozumiem, ale rešpektujem. Dobre. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja to kľudne vysvetlím, pán starosta, trošku. Myslím si, že 

by sme nemali len tak paušálne súhlasiť s postupnou implementáciou 

navrhovaných odporúčaní. Tá správa má nejaké odporúčania a o tých 

treba viesť podľa mňa v podstate podrobnejšiu a hlbšiu diskusiu 

a potom sa rozhodnúť, ktoré z odporúčaní budeme implementovať. Ja 

nie som presvedčený, že je to nevyhnutné v každom bode stále.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 O. K. Rozumiem. Nech sa páči, pán poslanec Galamboš.  

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Môžem dostať vysvetlenie, 

prečo táto správa nebola predmetom rokovania finančnej komisie 

a ostatných komisií? Myslím, že je to zásadný materiál a malo sa 
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to trošku prelúskať. Ale nebolo to na webe včas a neviem sa k tomu 

vyjadriť. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :ˇ 

 Ďakujem pekne. Pán prednosta, nech sa páči. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     Ďakujem za slovo. Ja by som stručnejšie povedal: Áno, 

vzhľadom k tomu, že peniaze na tento mimoriadny audit boli 

schválené len pred možno viac ako mesiacom, museli sme robiť 

verejné obstarávanie na to výberové konanie na toho dodávateľa. 

Samotný dodávateľ nemal ani jeden mesiac na to, aby spracoval tú 

správu. Správa nám bola odovzdaná minulý týždeň a nestihla byť 

prerokovaná vo finančnej komisii. Napriek tomu myslím si, že je 

dostatočne zrozumiteľná a pokiaľ máte nejaké otázky či už na nás, 

alebo na audítorov, môžete samozrejme predniesť. Ďakujem.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Môžem doplniť, pán starosta? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Nech sa páči.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š ? 

 Pán prednosta, čo by bránilo tomu, keby sme to prerokovali 

v januári? Prečo musíme tak šturmovať? Ďakujem. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Jednak to, že v pláne kontrolnej činnosti miestneho 

kontrolóra je už ďalšia kontrola v EKO-podniku a jednak to, aby 

čo najskôr bola vyjasnená situácia, aká nastala po odchode 
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bývalého riaditeľa. Takže toto je informácia, aby zastupiteľstvo 

čo najskôr malo všetky informácie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Petrovič, faktická poznámka. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

Ja by som sa pripojil vlastne k predsedovi finančnej komisie. 

Ako podpredseda finančnej komisie naozaj ma mrzí, že opäť je tu 

postup úradu takýto, v zásade takáto zásadná vec. To je dôvod, 

prečo som navrhoval, aby sa hlasovalo o každom bode zvlášť, 

nakoľko to neprešlo ani komisiami, a nevidím žiadny dôvod prečo 

by to nemohlo ísť v januári. Pritom poslanci mohli túto správu 

dostať e-mailom, aby sa s ňou zoznámili a na najbližšom riadnom 

rokovaní mohol ten materiál prejsť riadnym prerokovaním. Mohlo sa 

debatovať o tom, ktoré z tých odporúčaní sú naozaj zmysluplné 

a treba podľa nich postupovať. Mohli vzísť z komisií nejaké 

odporúčania. Teraz to tu máme na zastupiteľstve.  

 

Ja si  myslím, že možno by bolo vhodnejšie, keby to pán 

prednosta stiahol a naozaj nechal prebehnúť štandardným postupom, 

cez komisie a Radu. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja som sa pýtal pána prednostu, že prečo?  

     Povedal mi, že bola požiadavka zo strany poslancov, aby to 

bolo čo najrýchlejšie. A za nás vôbec nie je problém materiál 

stiahnuť, i keď tu je pani ekonómka chcel by som ju poprosiť aspoň 

o pár úvodných slov. A dať vám priestor na to, aby ste mohli 

materiál prerokovať cez komisie, ecetera, ecetera, a sa to 
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prerokovalo v januári, februári na zastupiteľstve, ktoré bude 

naplánované. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa chcem pridať k mojim 

predrečníkom. Možno by bolo možné také kompromisné riešenie, aby 

sme teraz zobrali tú správu na vedomie s tým, že o tých ďalších 

záveroch, ako povedal pán Petrovič sme rokovali neskoršie. 

V zásade by sme o bode 2 ani nehlasovali a hlasovali by sme iba 

o bode č. 1 návrhu uznesenia. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To, čo hovoríte, mne znie ako dobrý nápad. Čiže pokiaľ 

poslanci nie sú proti, tak by som poprosil pána prednostu, aby si 

autoremedúrou jednoducho osvojil tento návrh.  

 Pán poslanec Galamboš, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Viete niekedy sa význam tých 

komisií dosť zľahčuje. Práve v tomto prípade máme tam člena 

odborníka zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý robí vnútorný 

audit, audity. A možno ten by mal také pohľady na túto vec ktoré 

my nemáme, lebo denne v tom profesnom živote s týmto prichádza 

do styku. Preto apelujem, aby vždycky takéto závažné materiály 

chodili do komisií a aby chodili aj pracovníci úradu; myslím tým 

právny úsek. Ďakujem pekne. 

 

 



98 
 

 

33. zas. MZ MČ B-NM 14.12.2021 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Za mňa, ak nie je iný názor, ja som za. Pán prednosta, môžem 

poprosiť? 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ja ako predkladateľ autoremedúrou sťahujem bod č. 2 s tým, 

že bude ten materiál opätovne predložený do komisií, na Miestnu 

radu a na Miestne zastupiteľstvo, ktoré bude začiatkom februára. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Teraz, ak dovolíte, ja by som dal slovo pani 

ekonómke, keďže sa zúčastnila nášho dnešného rokovania. 

 Podľa Rokovacieho poriadku musím dať odhlasovať, že môže 

vystúpiť.  

 Poprosím, kolegovia, môžem dať hlasovať? (Súhlas.) 

 Takže budeme hlasovať o tom, aby pani ekonómka zo spoločnosti 

Luca Partner mohla vystúpiť a povedať nejaké úvodné slovo.  

 Prosím, nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Prosím, nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  17 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Pani inžinierka, vítajte ešte raz medzi nami.  

 Nech sa páči, máte slovo. 

 

Ekonómka spoločnosti Luca Partner: 

 Dobrý deň ešte raz prajem všetkým. Pozdravujem Vás, pán 

starosta, pán prednosta.  
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 Milé poslankyne, vážení poslanci, ďakujeme za príležitosť, 

že sme mohli načrieť do vašich ťažkostí, do vašich ekonomických  

problémov. Prijali sme toto zadanie ako takú malú výzvu, lebo bol 

to taký neštandardný audit ale skôr audit ekonomickej situácie 

a jej posúdenia z našej profesionálnej strany.  

 

 Predmetom zmluvy bolo asi 12 bodov. My sme videli rozsah 

toho zasadania, pretože pri tej práci keď sa zahĺbime do 

súvislostí a do rôznych dokumentov, podkladov, tak vlastne zistíme 

rôzne iné ekonomické súvislostí. A toto ja by som dnes krátko, 

i keď chápem, že túto správu si určite prečítate, o nej 

podiskutujete, tak len tak zvonka ako nezávislý človek, ktorý 

nahliadne do tých ekonomických vzťahov by som chcela upozorniť na 

to, že príspevková organizácia EKO-podnik VPS sa nám v tejto 

konštelácii zdá, ako nie celkom dobre nastavené úsilie, pretože 

ako keby je tam prienik problémov dávnych, účtovných, daňových. 

Sú tam veci, ktoré nie sú dobre definované a tým pádom nastavené, 

pretože nedefinujú celkom dobre podnikateľskú činnosť, myslím 

výnosy a náklady.  

 

 Podnikateľská činnosť koliduje s hlavnou činnosťou pre ktorú 

bola táto organizácia zriadená. A to sa ukazuje trošku v tom 

účtovníctve. Navyše posledné dva roky kovidové vlastne znížili, 

definovali podnikateľskú činnosť na veľmi nízku úroveň, takmer 

nevýznamnú. 

 

 Ale na druhej strane je veľmi významný príspevok, ktorý ide 

od vás ako zriaďovateľa tejto organizácie, ktorý je vo výške 3 

milióny € bežné transfery, a keď pripočítame aj rozpustenie, teda 

účtovných kapitálových transferov, tak je to v podstate 3,5 

milióna ročne.         
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 Najpodstatnejší problém je, že pritom tento podnik má 

významné príjmy z nájomného, ale to nájomné zároveň má tie 

predmety podnikania. A nájomné Tržnice sa vykazuje ako v rámci 

hlavnej činnosti, čiže nie z podnikateľskej činnosti. Pritom ide 

o nájomné, ktoré je štrukturálne vykonávané, čiže vykazuje znaky 

podnikateľskej činnosti. 

 

 Takže vo vzťahu k tomuto, k tomuto rýchlemu zhrnutiu 

problémov sme teda dali to odporúčanie, ktoré smeruje 

k transformácii tejto formy podnikania skôr na obchodnú 

spoločnosť, ktorej by ste mohli byť zakladateľom, atď.  

 

 A potom sú tam historické veci, ktoré poznáte možno viac ako 

ja. Sú tam činnosti, ktoré nikdy nebude mestská časť, resp. EKO-

podnik dosahovať tržby, pretože sú svojim charakterom stratové. 

To je prevádzka lanovej dráhy, ktorú by bolo treba nejako riešiť. 

Možno aj kooperáciou iných mestských častí, finančnou kooperáciou    

alebo hlavného mesta. Náklady Tržnice vo forme energie, ktoré sú 

nekonečne vysoké a nekontrolovateľné v mnohých oblastiach. 

Školiace stredisko Martin, ktoré vám neprináša vôbec nič.  

 

     A potom je ten veľmi zlý technický stav samotných pracovísk, 

kde by bolo treba zvážiť spôsob fungovania tejto spoločnosti. Dnes 

sú moderné ekostavby, montované stavby, drevostavby, pretože to 

prostredie, v ktorom ľudia pracujú je veľmi demotivujúce a nedáva 

tie základné podmienky.  

 

 Potom sú staré hriechy, ktoré sa týkajú pohľadávok, kde 

nebola starostlivosť o pohľadávky v mnohých obdobiach dostatočná. 

To znamená to sú vyhodené peniaze z nášho pohľadu, pretože sa vám 

vlastne nevrátili vykonané výkony vo forme peňazí. 
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 Potom sú tam komplikované zmluvné vzťahy, pretože množstvo 

zmlúv má mnoho dodatkov, veľmi ťažko sa v tom orientuje.  

 

 Ďalej sú tam náklady, ktoré by mohol EKO-podnik zdieľať 

s vami ako zriaďovateľom, napríklad na poistné zmluvy, na verejné 

obstarávania, na takéto spoločné náklady. No, a ešte niekoľko 

ďalších vecí, ktoré nás určite budú zaujímať, keď si na to urobíte 

priestor a budete mi dávať konkrétnejšie otázky.  

 

 Myslím si, že je to tak stručne všetko. Pokiaľ nemáte žiadne 

ďalšie otázky, tak by som vás predtým, ako si to stihnete 

prediskutovať, viac nezdržiavala. Ale pokiaľ máte, som 

k dispozícii. 

 

 A pokiaľ ide o budúcnosť, pokiaľ budete chcieť nejaké ďalšie 

práce alebo nejaké ďalšie vysvetlenia, veľmi radi vám ich 

poskytneme. Za ten mesiac práce sme získali isté penzum informácií 

napriek tomu že bol covid, aj naše kolegyne, mali sme trošku 

sťažený prístup, limitovali sme trošku našu fyzickú účasť, ale 

dnes sa pracuje elektronicky, takže koniec koncov sme si 

informácie vedeli dostatočne spracovať na daný čas. Ďakujem za 

vypočutie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, 

otváram diskusiu ak sa chce niečo niekto opýtať.   

 Hlási sa pán poslanec Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 
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 Ďakujem pekne. Mňa zaujala táto informácia, čo ste povedali,  

že navrhujete pretransformovať spoločnosť v podstate na s. r. o. 

Bolo by možné uvažovať aj o rozpočtovke, lebo kedysi tuším bola 

rozpočtová a aj vzhľadom na skúsenosti, ktoré sme tam mali, mám 

pocit, že tá rozpočtová znamenala nejaký väčší systém kontroly aj 

z našej strany. Ďakujem pekne.   

 

 

Ekonómka spoločnosti Luca Partner: 

 Ono teraz je to skôr rozpočtová ako príspevková, pretože ten 

príspevok je naozaj tak významný, že de facto charakterom sa to 

viac podobá rozpočtovej organizácii. Čiže určite to pripadá do 

úvahy, aj transformácia na rozpočtovú organizáciu, len potom 

vlastne by bolo treba vyriešiť tie príjmy z toho nájmu, pretože 

tým pádom by to boli v podstate príjmy mestskej časti a rozpočtová 

organizácia by vlastne každé euro prevádzala na účet mestskej 

časti. Ona nemôže mať ako keby vlastné príjmy.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť?  

 V prípade že nie, tak 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   

List odporúčaní spoločnosti Luca Partner vyplývajúci z vykonanej 

mimoriadnej kontroly v EKO-podniku VPS. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

     (Prezentácia.) 

Nech sa páči, hlasujeme.  

 

(Hlasovanie.) 

Za:                  22 poslancov. 

Proti:                0 

Zdržal sa:            0. 

 

Kolegyne, kolegovia, pán prednosta, tento materiál  pôjde do 

komisií, do Miestnej rady a následne do ďalšieho zastupiteľstva, 

aby sme sa ním zaoberali ešte raz. Pani inžinierka, ďakujem že 

ste prišli. A ak môžeme, dovolíme si Vás poprosiť, keby ste boli 

taká láskavá a mohli prísť ešte na jedno zastupiteľstvo. Poslanci 

tento materiál vnímajú a my tiež ako veľmi dôležitý a chceme sa 

ním zaoberať dlhšie.  

Pán poslanec Galamboš, Korček a Filipovič to povedali 

správne. 

Ďakujeme ešte raz a želáme pekný deň. Do videnia.  

 

Ekonómka spoločnosti Luca Partner: 

 Aj vám všetko dobré. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďalším bodom je bod 17. 

 

 

BOD 17: 

Návrh na schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku so 

zostatkovou cenou vyššou ako 3 500,- € 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Materiál spracoval pán riaditeľ  JUDr. Hulín, ktorý je 

poverený vedením EKO-podniku VPS. Pán riaditeľ, ste tu?  

 

JUDr. D. H u l í n, poverený výkonom funkcie riaditeľa EKO-podniku 

VPS: 

 Áno, počúvam. 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Zatiaľ nič, keby náhodou mal niekto otázku.  

 Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. No, ja musím povedať, že ma celkom prekvapila 

úroveň tohto materiálu. Nehnevajte sa, pán riaditeľ, ale mne to 

pripadá skôr ako súčasť historických fotografií, čo je ako príloha 

tohto materiálu, najmä ma oslovila tá posledná fotografia. 

Skutočne, neviem si predstaviť, keď by som na základe tohto mohol 

zistiť o čo sa jedná, lebo to je také, jedna tmavšia šmuha.  

 

     Mňa by zaujímalo v prvom rade, kde sa tento majetok nachádza, 

či má EKO-podnik vedomosť kde sa tento majetok nachádza? Alebo či 

odpisujeme alebo ideme vyradiť niečo čo už v zásade zmizlo, možno 

slúži niekde úplne inde na súkromné účely, ale teda ho neviete 

nájsť tak ho ideme vyradiť. To ma zaujíma. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Vysvetlím. Ak dovolíte, myslím, že môžem vysvetliť ja, lebo 

som tu dlhšie než pán JUDr. Hulín.  

 Ak si pozriete športové ihrisko Pionierska, je to akurát 

tento pozemok a ihrisko, ktoré sa teraz kompletne revitalizuje. 

Čiže, to čo tu v tejto chvíli vidíte už prirodzene neexistuje. 

Detské ihrisko Ladzianska detto. Rovnako tak lanová pyramída 

odstránená. Detské ihrisko Teplická takisto zlikvidované 

a postavené nanovo. Reštaurácia  Snežienka odstránená. To znamená, 

sú tu všetky veci, ktoré jednoznačne boli zlikvidované. V prípade 

Snežienky a v prípade lanovej pyramídy bez náhrady. V prípade 

ostatných ihrísk tak, že došlo k radikálnej rekonštrukcii, teda 

k vybudovaniu úplne iného športového areálu na mieste pôvodného 

športového areálu z čias socializmu. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pán starosta. Predpokladal som, že to tak nejako 

bude. Samozrejme, mňa zaujímalo skutočne fyzicky či jednotlivé 

hracie prvky, atď., že sa niečo šrotovalo, či to niekto odpredal 

do šrotu, alebo sa to odviezlo na skládku, či vôbec k tomu existuje 

nejaký doklad. V rámci demontáže je jasné, že Snežienka sa búrala. 

Ale tiež by ma zaujímalo napríklad, ako sa odpisovala lanová 

pyramída, lebo sa mala očividne odpisovať ako stavba. Zaujímalo 

ma, že všetky tieto veci majú relatívne dlhé doby odpisu. Asi sa 

už teraz nedozvieme, prečo to niekto zaradil do týchto odpisových 

tried, len hovorím prvky, ktoré sa mali odpisovať za 10 rokov sa 

odpisovali za 3 roky, mi pripadá také trochu zvláštne. O. K.  

 Za mňa toľko. Hovorím, pripadá mi to ako také rýchle, rýchle 

upratovanie.  

 

JUDr. R. H u l í n, poverený výkonom funkcie riaditeľa EKO-podniku 

VPS:        
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     Súhlasím s Vami, pán poslanec, máme to, len hovorím, 

potrebujeme to sprocesovať.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ, oslovte svoju ekonómku, je tu nejaký podnet, 

alebo poznámka od pána poslanca Petroviča, či naozaj tá doba 

odpisovania je adekvátna? Dobre? 

 

JUDr. D. H u l í n, poverený výkonom funkcie riaditeľa: 

 Áno, oslovíme.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To čo je za nami, je za nami, ale vybudovali sa nové 

športoviská, nové detské ihriská, robia sa a predpokladám, že 

fungujete stále v tom istom, takže len sa informovať či nemá pán 

poslanec pravdu, a či nie je rozumné skrátiť tú lehotu 

odpisovania. Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pani poslankyňa Švecová. 

 

 

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

 Ja by som tiež len doplnila Juraja (Mgr. Petroviča), takéto 

materiály, len okrem takej nečitateľnej fotky by bolo fajn 

pripojiť aj ďalšie dokumenty. Skutočne sa nám potom ťažko hlasuje, 

keď je tam nejaká neidentifikovateľná fotka. Skutočne, keď sa 

Snežienka likvidovala, tiež sú k tomu nejaká faktúry alebo nejaké 

ostatné dokumenty. Chcela by som požiadať, aby takéto materiály 

boli predkladané komplexnejšie a jasnejšie. Vďaka. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Dobre. Máte pravdu, tie fotografie sú naozaj hrozné. Len bol 

som v tom, že všetci vieme o čo ide. Samozrejme, nemôžme očakávať, 

že ľudia z dolnej časti Nového Mesta budú vedieť o Ladzianskeho 

a naopak.  

 

 Želáte si, aby sme tento materiál predložili ešte raz 

s fotografiami, z ktorých bude jasné kde to je a ako to vyzeralo? 

Pani poslankyňa? 

 

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

 Ja nepotrebujem lepšie fotografie, skôr mi išlo o to, že ak 

sa niečo zlikvidovalo, tak asi je o tom nejaký záznam. Že sa to 

naozaj zlikvidovalo, alebo sa to niekam previedlo, tak aj o tom 

je nejaký záznam. Ja nepotrebujem ako to vyzeralo. Možno to máme 

na fotografiách s vlastnými deťmi, ale skôr ide o to, že keď sa 

vyraďuje nejaký majetok, ktorý bol zlikvidovaný, tak asi je o tom 

nejaký záznam že bol zlikvidovaný. Mne išlo o to. Nepožadujem nič, 

len treba aby sme  mali do budúcna to jasnejšie, aby  sme  sa 

vedeli kvalifikovane rozhodnúť. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predpokladám, že tam sa nemalo čo riešiť, lebo to sa 

kompletne vyvážalo preč. Veď to bolo v dezolátnom stave.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Pán starosta, myslím si, že Silvia (Ing. Švecová), to 

povedala v podstate jasne a ja v tomto smere nemám zásadný problém 

za ten materiál zahlasovať ak sa dohodneme, že v prípade ďalšieho 

vyraďovania majetku skutočne ten materiál bude podrobnejší, 

napríklad aj o tom, že akým spôsobom bol ten majetok zlikvidovaný. 

Áno, poviete že zdemontoval sa, ale to môže byť aj 1,5 tony 
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nejakého železného šrotu, a to nie sú také malé peniaze. Ale to 

sa malo niekomu odpredať, mohla sa na to urobiť nejaká drobná 

súťaž.  

 

     Viem, ako to robíme u nás vo firme, keď vyraďujeme takéto 

veci. Jednoducho, vždy je k tomu nejaký dokument, ktorý hovorí 

o tom, že pre mestskú časť je dôležité, aby dokázala dokladovať 

spätne, že tie veci, ktoré sa zlikvidovali a vyradili, sa 

zlikvidovali aj ekologickým spôsobom,  že to neskončilo, 

s prepáčením, na divokej skládke. Nepredpokladám, že sa to tak 

deje. Ale môže byť, ja neviem povedzme Inšpekcia životného 

prostredia príde s otázkou: Kam ste to dali tie veci, ktoré sa 

demontovali? Ak nie sú doklady, tak potom môže byť problém. Ak 

tie doklady sú, nevidím dôvod prečo by nemali byť súčasťou tohto 

materiálu. Prosím, berme to tak, že toto je nejaký zdvihnutý prst, 

že tentokrát aj my sme ochotní za to zahlasovať, ale aby sa 

v budúcnosti materiály predkladali komplexnejšie. Ďakujem.   

 

JUDr. D. H u l í n, poverený výkonom funkcie riaditeľa EKO-podniku 

VPS: 

 V poriadku, pán poslanec. My to evidujeme a predchádzame 

nejakým spôsobom týmto nezrovnalostiam, len toto boli také 

stariny.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Preto hovorím, že som ochotný za to zahlasovať, lebo je to 

proste nejaká minulosť, aby sa tie procesy nastavili lepšie do 

budúcnosti. Ďakujem.    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Poprosím 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 

s c h v a ľ u j e  

návrh vyradenia neupotrebiteľného majetku so zostatkovou cenou 

vyššou ako 3 500,- €.  

 

 

Starosta Mgr. R,. K u s ý : 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   18 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Pred nami je ďalší bod 18. 

 

 

 

BOD 18:  

Návrh Dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny EKO-podniku 

verejnoprospešných služieb 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja chcem pekne poprosiť niektorého pána vicestarostu, asi 

pána Vaškoviča, keďže má lepšie spojenie, keby na 6 – 7 minút 

mohol viesť rokovanie zastupiteľstva. 

 

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

 Ďakujem za oslovenie, pán starosta nech sa páči, budem viesť.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže chvíľočku a som späť. 

 

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

 Ja len zopakujem to čo povedal pán starosta, prerokovávame 

bod č. 18 – Návrh Dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny EKO-podniku 

VPS. Priznám sa, že nevidím nikoho prihláseného do diskusie.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Nemôžeš, lebo teraz si otvoril. 

 

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

 Pardon, ospravedlňujem sa. Otváram diskusiu k predmetnému 

materiálu. Má niekto pripomienky k tomuto materiálu? 

 Áno, pani poslankyňa Švecová, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja iba zopakujem to, čo som povedala na komisii.  

Máme stále len povereného riaditeľa a jednoducho predpokladám, že 

v dohľadnej dobe bude nový riaditeľ; minimálne prebehne výberové 

konanie. A bolo by fajn, keby tento materiál aj vzhľadom na tú 

správu,  ktorú sme zobrali na vedomie, keby možno ten materiál 

stiahol a predložil spolu s týmito zmenami. Prípadne, aby tento 

nový riaditeľ mohol tento Štatút zaktualizovať.  

 

 Za mňa, minimálne čo sa týka škôl, starostlivosti o školy, 

ja chápem že EKO-podnik to nemá v náplni, ale ako pán vicestarosta 

Filipovič svojho času spomínal, že bolo by fajn, keby EKO-podnik 

sa staral o areál škôl na základe či už nejakých zmlúv 
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o spolupráci, atď., že by sa staral o náš majetok, majetok 

mestskej časti. 

 

 Čiže za mňa, mne tam trošku vadí, že sa tých škôl ideme 

zbaviť. Skôr by som hľadala cestu, ako sa o ne starať. Čiže ja 

osobne sa zdržím hlasovania, lebo za hlasovať nebudem, lebo tieto 

výhrady alebo otázky mám a bola by som rada, keby boli riešené 

s novým vedením. 

 

 A pri tejto príležitosti sa aj spýtam, kedy bude to výberové 

konanie, aby sme mali informáciu? Ďakujem.   

 

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

 Ďakujem za Vás príspevok, pani poslankyňa. S ďalším riadnym 

príspevkom je do diskusie prihlásený pán poslanec Troiak; nech sa 

páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Ja sa tiež prikláňam k názoru pani 

poslankyne Švecovej. Momentálne  nie  som ochotný podporiť tento 

návrh, keďže starostlivosť o zeleň v areáloch základných škôl 

a materských škôl chceme vlastne hodiť na úrad. Neviem si to 

celkom dobre predstaviť, podľa mňa to má mať v náplni práce 

Stredisko zelene, a aj v rozpočte sú nemalé finančné prostriedky 

vyčlenené.  

 

 Čiže, keď už by som si dovolil tiež požiadať o stiahnutie 

toho materiálu, tak by som poprosil aj rozpočet k tomu 

prispôsobiť. Je to momentálne v kolónke ochrana prírody a krajiny.    
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Čiže nemyslím si, že je vhodné túto údržbu a starostlivosť o zeleň 

v týchto areáloch presunúť na úrad, skôr to vidím, že by to mal 

mať na starosti EKO-podnik.  

     A chcel by som vás poprosiť, aby sa stiahol tento materiál. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem za Váš príspevok, pán poslanec.  

 S faktickou poznámkou, predpokladám, že na predrečníka je 

prihlásená pani poslankyňa Timková. Nech sa páči, pani poslankyňa, 

máte slovo. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja  som tiež za to, aby čo sa týka toho 

orezávania stromov riešil EKO-podnik, ale zase aby to nebolo 

zahrnuté ako výdavky pre školy, aby to riešil úrad. Pretože školy 

možno tým pádom, viete, keď by mali financovať EKO-podniku, možno 

nájdu firmy, ktoré sú lacnejšie. Treba to zvážiť. Ale mal by to 

EKO-podnik brať ako činnosť, starosť o zeleň, ale bez ohľadu na 

to, aby to školy nezaťažovalo. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. S riadnym príspevkom je prihlásený pán vicestarosta 

Filipovič. Pán vicestarosta, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Čo sa týka EKO-podniku, tak 

ako spomínala kolegyňa S. Švecová, je to zaujímavé. Bol by som 

rád, aby to robil náš EKO-podnik. Ja som to predebatoval aj s pánom 
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zastupujúcim riaditeľom a snažím sa EKO-podniku pomáhať kde sa 

len dá. Túto záležitosť sme preberali. Máme problém v tom, že do 

niektorých škôl sa s našou technikou nevieme dostať, čo je 

problém. A takisto nemáme arboristu a tak som mal rokovanie aj so 

susednou mestskou časťou, ktorá nám vie pomôcť s arboristom 

a s vecami. Je to Ružinov, za čo jej veľmi pekne ďakujem že si 

našli v Ružinove na mňa čas. A bol by som rád, aby to robil EKO-

podnik aj do budúcna.  

 

 Čiže, tuná by som bol rád, aby sa to buď stiahlo alebo sme 

ešte urobili nejaké stretnutia. Takisto sa snažím im pomôcť, aby 

sa urobila zmluva na parkovisko a dali sa tam rampy. Hovorili sme 

o tom aj na kluboch. Takže chcem naďalej pomáhať. A keď je tu táto 

možnosť, tak radšej by som návrh stiahol; keby ho pán zastupujúci 

riaditeľ stiahol, aby tie peniaze ostávali u nás a nie 

u súkromných firiem. Ďakujem.     

 

 

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

 S riadnym príspevkom je do diskusie prihlásený pán poslanec 

Troiak. Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem. Súhlasím s predrečníkmi. A ešte by som sa chcel 

spýtať, že ak by teda išlo o orezávanie stromov a starosť o zeleň 

a EKO-podnik má niekoho vysúťaženého, tak teraz by aj úrad nejakú 

skupinu vysúťažil? Nerozumiem tomu úplne presne. A preto sa ešte 

raz obraciam na pána riaditeľa, aby stiahol tento materiál, aby 

sme mohli na komisiách nejako prejednávať a poprípade aj nejako 

doplniť, a aby to opäť bolo vo februári, keď bude prvé riadne 

zastupiteľstvo; mohli ho schváliť. Ďakujem.  
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem za Váš príspevok pán poslanec.  

 Pán vicestarosta Filipovič je prihlásený s faktickou 

poznámkou. Nech sa páči. 

 

 

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

 Ja som už hovoril a keď môžem reagovať na kolegu P. Troiaka, 

máme tam problém s technikou. Nemáme takú techniku s ktorou sa 

vieme  všade dostať a takisto chýba arborista. Ja teda budem tiež 

radšej keď sa to stiahne a to predebatujeme; a znovu predložíme 

na riadne zastupiteľstvo v budúcom roku, vo februári.  

  

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

 Ďakujem za faktickú poznámku. Ja by som si dovolil, milé 

kolegyne, vážení kolegovia, vyzvať teraz pána JUDr. Hulína na jeho 

reakciu k tým návrhom, ktoré tu odzneli s tým, že na dnešnom 

rokovaní zastupiteľstva sme neschválili ani rozpočet na budúci 

rok, je ešte priestor na to, aby sme tieto zostávajúce dni do 

mimoriadneho rokovania zastupiteľstva možno využili na nejaké 

konzultácie, rokovania o týchto otázkach, ktoré tu zazneli.  

 Takže, pán doktor, ak dovolíte, dávam Vám slovo a pýtam sa 

na Vás názor k tomuto bodu rokovania miestneho zastupiteľstva. 

 

 

JUDr. D. H u l í n, poverený výkonom funkcie riaditeľa EKO-podniku 

VPS: 

 Beriem na vedomie len s tým, aby som poopravil trošku: Nikdy 

nedostal EKO-podnik peniaze na orezy stromov v školách. Takže 

treba s tým nejako narábať tak, ako to je. To je celé. 
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Pán doktor, chcem sa spýtať na jednu vec, ktorá tu zaznela 

v tých návrhov kolegýň a kolegov poslancov, či by ste si vedeli 

predstaviť, že tento bod rokovania by ste stiahli z dnešného 

rokovania zastupiteľstva a predložil na najbližšie riadne 

zastupiteľstvo v budúcom roku?  

 

JUDr. D. H u l í n, poverený výkonom funkcie riaditeľa EKO-podniku 

VPS: 

 Áno, viem si to predstaviť. 

 

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

 Tak dovolím si Vás požiadať, aby ste predniesli, že sťahujete 

tento bod z rokovania.   

 

JUDr. D. H u l í n, poverený výkonom funkcie riaditeľa: 

 Súhlasím. Sťahujem tento návrh z rokovania. 

 

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

 Ďakujem. Takže predkladateľ predmetného bodu č. 18 Návrh 

Dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny EKO-podniku VPS sa vyjadril v tom 

zmysle, že sťahuje predmetný bod z rokovania miestneho 

zastupiteľstva. Ďakujem všetkým diskutujúcim a dovolím si;. 

 

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

 Ja mám ešte faktickú poznámku, pán vicestarosta.  

 

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

 Prepáč pán vicestarosta, nevidel som Ťa. 

 

Vicestarosta Mgr. B. F i l i po o v i č, MBA: 
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 Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem povedať, že tento rok som 

do rozpočtu dal na orezy stromov 100 tisíc €. Takisto som dal tam 

rampy na Tržnici, na Kuchajdu, aby sme si to robili sami. Čiže 

v rozpočte sú aj iné veci, ktoré podľa mňa vždycky chýbali a ktoré 

tam bolo potrebné dať, tak som ich tam doplnil. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

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

 Ďakujem. A ešte raz sa ospravedlňujem, pán vicestarosta.  

 Takže bod č. 18 bol stiahnutý predkladateľom z rokovania 

miestneho zastupiteľstva.  

 A pristupujeme k bodu č. 19. 

 

 

BOD 19:  

Informácia o spracovaní územných plánov zón 

 

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

 Materiál ste dostali. Minulý týždeň sme mali rozsiahlu 

diskusiu k tomuto bodu. Ak dovolíte, ako som zachytil 

v doobedňajších hodín, pán Ing. Gábor, vedúci oddelenia životného 

prostredia a územného plánovania nie je prítomný zo zdravotných 

dôvodov.  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Už je pripojený, pán vicestarosta. 

 

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

 Ale v každom prípade smerujem k tomu, že by som si vás 

dovolil požiadať, že by sme bez nejakého úvodného slova pristúpili 

k diskusii k tomuto materiálu. Takže otváram diskusiu. Nevidím 

nikoho prihláseného do diskusie či už s riadnym príspevkom alebo 
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s faktickou poznámkou, takže dovolím si požiadať pána predsedu 

návrhovej komisie o prečítanie návrhu uznesenia. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Pán Vaškovič, ja do toho skočím, za čo sa ospravedlňujem. 

V minulom zastupiteľstve sme požiadali, aby pán Gábor si pripravil 

nejaké krátke vystúpenie, nakoľko mu pán starosta už nedal slovo. 

Tak ja by som veľmi rád bol, aby pán Gábor mal ten príspevok. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, ale neboli ste pán poslanec 

prihlásený ani s faktickou poznámkou, ani s riadnym príspevkom. 

Takže pán Ing. Gábor, nevidím Vás.  

 

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia ŽPaÚP: 

 Dobrý deň prajem. 

 

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

 Mohli by ste, prosím Vás, zareagovať na príspevok pána 

poslanca Mrvu?  

 

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia ŽPaÚP: 

 Samozrejme. Vážení poslanci, v priloženom materiáli, ktorý 

máte k tomuto bodu si môžete pozrieť, že mestská časť momentálne 

pracuje na obstarávaní 10 územných plánov zón a dva Na Revíne 

a Vlárska, s týmito bude môcť pokračovať po 1.1.2022 vzhľadom na 

to, že do Územného plánu hlavného mesta boli doplnené lokality, 

kde majú byť spracované územné plány zón. V rámci návrhu na 

rozpočet na budúci rok sú požiadavky na tieto dva územné plány 
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zón zahrnuté. Dôvod je jednoduchý, pretože obidve už sú 

zazmluvnené a už sa začali aj prieskumy a rozbory, v jednom 

prípade boli odovzdané. Čiže bolo by logické a ekonomicky 

efektívnejšie, aby sa v týchto dvoch územných plánoch zón 

pokračovalo.  

 

 A pôjdem odzadu, od Kamenných sadov a územné plány zón 

Podhorský pás, Koziarka, Veľký Varan, Slanec. Do konca tohto roka 

by mali byť odovzdané prieskumy a rozbory a následne na ich 

podklade budú spracovanie zadania, ktoré budú verejne prerokované. 

 

 K územnému plánu zóny Krahulčia práve prebieha prerokovanie 

zadania. V momente, keď sa dokončí, myslím si že 14.-15. januára, 

prebehne dorokovanie a bude zaslaná žiadosť na Okresný úrad.  

 

 Pri územnom pláne Horný Kramer a Koliba-Stráže, tam bolo 

dokončené prerokovanie zadania a bolo zaslané na Okresný úrad. 

Koliba-Stráže dokonca minulý týždeň. Čiže momentálne budeme čakať 

na § 2 z Okresného úradu. A celkovo máme na Okresnom úrade 3 

zadanie, okrem Koliba-Stráže, Horný Kramer už aj územný plán zóny 

Horná Mlynská dolina, tá už tam pomaly je vyše roka bez odozvy. 

 

 Potom ešte máme územné plány plán Zátišie – Hattalova, 

Nobelova. Pri Zátišie – Hattalova, Nobelova, tu sme sa stretli 

s projektantom ktorý pracuje na základnom koncepte návrhu 

a v priebehu januára, polovice februára by mohol byť dokončený 

návrh územného plánu Hattalova – Zátišie, následne by bol verejne 

prerokovaný a prezentovaný.  

 

 Pri územnom pláne zóny Nobelova tam prebieha dorokovanie 

pripomienok. Momentálne dorokovávame pripomienky s hlavným 
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mestom. Následne budeme dorokovávať pripomienky po dorokovaní so 

štátnymi orgánmi aj s fyzickými osobami.      

 

 Dostávam sa k Jelšovej, kde v princípe momentálne to máme 

pripravené tak, že pani obstarávateľka spracovala vstupnú správu  

pre podanie na Okresný úrad na § 25 a od pána Zelinu čakáme na 

dorobenie územného plánu zóny finálnej podoby, avšak od nás ešte 

nemá kompletné pripomienky.  

 

 A k stavebným uzáverám; máme vyhlásené na Jelšovej do mája 

2023. A čerstvo vyhlásená s podporou územný plán zóny Horná 

Mlynská dolina. Potom máme ešte platnú stavebnú uzáveru na Biely 

kríž. A sú podané a stavebný úrad koná pri územnom pláne zóny 

Krahulčia, Koziarka a Veľký Varan, Slanec.  

 To je asi všetko.  

 

 A ešte k plneniu: Momentálne máme v rámci rozpočtu na územné 

plánovanie čerpanie okolo 20 tisíc €, ale tým, že sa budú ešte 

odovzdávať tento rok prieskumné rozbory na Koziarku, Veľký Varan, 

Slanec a Kamenné sady tak by to malo stúpnuť o ďalších asi 35 

tisíc €. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem za informácie. Ja sa spýtam, asi som to nezachytil, 

spomenuli ste aj územný plán Horný Kramer 2020? 

 

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia ŽPaÚP: 

 Áno, ten je tiež spolu s Koliba – Stráže zaslaný návrh 

zasadania na preskúmanie Okresnému úradu a čakáme na Okresný úrad, 

kedy nám pošle stanovisko. Ak bude súhlasné, môže ho miestne 

zastupiteľstvo schváliť.  



120 
 

 

33. zas. MZ MČ B-NM 14.12.2021 

 

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

 O. K. A potom možno ešte ma zaujíma územný plán zóny Kamenné 

sady 2021, to ste tuším tiež nepovedali. Alebo som si to 

nezachytil? 

 

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia ŽPaÚP: 

 Hovoril som ale môžem to zopakovať. Tam prebieha spracovanie 

prieskumov a rozborov a tie by mali byť dokončené tento rok. 

A budúci rok začne spracovávať mestská časť v spolupráci s odborne 

spôsobilou osobou pani Jakobčínovou toto obstarávanie, zadanie. 

V priebehu I. štvrťroka by mohli byť prerokované zadania aj na 

Kamenné sady, aj na podhorské pásy.       

 

 

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

 Pán inžinier, ďakujem Vám za túto informáciu. Ja vidím 

prihláseného s riadnym príspevkom pána poslanca Mrvu. Pán 

poslanec, nech sa páči, máte slovo. 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pán Gábor spomenul tiež Jelšovú, že 

v máji 2023 sa končí stavebná uzávera. To znamená, že už nemáme 

veľmi veľa času na to, aby sme  územný plán zóny schválili a pri 

určitých čakacích lehotách ktoré sú, je z mojej strany vážna 

obava, že to nestihneme do konca stavebnej uzávery, čo bude dosť 

veľký problém.  

 

 Takisto ste spomínali, že ďalší krok by mal byť zhodnotenie 

našich pripomienok, a preto sa chcem spýtať, či je možné tieto 

pripomienky nejako urýchliť, aby sme naozaj ten proces celkovo 
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urýchlili pred koncom stavebnej uzávery, pretože na Kramároch nám 

to spôsobí obrovské problémy. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem za Váš príspevok, pán poslanec. Ja som presvedčený, 

že do konca roka podá mestská časť žiadosť na Okresný úrad k § 25 

k tomuto územnému plánu. Takže áno, vidíme ten horizont 2023 ako 

veľmi vážny. Ale ako som povedal, predpokladám, že do konca roka 

podáme žiadosť na Okresný úrad. 

 S faktickou poznámkou vidím prihlásenú pani poslankyňu 

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

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem spýtať k tej Jelšovej, 

a brali sa do úvahy tie pripomienky obyvateľov? Tam čo sme sa 

bavili, slnečná záhrada, a tie dva, bolo to dôležité, čo sa stalo? 

Neviem, prečo to tak dlho stojí a ste hovorili dávnejšie, že ešte 

to posielate na Okresný úrad. Aby sa to vôbec stihlo.  

 

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

 Pán Ing. Gábor, viete reagovať na pripomienku? 

 

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia ŽPaÚP: 

 Áno, viem v princípe na Vašu otázku, predpokladám, že Vám 

a dotknutým obyvateľom sme zaslali priamo vyhodnotenie vašich 

pripomienok, aj sme sa k ním opakovane stretli. V princípe 

nezmenilo sa ich vyhodnotenie. A čo sa týka zdržania, znamená to 

v tom, že keď sme dokončili vyhodnotenie pripomienok, tak sme 

zaslali pánovi architektovi. Ten nám spracoval v zásade 

vyhodnotenie pripomienok, finálnu podobu. A k tomu sme mali ešte  
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nejaké pripomienky, tak sme ich stíhali, aby to východzie dielo 

bolo optimálne vzhľadom na vyhodnotenie, ktoré bolo vypracované.  

Keď budeme mať to dielo od neho, pribalíme k sprievodnej správe 

a zašleme na § 25. Je to v princípe tento rok stínuteľné.  

 

 

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

 Ďakujem za Váš príspevok pán inžinier a aj  za vysvetlenie.  

 Dúfam, milé kolegyne, vážení kolegovia, že pán inžinier vám 

poskytol úplnú informáciu. V prípade že nie, môžeme sa vrátiť 

k týmto veciam na komisiách alebo na najbližšom zasadnutí 

zastupiteľstva. Keďže už nevidím nikoho prihláseného do diskusie 

či s riadnym príspevkom alebo s faktickou poznámkou, tak si 

dovolím požiadať pána predsedu návrhovej komisie, aby predniesol 

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. 

 

 

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

 Ďakujem. Milé kolegyne, vážení kolegovia, pristúpime 

k hlasovaniu k tomuto bodu dnešného zastupiteľstva.  

     Na začiatku si vás dovolím požiadať, aby sme sa prezentovali. 

     (Prezentácia.)  

     Ďakujem za prezentáciu. 

     Poprosím kolegov o spustenie hlasovania.  
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     (Hlasovanie.) 

 Za:                  14 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            2 

 Nehlasoval:           1. 

 Takže predmetný návrh uznesenia bol prijatý.  

 Pristupujeme k bodu či. 20. 

 

 

BOD 20:  

Informácia o stave cestnej siete Bratislava-Nové Mesto 

 

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

 Predkladateľom predmetného materiálu je pán prednosta Ing. 

Olexík a zodpovedný za spracovanie pán Ing. Gábor, vedúci 

oddelenia životného prostredia a územného plánovania, 

a spracovateľom je pán Ing. Skýva. Keďže toto považujem za veľmi 

dôležitý bod, dal by som, ak dovolíte, milé kolegyne, vážení 

kolegovia priestor pánovi prednostovi na úvodné slovo. Pán 

prednosta, nech sa páči, máte úvodné slovo. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem pán vicestarosta. Čo sa týka materiálu bol vytvorený 

na základe požiadavky miestneho zastupiteľstva. Ide o to, že boli 

zmapované všetky komunikácie v mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto. Samozrejme, táto správa ktorá je predložená, obsahuje 

podrobný popis, ktorú sme zaslali všetkým poslancom; je to trošku 

viac materiálov. Neviem, pokiaľ máte nejaké výhrady. Je tam 

popísaná aj technológia tohto merania, aj výsledky potom podrobne. 
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Pán prednosta, ďakujem Vám za úvodné slovo. 

     A dovolím si otvoriť diskusiu k predmetnému bodu rokovania 

miestneho zastupiteľstva.  

 Pán poslanec Troiak sa prihlásil s riadnym príspevkom. Nech 

sa páči, pán poslanec, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem. Chcem sa spýtať pána prednostu, že kedy bola 

vykonaná táto pasportizácia, keď to tak nazvem, pánom Skývom?  

 A ďalej by som chcel poprosiť, či by nám vedel poslať tieto 

ulice aj s tým hodnotením, aj s tými vecami ktoré sú tam popísané 

v tabuľke, aby sa dalo s tým lepšie pracovať.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 V dôvodovej správe je, že to meranie bolo vykonané 

v septembri a októbri tohto roka a všetky materiály, ktoré sú 

k dispozícii, som vám poslal 150 mega cez úschovňu. 

 

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

 O. K. Chcem sa potom spýtať, lebo ja mám informáciu, že pán 

Skýva toto vypracoval ešte pred pár rokmi dozadu. Má to s tým, 

nejaký súvis alebo je to nový pasport? 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ja som dostal informáciu, že ide o aktuálne informácie. 

Prepáčte, táto vaša informácia je pre mňa novinkou. Neviem,  na 

základe čoho takto tvrdíte? 
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Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 No, pán Skýva vypracoval pre mestskú časť pred pár rokmi 

dozadu nejaký pasport, neviem presne aký. Ale keď hovoríte, že to 

je nový pasport z tohto roku, tak o. k. 

 

 

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

 Ďakujem za Váš príspevok, pán poslanec. S faktickou 

poznámkou je prihlásený pán poslanec Vlačiky. Pán poslanec, nech 

sa páči. Martin, máš slovo.  

 

 

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

 Ďakujem. Chcem sa pána prednostu spýtať, že chýba mi ulica 

Čsl. parašutistov, ktorá bola navrhnutá na opravu v tom prehľade 

opráv som ju nenašiel, ako keby neexistovala. Tak prečo?  

 

 A druhá vec, kedy ste to posielali cez tú úschovňu? Priznám 

sa, že takýto e-mail som nezaznamenal. To, čo sme žiadali akože 

komplet tie materiály, tých 150 mega, alebo koľko ste to spomínali 

cez tú úschovňu. Vy ste to už poslali? A ak áno, tak kedy, lebo 

som to nezaznamenal. Ďakujem.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Áno, pán poslanec, išlo to 10.12. o 9.08 hod., ak sa nemýlim, 

môžem Vám poslať tento e-mail. 10.12. o 9.08 hod., kde sú všetci 

vrátane Vaškovič, Winkler, myslím že aj Vy ste tam. Všetkým 

aktérom som posielal, všetci poslanci sú tu. Neviem, ako ostatní 

poslanci, či to dostali.  

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.: 
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 O. K. Našiel som to. Len tá ulica Čs. parašutistov tá tam 

prečo nie je?  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 To by aj mňa zaujímalo. Ďakujem.  

 

 

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

 Ja si osobne myslím, že je to asi otázka na spracovateľa 

predmetného materiálu. Pán prednosta, viete sa k tomu vyjadriť? 

 

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

 Žiaľ, neviem sa vyjadriť, prečo táto ulica tam chýba. Naozaj, 

je to skôr otázka na pána Skývu. 

 

 

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

 Martin  (Mgr. Vlačiky), stačí takéto vysvetlenie, alebo nie?  

 Tak poprosím, pán prednosta, kontaktovať pána spracovateľa 

s touto požiadavkou, poznámkou pána poslanca Vlačikyho. 

A požiadať o odpoveď, ktorá bude zaslaná pánovi poslancovi alebo 

možno najlepšie bude všetkým poslankyniam a poslancom miestneho 

zastupiteľstva. 

 S faktickou poznámkou vidím prihláseného pána poslanca Mrvu. 

Pán poslanec, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem za slovo. Pán prednosta, môžem poprosiť, môžete  

skontrolovať, či mám správny e-mail v tom e-maili ktorý ste 

zaslali, pretože prešiel som si to dvakrát a nenašiel som to. 

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

 Ďakujem za faktickú poznámku. S faktickou poznámkou je; 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Prepáčte, môže to byť váš e-mail, neviem teda či je správny, 

ale jakub.mrva@yahoo.com 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Je to správna adresa, ale nedostal som to a poprosím zaslať 

ešte raz. Ďakujem.  

 

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

 Pán prednosta, dovolím si Vás požiadať, aby ste preposlali 

možno aj všetkým poslancom, ktorí nedostali alebo ktorí majú 

obavu, že takýto materiál nedostali; chcel by som Vás požiadať, 

prepošlite to prosím všetkým poslancom miestneho zastupiteľstva 

ešte raz. Ďakujem.  

 S faktickou poznámkou je prihlásený pán vicestarosta 

Filipovič; Braňo, nech sa páči, máš slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Chcem len povedať, že navrhujem materiál 

zaslať aj pánovi zástupcovi, alebo poverenému výkonom funkcie 

riaditeľa  pánovi Hulínovi; teda rovnaký prístup ku každému.    

 

 

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

 Ďakujem za Tvoju poznámku, pán vicestarosta. Ja si myslím, 

že predkladateľom tohto materiálu je pán prednosta, takže pán 

prednosta ako predkladateľ materiálu tu  je, prípadne ak si osvojí 
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tento návrh, tak možno s ním manipulovať. Na druhej strane ale 

naozaj spracovateľ tohto materiálu predpokladám prítomný na 

dnešnom rokovaní miestneho zastupiteľstva nie je, takže nevie 

reagovať na takéto konkrétnosti. 

 

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

 Prepáčte, ja som mu poslala pozvánku, aj kontakt. 

 

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

 S ďalším riadnym príspevkom je prihlásený pán poslanec 

Korček. Pán poslanec, nech sa páči. 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Vážené kolegyne, 

kolegovia, ja som veľmi rád, že takýto materiál máme predložený, 

ale ja sa stotožňujem s tým, čo povedali moji predrečníci, aj 

s tými otázkami, ktoré tu boli nastolené. Naozaj, o takom 

dôležitom materiáli aby nebol prítomný spracovateľ, dokonca ako 

pani Červenková hovorí, že bol prizvaný; to ako keby sme 

prerokovávali rozpočet alebo zmenu rozpočtu a nebola by prítomná 

pani Paracková.  

 

     Pokiaľ pán predkladateľ nevie zodpovedať na z môjho pohľadu 

veľmi závažné otázky, či ten materiál bol spravený teraz alebo či 

to bolo spravené pred pár rokmi, ako má informácie pán kolega P. 

Troiak, ja nie som ochotný v takomto stave informačnom tento 

materiál podporiť. 

 

     A vyzývam ho, aby tento materiál stiahol a potom sme ho 

prerokovali na nasledujúcom riadnom zastupiteľstve v januári 

alebo vo februári a aby pán prednosta buď zabezpečil tieto 
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odpovede alebo prítomnosť spracovateľa, ako je to obvyklé pri tých 

ostatných materiáloch. Ďakujem. 

 

 

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

 Pán poslanec, ďakujem za Váš príspevok.  

 S faktickou poznámkou  je prihlásený pán poslanec Petrovič. 

Pán poslanec, nech sa páči, máš slovo. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Ja budem reagovať na príspevok pána Korčeka. 

Pripájam sa k tejto žiadosti a chcel by som požiadať pána 

prednostu, aby tento materiál stiahol a predložil vo februári 

a zabezpečil prítomnosť spracovateľa na jeho prerokovaní. 

 

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

 Ďakujem za túto poznámku. S riadnym príspevkom je prihlásená 

pani poslankyňa Šebejová. Pani poslankyňa, nech sa páči, máš 

slovo. 

 

 

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

 Ak teda ten materiál budeme prerokovávať znovu, ja by som 

poprosila, aby úrad ho ešte doplnil o takú informáciu, ako s ním 

bude nakladať ďalej, lebo si myslím, že z toho materiálu by práve 

mali byť podklady pre tie opravy. To znamená, buď bude tam termín, 

dokedy sa prerátajú nejaké finančné nároky na tie cesty, ktoré sú 

100 %-ne v zlom stave a bude nám tam odporúčaný nejaký harmonogram 

celej opravy, povedzme bez ohľadu na to, koľko by to stalo, 

a podobne. 
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 Takže moja otázka bola na Vás, pán prednosta, v tomto zmysle, 

ale keďže budeme ten materiál prejednávať znovu, tak verím, že mi 

proste odpoviete. A preto to asi viacerí hľadáme, lebo ten e-mail 

bol naviazaný na pôvodný e-mail pána prednostu z 20.10.2021, 

a volá sa: Zasadnutie pracovnej skupiny podľa Rokovacieho poriadku 

Miestnej rady. Takže na tento e-mail, s takýmto predmetom potom 

naviazal tento materiál, ktorý nám poslal ako hovoril 10.12. 

o 9.08 hod. a je v ňom vlastne linka na úschovňu a na celý tento 

materiál, ktorý sme si vypýtali. Takže dve veci.  

 

 Proste prosím, nejako dopracovať to použitie z hľadiska 

úradu a z hľadiska toho ako budú opravy, lebo toto si myslím je 

podklad. A potom ešte odporúčam poslať ešte raz, znovu, prípadne 

ten e-mail, ako to už bolo povedané. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem za Tvoj príspevok, pani poslankyňa. Ja si myslím, že 

trošku predbiehaš situáciu, lebo teraz si dovolím osloviť pána 

predkladateľa predmetného materiálu, pána prednostu, či je ochotný 

stiahnuť tento predmetný materiál z rokovania dnešného miestneho 

zastupiteľstva a predložiť ho s tými pripomienkami, ktoré tu 

odzneli od kolegýň poslankýň a od kolegov poslancov. Samozrejme, 

s úplným zabezpečením účasti spracovateľa materiálu na ďalšom 

rokovaní.  

 Pán prednosta, ste ochotný tento materiál stiahnuť 

z rokovania dnešného zastupiteľstva? 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Áno, samozrejme, že som ochotný. Teda sťahujem materiál, 

avšak nerozumiem otázke typu, že to bolo spracované pred 
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niekoľkými rokmi. Na túto otázku by som nevedel zodpovedať, aj 

keď by som si tento materiál neviem ako naštudoval.  

 A to, že niektorí poslanci si nepozrú e-maily, to je jedno 

či je tam preposlaný e-mail, je mi to ľúto, ale momentálne naozaj 

sa snažím, aby bolo pre všetkých poslancov preposielané. Ďakujem.  

 

 

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

 Pán prednosta, ďakujem za vaše stiahnutie tohto materiálu 

z rokovania zastupiteľstva. Ako istotne si uvedomujete, zaznelo 

tu viacero otázok na ktoré pri najlepšej vôli, pri tom najlepšom 

naštudovaní materiálu neviete zodpovedať. Takže ešte raz apelujem 

na to, aby pri najbližšom prerokovaní materiálu bol účastný 

spracovateľ, aby vedel kolegyniam a kolegom zodpovedať myslím že 

veľmi relevantné otázky.   

 

 Takže záver: Bod č. 20, to  znamená: Informácia o stave 

cestnej siete mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bol 

predkladateľom predmetného materiálu stiahnutý z rokovania.  

 Vidím, že  už je prítomný pán starosta.  

 Takže pán starosta, môžem Ťa požiadať, aby si sa vrátil 

k vedeniu miestneho zastupiteľstva?   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme. Ja som nechcel rušiť. Ďakujem veľmi pekne za 

záskok, ideme ďalej. Ďalším bodom je bod č. 21. 

 

 

BOD 21:  

Návrh na schválenie predloženia projektov a spolufinancovania so 

zameraním na „Podporu udržateľnosti a odolností kultúrnych 



132 
 

 

33. zas. MZ MČ B-NM 14.12.2021 

inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID 19, Bratislava-Nové 

Mesto“ do výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Kto sa hlási, prosím? Pán poslanec Petrovič. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja mám jeden veľmi krátky príspevok. Chcel by som poďakovať 

naozaj, lebo toto je materiál, ktorý vyzerá tak ako má materiál 

vyzerať. Chcel by som poďakovať spracovateľovi materiálu, že sú 

tu všetky relevantné informácie, sú tam čísla, vízie, sú tam 

presné sumy, takto si predstavujeme ako má materiál vyzerať pri 

predložení do miestneho zastupiteľstva. O to je jednoduchšie ho 

podporiť. Ďakujem pekne.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Rozumiem. Ďakujem pekne. Ak tu spracovateľ nie je, tak mu to 

odkážem, počuli ste pán vedúci. 

 Ak už nikto nie je prihlásený, tak poprosím 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) 

     1.  

Zapojenie Strediska kultúry Vajnorská Bratislava-Nové Mesto do 

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, ktorá je zameraná na Podporu udržateľnosti 

a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-

19 (Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75); 
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     2. 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie  

úrovne technického vybavenie Strediska kultúry Vajnorská, 

Bratislava-Nové Mesto“ v rámci výzvy  IROP-PO7-SC77-2021-75; 

 

     3. 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

projektu „Zlepšenie úrovne technického vybavenia Strediska 

kultúry Vajnorská, Bratislava-Nové Mesto“ vo výške 10 526 €, čo 

predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

 

     4. 

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov  

z vlastného rozpočtu žiadateľa (Stredisko kultúry Bratislava-Nové 

Mesto), resp. zriaďovateľa (Mestská časť Bratislava-Nové Mesto). 

 

     b) 

     1. Zapojenie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako 

žiadateľa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na Podporu 

udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti 

s pandémiou COVID-19 (Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75); 

 

     2. 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie úrovne 

technického vybavenia Domu kultúry Kramáre, Bratislava-Nové 

Mesto“ v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75; 

 

     3. 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

projektu „Zlepšenie úrovne technického vybavenia Domu kultúry 
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Kramáre, Bratislava-Nové Mesto“ vo výške 3 500,00 €, čo 

predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

 

     4. 

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

z vlastného rozpočtu žiadateľa (Mestská časť Bratislava-Nové 

Mesto); 

 

     c) 

     1. Zapojenie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako 

žiadateľa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na Podporu 

udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti 

s pandémiou COVID-19 (Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75); 

 

     2. 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie úrovne 

technického vybavenia Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 

12“ v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75; 

 

     3. 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

projektu „Zlepšenie úrovne technického vybavenia Knižnice 

Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12“ vo výške 5 200.00 €, čo 

predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

 

     4. 

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

z vlastného rozpočtu žiadateľa (Mestská časť Bratislava-Nové 

Mesto). 

 

 



135 
 

 

33. zas. MZ MČ B-NM 14.12.2021 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  18 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0. 

 Posledným materiálom je bod č. 22. 

 

 

BOD 22:  

Vystúpenie občanov  

      (Neboli prihlásení žiadni.) 

 

 

BOD 23: 

Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného na základe Nájomnej zmluvy 

ÚEZ č. 223/2021 zo dňa 11.10.2021 nájomcovi Ydnis, s. r. o. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Toto je materiál, ktorý sa presunul z posledného miestneho 

zastupiteľstva do takej našej spoločnej dohody. 

 Pán poslanec Petrovič, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja nechcem nejako zdržiavať a nechcem 

rozprúdiť nejakú obrovskú diskusiu, ale musím povedať, že tie 

informácie ktoré boli doplnené do návrhu uznesenia nejako 

nezmenili môj názor na to, že by sme nemali vytvárať nebezpečný 
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precedens v tom, že účastníci súťaže návrhu to príjmu a následne 

začnú požadovať zmeny a úľavy z nájomného, lebo si nepreverili 

dostatočne potreby zmeny priestoru, ktorý si chcú prenajať. 

Samozrejme, kolegovia to môžu brať inak, môžu si povedať, že je 

lepšie ako nič. Ja si myslím, že vytvárame precedens a preto tento 

materiál v tejto forme nemôžem podporiť. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja som chcela iba prečítať jedno z riešení, ktoré je v tom 

rámcovom návrhu PHSR: Zvyšovanie kapacít a služieb pre ľudí so 

znevýhodnením, bez domova, vylúčených komunít, lokalít a potom  

ešte zvyšovanie ponuky služieb pre ohrozené skupiny obyvateľov, 

seniorov, rodiny s deťmi, mládeže, cudzincov. Pripomínam, že tu 

chcela mať mestská časť tom centrum pre mládež, už som to aj 

minule premietala, bol to participatívny projekt. Takže pokiaľ sa 

pôvodná žiadateľka akoby neodváži ísť do toho projektu, ktorý sme 

v tej komisii vybrali, tak odporúčam úradu, aby proste spravil 

všetko pre to, aby sa zrealizoval ten návrh, ktorý sa môže dať do 

ďalšieho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Proste môže sa 

v tom pokračovať. Štúdia je. Verím, že to bol pre mňa jeden 

z cieľov. Verím, že to je moje odporúčanie. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

     Chce ešte niekto vystúpiť? Nie.  

 Takže 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 

s c h v a ľ u j e  

poskytnutie zľavy z mesačného nájomného vo výške 974,95 € 

nájomcovi – spoločnosti Ydnis s. r. o., na základe Nájomnej zmluvy 

ÚEZ č. 223/2021 uzavretej s mestskou častou Bratislava-Nové mesto 

ako prenajímateľom dňa 11.10.2021, 

 

; na obdobie 5 mesiacov úhrad nájomného od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy, t. j. od 15. novembra 2021 do februára 2022  

 

; vo výške 50 % z mesačného nájomného, t. j. celkom vo výške 

2 437,375 € 

 

; z dôvodu realizácie rozsiahlej rekonštrukcie predmetu nájmu 

a s tým súvisiacim zabezpečením potrebných povolení, súhlasných 

stanovísk a ďalších relevantných dokumentov na príslušných 

orgánoch verejnej správy a inštitúciách, 

 

; berúc do úvahy aj ustanovenie článku 6 ods. 5 nájomnej zmluvy: 

- podľa predtlače 

„Akékoľvek stavebné úpravy, ktoré nájomca vykoná v/na predmete 

nájmu so súhlasom prenajímateľa (a to aj vrátane pevne 

zabudovateľných súčastí a zabudovaných technológií), po 

predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa (starostu), sa 

stanú majetkom prenajímateľa po ich zabudovaní, a to bez nároku 

na ich úhradu, na základe výslovného súhlasu nájomcu. Nájomca bude 

znášať všetky náklady vyplývajúce zo zmien na predmete nájmu, 

o ktoré požiadal, ako aj všetky výdavky na povolenie takýchto 

zmien a nebude v prípade takéhoto súhlasu požadovať žiadnu 
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protihodnotu toho, o čo sa hodnota predmetu nájmu zvýšila, čo 

potvrdí svojim výslovným súhlasom, podpisom na nájomnej zmluve.“      

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 9 poslancov. 

 Proti:              3 

 Zdržal sa:          7 

 Takže materiál nebol prijatý.  

 Dámy a páni, pred nami je ešte bod rôzne. 

 

 

BOD 24: 

R ô z n e  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tento bod sme mali minulý týždeň. 

Ale ak niekto cíti potrebu, nech sa páči.   

Pán poslanec Vlačiky. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja mám dve veci: Jednak ako som už počúval na 

zastupiteľstve, tak vlastne konatelia Novomestskej parkovacej 

spoločnosti končia ku koncu tohto roku. Mám informáciu, že aj na 

dozornej rade sa nejakým spôsobom odsúhlasilo ukončenie činnosti 

tejto spoločnosti. Len Vy ste spomínali, že parkovacia spoločnosť 
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pokračuje, tak teda neviem kým a na čo? Tak za náš klub 

Novomestskej zmeny predkladám návrh nasledovného uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

a) schvaľuje zrušenie obchodnej spoločnosti Novomestská 

parkovacia spoločnosť, s. r. o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 

Bratislava, IČO: 46816992 a s termínom likvidácie 31.12.2021 

a vymenovanie JUDr. Rastislava Velčeka za likvidátora spoločnosti 

Novomestská parkovacia spoločnosť, s. r. o., so sídlom Hálkova 

11, 831 03, IČO: 46816992; 

 

b) poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

aby uskutočnil právne úkony súvisiace so zrušením 

a likvidáciou spoločnosti podľa časti a) tohto uznesenia.   

Teraz by sme dali dať diskusiu k tomuto. 

 

 A potom mám ešte jeden návrh, ale k tomu by bola samostatná 

diskusia. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Mám tu viacero faktických poznámok, takže zrejme k vášmu 

príspevku. Pán poslanec Korček, nech sa páči.   

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja som 

si vypočul tento návrh od pána kolegu, ale nakoľko neviem, či sú 

tu prítomní konatelia parkovacej spoločnosti, bolo by dobré, keby 

sa k tomuto návrhu vyjadrili. Aj pán Velček, ako šéf právneho 

oddelenia, pretože boli aj určité zmeny v rámci Obchodného 
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zákonníka čo sa týka likvidácie firiem a ja ešte chcem upozorniť 

na to, že síce aby to teda bolo jasné, neviem či to tu presne 

odznelo, že konatelia teda nebudú, alebo im bude ukončená zmluva 

o výkone funkcie výkonu konateľa, s tým že oni by sa museli vzdať, 

alebo mali byť odvolaní z funkcie konateľa, aby konatelia neboli. 

Pokiaľ takýto spôsob nebude, čiže pokiaľ sa dobrovoľne nevzdajú, 

nebudú odvolaní, tak budú ďalej pokračovať ako konatelia, akurát 

bez zmluvy o funkcii konateľa. To znamená, že nebudú čerpať 

finančné plnenie za výkon funkcie konateľa. Ďakujem.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán vicestarosta Filipovič, 

faktická poznámka. 

 

 

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

 Ja len z tomu doplneniu. Pán kolega Korček povedal všetko. 

Myslím si, že mali by sme najprv počkať kým skončia naši konatelia 

a potom keď nebudú ďalšie náklady.  

 

 A teraz urobíme čo?  

     Teraz ideme zrušiť firmu, kde plynie niekomu pracovná zmluva, 

kde môžu pokračovať ako konatelia bez nároku na mzdu. To je také, 

že ideme niečo prijať proti niečomu. Zrejme skončí zmluva, nie 

mandát a nerokovať bez nich.  

 

     Navyše, keď tam nevyplývajú žiadne povinnosti, alebo odvody, 

alebo platby, alebo nejaké finančné nároky na udržateľnosť tejto 

firmy. Pokiaľ viem, je to len s. r. o., bez nejakých nákladov.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Vlačiky; 

sám na seba, pán poslanec? 

 

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

 Ja chcem reagovať. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, reagovať faktickou poznámkou; ako tvrdí pán 

poslanec Petrovič, to sa nemôže, to rešpektujeme všetci.    

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Pán starosta, keď sa na mňa odvolávate, tak by som to 

upresnil. V bode rôzne keď sa predloží návrh uznesenia 

tak faktické poznámky zaberajú prakticky normálnu diskusiu, 

pretože to nevieme inak urobiť. To znamená, že minimálne ako 

predkladateľ návrhu uznesenia by mal mať právo reagovať na 

diskusné príspevky k jeho návrhu. Nech ma niekto opraví, pán 

kolega Korček, pán kolega Velček, nech sa páči, ale môj názor je 

takýto. Špecificky v bode rôzne. 

 

Poslankyňa Mgr. D.  T i m k o v á : 

 Už sme to minule rozoberali, že v rôznom je to trošku inak.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To, čo hovorí kolegyňa, dáva zmysel. Pán poslanec, nech sa 

páči, máte slovo. 

 

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

 Ďakujem. Ja len toľko, že pán Mikulec s pánom Árvom povedali, 

že končia koncom tohto roku. A ja mám takú informáciu, že to 

zaznelo na rokovaní s Magistrátom, čiže oni s tým rátajú 
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a nepokračujú. A teda, ja som sa snažil k tomu istému dátumu, kedy 

oni končia, teda k 31.12., dať ten vstup do likvidácie. Čiže, už 

tam nebude nikto, tak nie je proti nikomu. Je to len proste 

ukončenie určitej etapy. Spoločnosť bola úspešná. Zaviedla to čo 

mala a je na čase sa pohnúť ďalej. Čiže, ja to nevnímam, že je to 

proti niekomu. Je to proste konsenzuálna vec. Ďakujem. 

 

 

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

 Ja by som potom poprosil, aby sa pán JUDr. Velček k tomu 

vyjadril. Neviem, či ma počujete, pán kolega, aby to bolo jasné. 

Ja nie som proti tomu, aby tá spoločnosť išla do likvidácie, ale 

jednak akože niekto niečo povie, to je síce pekné, ale Obchodný 

zákonník vo svojich ustanoveniach presne určuje postup, akým 

spôsobom je možné vzdať sa funkcie konateľa. Nie je to možné ústne 

ale písomne doručením do podateľne, alebo do sídla spoločnosti 

s tým, že musí byť overený podpis. Taktiež likvidátorom nemôže 

byť hocikto pretože ostatná novela Obchodného zákonníka sprísnila 

kritéria na to, kto môže byť likvidátorom. A môže to byť buď 

správca konkurznej podstaty alebo akákoľvek bezúhonná fyzická 

osoba zapísaná do Registra fyzických osôb, ktorá s menovaním do 

funkcie likvidátora súhlasí, atď.  

 

     Čiže, ono to nie je také úplne jednoduché; ja viem čo vy 

chcete dosiahnuť. Ale takéto uznesenie, ak by sme prijali, by bolo 

protizákonné. Takže poprosím, aby sa pán JUDr. Velček k tomu 

vyjadril. Ďakujem.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  :     

 Pán JUDr. Velček, smiem Vás poprosiť? 

 

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



143 
 

 

33. zas. MZ MČ B-NM 14.12.2021 

 Prepáčte, ja som chcel povedať presne to isté. 

 

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

 Je ma počuť? Som prekvapený, pretože túto vec so mnou nikto 

nekonzultoval. Takže je to presne tak, ako pán JUDr. Korček 

hovorí, pokiaľ ide o súhlas likvidátora, nemám s tým žiadne 

praktické skúsenosti, takže zatiaľ som prekvapený týmto návrhom. 

Rozumiem o čom je diskusia, rozumiem že bude potrebné s tou s. r. 

o. naložiť, aby mala nejaký život. Ale hovorím, som zaskočený 

trochu, nikto so mnou túto vec neriešil. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Kolegyne, kolegovia, aby sme si tu nepingpongovali na 

tému s. r. o. ďalšiu pol hodinu alebo viac, nebolo by rozumné aby 

sme do ďalšieho zastupiteľstva pripravili ako úrad nejaký materiál 

s tým, čo ďalej s tou  s. r. o.? A ak dobre chápem, je všeobecná 

vôľa že je treba túto s. r. o. zlikvidovať. Čiže, pripraviť nejaký 

časový harmonogram čo treba spraviť, čo hovorí zákon, ecetera, 

eceter, ecetera, môže to byť materiál na vedomie a na základe toho 

môže odhlasovať jej zrušenie k nejakému dátumu; k 1.3., k 1.4., 

to už je na vás.  

 

     Ak pán poslanec bude trvať na tom návrhu, budeme hlasovať, 

samozrejme.  

 

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

 Ja len, že netrvám na tom, že to musí byť pán Velček. To 

bola ako najvyššia právna pozícia na našom úrade, preto ten návrh. 

Akože, mne to nijako nevadí, navrhnime aj inú osobu. Môžeme to 

urobiť aj teraz, kto je ochotný.    
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD., LLM: 

 Pán kolega, to musí byť správca konkurznej podstaty, alebo 

osoba ktorá je zapísaná s osobitnom registri. Takže samozrejme 

musí fungovať, nemôžeme; 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Moja otázka, pán poslanec Vlačiky bola, ešte raz, či 

nechcete, aby sa spracovať materiál do ďalšieho zastupiteľstva, 

kde bude jasné aké sú zákonné limity, čo hovorí aktuálna novela 

zákona, ecetera, ecetera.  

 

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

 Môžeme to urobiť nasledovne: Necháme tam po a); najprv bude, 

že schvaľuje zrušenie spoločnosti a spôsob likvidácie 

k 31.12.2021 a vynecháme vymenovania pána JUDr. Velčeka za 

likvidátora. Tým pádom tam ostane: 

 

po a) spoločnosť sa ruší k dátumu,  

a po b) poveruje Vás, pán starosta, aby ste uskutočnili právne 

úkony súvisiace so zrušením a likvidáciou.  

Čiže, tam bude otvorené kto to bude. A je už potom na Vás, aby 

ste sa s tým vysporiadali, že kto to teda prevezme, aby to bolo 

správne.   

 Čiže, schválime to zrušenie a poveríme Vás, pán starosta, 

aby ste uskutočnili tie právne úkony. Nebudeme tam nikoho dávať 

ako likvidátora v rámci tohto. Čiže tým pádom myslím si, že s tým 

nebude žiadny problém.  

 

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

 Pán kolega, ja som aj člen návrhovej komisie, tak dajte to. 

Chcem vám pomôcť s tou formuláciou toho návrhu, aby to bolo 

legislatívne správne a teraz aj odsúhlasiteľné by bolo, keby sme 
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požiadali starostu aby pripravil návrh likvidácie tejto s. r. o. 

Oni si v rámci aj s pánom Velčekom aj v rámci úradu spravia tak, 

aby to bolo legislatívne čisté.  

 

 

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

 Ja by som bol rád, keby sme tam mali nejaký pevný dátum. 

 

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

 Dajte na ďalšie zastupiteľstvo za mňa, ja budem hlasovať za 

a ja s tým súhlasím. Naozaj vám chcem pomôcť, aby sme odhlasovali 

niečo čo bude v poriadku.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Bielik, faktická poznámka, nech sa páči. 

 

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

 Ďakujem, pán starosta. Chcem sa veľmi pripojiť k tomu, čo 

hovoril pán poslanec Korček. Ja som prvý, ktorý je za to, aby tá 

spoločnosť bola zrušená; navrhoval som to už na zastupiteľstve 

v minulosti. Ale by som bol nerád, keby sme my na zastupiteľstve 

bez akejkoľvek prípravy a premyslenia tuná schvaľovali návrhy, 

ktoré mi pripadajú úplne ako partizánčina. To považujem za úplne 

absurdné.   

 

 Pán kolega, však veď Vy vôbec nemáte preštudovaný ani zákon, 

ani nič, a navyše ako predkladateľ ste zodpovedný za to, že ten 

Váš návrh je v súlade so zákonmi. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. No, ja si dovolím nesúhlasiť v tom zmysle, že 

nemôžeme teraz odsúhlasiť zrušenie spoločnosti. Domnievam sa, že 

ako predseda návrhovej komisie si za tým stojím za predloženie 

toho návrhu uznesenia. A v bode b) vlastne poveríme starostu 

mestskej časti aby uskutočnil všetky právne úkony v súlade 

s Obchodným zákonníkom súvisiace so zrušením a likvidáciou 

spoločnosti. 

 

 Tam nevidím žiadny právny problém. To je už potom na právnom 

oddelení na úrade, aby tie kroky ktoré sú nevyhnutné, urobili 

v súlade s Obchodným zákonníkom. 

 Čiže, my len vyjadrujeme jasnú vôľu, že tá spoločnosť má ku 

koncu roka skončiť a poverujeme úrad, aby právne čistým  spôsobom 

proste činnosť tej spoločnosti ukončil.  

 

 Ja v tom nevidím žiadny problém, a to sa týka aj námietky 

pána Bielika. Človek nemusí byť ani právnik a nemusí mať 

naštudovaný Obchodný zákonník, aby dokázal hlasovať za to, aby tá 

spoločnosť činnosť skončila. Je už potom zodpovednosťou úradu 

a právneho oddelenia na úrade, aby to urobili právne čistým 

spôsobom. Ďakujem.  

 

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

 Ďakujem Juraj (Mgr. Petrovič), ja súhlasím s tým, čo si 

povedal.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček, Váš príspevok sa viaže 

k tejto téme, či nie?  

 

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

 Je to riadny príspevok.  

     Takto: Ja som mal faktickú poznámku na pána kolegu Vlačikyho, 

pán kolega Vlačiky avizoval, že bude mať ešte viacero návrhov, 

síce neviem aké, takže možno sa prihlásim ďalej. Ale ja za mňa 

som povedal, že pokiaľ pán kolega Vlačiky nepreformuluje 

uznesenie, ja súhlasím so zrušením parkovacej spoločnosti, ale 

nie som si úplne istý, či takto navrhnuté uznesenie je v súlade 

so Obchodným zákonníkom; skôr si myslím, že nie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Vlačikyho o zrušení 

parkovacej spoločnosti. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

a) schvaľuje zrušenie obchodnej spoločnosti Novomestská 

parkovacia spoločnosť, s. r. o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 

Bratislava, IČO::6816992 a s termínom likvidácie k dátumu 

31.12.2021; 

Za b) poveruje a žiada starostu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto, aby uskutočnil všetky právne úkony v súlade s Obchodným 

zákonníkom a ďalšími zákonmi, súvisiacimi so zrušením 

a likvidáciou spoločnosti podľa časti a) tohto uznesenia. 
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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:                  12 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            9. 

 Pán poslanec Vlačiky, máte ešte ďalšie.  

 

 

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

 Áno. Ďakujem.  

 Tak druhý návrh, ktorý sa týka riešenia situácie na Trnavskom 

mýte, tam ako všetci vedia, tak v podstate Železnice uzatvárajú 

Filiálku, kde zvyklo parkovať množstvo ľudí z Unitasu aj oproti. 

A nastáva tam veľký problém s parkovacím, pokiaľ nie sú vybudované 

ešte parkovacie zóny. Tam v spolupráci s pánom Mrvom a pánom 

Troiakom nás napadlo, že my ako mestská časť máme plochy, ktoré 

sa dajú využiť pre tento účel parkovania rezidentov, a to sú 

plochy, parkoviská pri Tržnici.  

 

     Rozprávali sme sa o tomto aj na Magistráte, a tam sme sa 

dozvedeli, že už medzi časom odišiel na mestskú časť list. Oni 

ten problém vnímajú a za nich je to tiež dobrý nápad využitie 

tejto plochy pre parkovacie rezidentov. A teraz ponúkajú mestskej 

časti pomoc a spoluprácu, ponúkajú aj ten parkovací systém ktorý 

má Magistrát, aby ho mestská časť mohla použiť k tomuto účelu. 

Tam v podstate asi nič nebráni tomu, aby po vypršaní tej nájomnej 

zmluvy, ktorá momentálne je s tou spoločnosťou KORASO, aby toto 
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prevzala mestská časť alebo mesto po nejakej vzájomnej dohode. 

A teda potom ako Tržnica ukončí otváracie hodiny, tak by tie 

parkovacie plochy mohli slúžiť rezidentom z okolia. A tak sme 

pripravili nasledovné uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, aby  

po a) prostredníctvom povereného riaditeľa príspevkovej 

organizácie EKO-podnik VPS zabezpečil nepredlžovanie nájmu na 

parkovacie plochy pri Tržnici na Trnavskom mýte so spoločnosťou 

KURATEL, s. r. o. 

po b) aby začal rokovania s Hlavným mestom SR Bratislava 

o začlenení týchto parkovacích plôch do parkovacej zóny NM 1 

Tehelné pole s cieľom navýšenia kapacít parkovania pre rezidentov 

susedných oblastí, čo je Unitas a ulica Kovačská,  Iskrova, 

Legionárska, Šancová pre veľký nedostatok parkovacích možností. 

 Toľko k tomu uzneseniu. 

 

 Naozaj, ide nám o riešenie problémovej situácie rezidentov 

v tomto okolí. A pevne verím, že aj ostatní kolegovia poslanci 

toto podporia. Sú tam otvorené dvere, ponúknutá ruka z Magistrátu, 

aby nejakým spôsobom bola dosiahnutá dohoda v rámci spolupráce 

mestskej časti a Magistrátu. 

 

 A myslím si, že aj nás, ako mestskú časť by potom vyšlo 

menej, keď nám Magistrát ponúkne ich systém. Bude to výhoda v tom, 

že stále to bude jeden systém. V podstate tým rezidentom to bude 

jedno, či budú parkovať na ulici alebo na týchto našich 

parkovacích plochách, takže nevznikne tam nejaká duplicita alebo 

nejaký chaos. Ja si myslím, že je to výhodné, tak poprosím 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, ak dovolíte, nezvyknem 

reagovať, ale tento raz budem. Po prvé, povedali ste, že je to 

riešenie situácie. Ono situácia vznikla na základe toho, že 

niektorí poslanci intenzívne bijú do železníc, aby tam robili 

zásahy a znemožňovali tam či už parkovanie áut alebo aby bolo 

možné tadiaľ prechádzať. Je zaujímavé, že v tom istom čase začína 

Magistrát riešiť v tejto lokalite parkovací dom, ktorý ľudia 

nechcú. To je jedna vec. 

 

 Druhá vec, tá ponúknutá ruka zo strany Magistrátu. Ja ďakujem 

že teda informujete o tej ponúknutej ruke Vy, lebo zrejme 

kolegovia z Magistrátu nemajú na nás kontakt keď Vás vyslali. Ale, 

aby ste rozumeli, tak po prvé, tieto plochy sú už súčasťou 

parkovacej politiky niekoľko mesiacov, pretože ľudia z okolia tam 

môžu po nejakej hodine parkovať. To je informácia verejne známa, 

pokiaľ ľudia majú príslušnú kartu.     

 

 Po druhé, my sme informovali Magistrát hlavného mesta, 

konkrétne pána Hercega, ale nie iba jeho že plánujeme nepredĺžiť 

zmluvu s firmou KORADZO, plánujeme nerobiť žiadnu novú súťaž, ale 

bude sa o to starať mestská časť, resp. EKO-podnik VPS. A dokonca, 

viete o tom aj Vy, pretože sme sa o tom rozprávali na stretnutí 

k rozpočtu vo štvrtok, keď sme diskutovali o tom, že pribudnú tam 

také automatické závory, aby sme tam nemuseli mať pracovníka.  

 

 Ak dovolíte, taký všeobecný príspevok. V roku 1936, keď 

začala občianska vojna a generál Franco vyšiel so 4 kolónami 

naprieč Španielskom, tak generál Peseca sa opýtal, a čo hlavné 

mesto Madrid? A odpoveď bola: Tam je už pripravená v tichosti 

piata kolóna. Je pre mňa veľmi nepríjemné a budem sa musieť 
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s kolegami z Magistrátu porozprávať, že my máme takú piatu kolónu 

tu u nás v zastupiteľstve, kedy časť poslancov bez ohľadu na to 

s čím z Magistrátu príde, tak sa snažia v podstate jeho nápady a    

návrhy bezhlavo a bez rozmýšľania na 100 % pretláčať, či už ide 

o zverenie pozemku, či už ide o ľudí bez domova, alebo aj o túto 

vec. A nepáči sa mi to, a myslím si že ani nie je to potrebné.  

 

 Myslím si, že s mestom  komunikujeme a nie je potrebné, aby 

mesto tu malo niekoľkých poslancov, ktorí urobia vždy to čo mesto, 

alebo teda Magistrát požaduje. Berme to tak, že chceme všetci to 

isté. Mnohokrát je to otázka diskusie, ktorá je potrebná na to, 

a je to súčasťou nejakého procesu demokratického a že takéto 

riešenie je najlepšie.  

 

 Takže k tejto veci my naozaj nepotrebujeme aby nám niekto 

radil, pretože tieto veci sú už dávno pripravené, a ani ten e-

mail, ktorý prišiel z mesta že nás žiadajú, nebol potrebný 

a slušne som to pánovi Hercegovi aj vysvetlil.  

 Pán poslanec Filipovič, faktická poznámka. 

 

 

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

 Veľmi pekne ďakujem, pán starosta. Dovolím si povedať, že to 

je krádež (Znížená kvalita zvuku a zrozumiteľnosť.) Takisto kto 

si všimne rozpočet, ktorý je pripravený musí vidieť, že na 

Kuchajde sú rampy, a to všetko prebieha bez toho aby nám niekto 

poradil. Ja si plním svoje pracovné povinnosti ohľadom parkovania 

poctivo, a to môžu povedať aj ľudia z úradu, či už pán starosta, 

aj ľudia z verejnosti, ktorí to chcú vidieť.  

 Čo sa týka analógie, bolo to na základe toho, že ani z iných 

klubov sa niečo nerobilo ale z druhého klubu veľmi radi upozorňujú 

keď to robí nový, že niekto urobil chybu a tým si prihrieva 
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polievku, a to tak, že berie moju robotu, robotu pána Korčeka 

alebo Libora Gašpierika. 

 

Navyše, čo sa týka pre tých ľudí parkovania pri Istropolise, 

bol tam aj pán prvý vicestarosta Vaškovič a mali sme to dopredu 

predjednané. Nebudem to rozoberať a menovať, preto poprosím 

Martina (Mgr. Vlačikyho), aby stiahol toto aj s pánom Mrvom, lebo 

je to naša robota. Dopredu sme vyjednali, že máme 60 miest pri 

Istropolise, ktoré chceme mať na základe toho že sa to deje 

v prospech ľudí. Takisto to funguje. 

 

Prosím vás, neberte nám našu robotu, a neprisvojujte si ju, 

dobré? Prosím vás, už s týmto prestaňte. Ja viem, že idú voľby 

ale majte kožu na tvári, ďakujem.       

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem. Pán poslanec Korček, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, kolegovia,  

ja chcem reagovať na kolegu Vlačikyho. Veľa povedal z toho Braňo 

Filipovič, naozaj my v minulosti či s Braňom Filipovičom alebo 

Liborom Gašpierikom sme sa s týmto zaoberali a môže to Stanko 

Winkler ako vtedajší vicestarosta potvrdiť, že sme vlastne 

vstúpili do rokovania s tým prevádzkovateľom toho parkoviska 

a dohodlo sa, že po 18. hodine to môžu využívať naši obyvatelia 

a tie rampy sa naozaj zdvihli. A keď niekto si to pôjde preveriť 

tak uvidí, že je to pravda. Naozaj po 18.00 hod. tam môžu 

obyvatelia z okolitej zástavby parkovať. 

 



153 
 

 

33. zas. MZ MČ B-NM 14.12.2021 

 Čo sa týka toho samotného uznesenia, ja ho nemôžem podporiť, 

nie preto že by som s myšlienkou nesúhlasil. Ja s myšlienkou 

súhlasím a tak ako som povedal myšlienka bude realizovaná 

a realizuje sa, ale to uznesenie pánov kolegov je podľa mňa zle 

formulované. Po prvé, vy nemôžete žiadať od starostu, aby niečo 

zabezpečoval u riaditeľa príspevkovej organizácie, pretože 

príspevková organizácia je samostatná právnická osoba. Pán 

starosta môže iba požiadať pána riaditeľa príspevkovej 

organizácie. 

 

 Ďalej máte tam chybu, lebo pokiaľ by sa postupovalo aj podľa 

nášho uznesenia, tak to je síce pekné, že by sa nepredĺžila tá 

nájomná zmluva, ako jednal pán vicestarosta Filipovič, pretože 

čisto teoreticky by mohlo dôjsť k situácii, že EKO-podnik 

v zastúpení riaditeľa by vyhlásil novú súťaž, resp. by uzatvoril 

novú zmluvu či na základe súťaže alebo bez súťaže s touto 

spoločnosťou, ktorá túto nájomnú zmluvu má; to je firma KORADZO. 

Alebo by mohol uzatvoriť zmluvu s akoukoľvek inou právnickou 

osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na podnikanie.    

 

 Čiže, aj keby sme vám schválili to čo navrhujete, tak ten 

problém, ktorý je už vyriešený, by riešený nebol. 

 

 Potom, čo sa týka ďalšieho, ja si myslím, že tie možností 

treba formulovať trochu širšie, pretože pokiaľ bude táto časť 

zahrnutá do tej pilotnej zóny Tehelné pole, tak naozaj nevidím 

dôvod aby tam niekto parkoval z Novej doby. Malo by to byť len 

pre tých ľudí, ktorí tam bývajú v okolí.   

 

 A taktiež tam musíme zohľadniť jednu vec; samozrejme, my 

chceme riešiť to parkovanie, aj to parkovanie riešime. do veľkej 

miery to už bolo aj vyriešené, tak ako kolega povedal. Avšak treba 
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tam zohľadniť aj tú skutočnosť, že chceme s tou Tržnicou niečo 

robiť. Pokiaľ to má nejakým spôsobom fungovať, tak tam treba aj 

nejakým spôsobom zachovať aj bezplatné parkovanie pre tých 

návštevníkov Tržnice. 

 

 Čiže ja som si pripravil s Liborom Gašpierikom, Filipovičom 

a teda sám so sebou alternatívny návrh uznesenia, ktorý znie: 

 

 Miestne zastupiteľstvo  

žiada starostu mestskej časti, aby 

po a) požiadal riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS, 

aby EKO-podnik verejnoprospešných služieb nepredĺžil súčasnú 

nájomnú zmluvu alebo neuzatvoril novú nájomnú zmluvu s doterajším 

nájomcom parkoviska v okolí Tržnice na Trnavskom mýte 

a neuzatvoril inú nájomnú zmluvu na prenájom pozemku v okolí 

Tržnice na Trnavskom mýte na parkovanie s inou právnickou alebo 

fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie; 

 

po b) navrhol v spolupráci so zástupcom starostu Branislavom 

Filipovičom  systém parkovania na pozemku v okolí Tržnice na 

Trnavskom mýte tak, aby bola zabezpečená možnosť bezplatného 

parkovania pre obyvateľov obytného komplexu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak, faktická poznámka. 

 

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

 Pardon. Ja si dovolím ešte reagovať. Ozaj musíme dávať 

uznesenie na robotu, ktorá prebieha, ale je to tak;  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 
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 Pán vicestarosta, Vy si z akého titulu dovoľujete reagovať? 

 

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

 Viete čo, nedá sa prihlásiť faktickou poznámkou, ani 

normálne. A doteraz to tak fungovalo, pán Petrovič. Viete dobre, 

a sám ste povedal že sa nedá prihlasovať, keď už je niekto 

prihlásený. 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Teda máme ďalší meter? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pán vicestarosta, dá sa prihlásiť faktickou 

poznámkou, či nie?  

 

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

 Nedá sa mi prihlásiť. Môžem tak zdvihnúť ruku akurát. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Tak ak dovolíte, poďme najprv tých, ktorých máme 

prihlásených, a potom pôjdeme tých, ktorí majú ruky; dobre? 

 

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

 Ďakujem. 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je to príspevok, tak všetko je to k nemu.  

 Pán poslanec Troiak, faktická poznámka. 

  

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 
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 Ďakujem veľmi pekne. Ja vítam toto uznesenie, ktoré sme 

pripravovali. Ale musím na druhej strane povedať, že som veľmi 

nerád že, pán starosta konšpirujete. A prirovnávate, alebo vaše 

prirovnanie bolo spojené s fašistickým diktátorom, čo bolo 

nevhodné, mrzí ma a nerozumiem mu.  

 

 Ja som presvedčený o tom, že keby nám Železnice Slovenskej 

republiky dali písomné stanovisko, že na základe čoho to 

uzatvárajú, tak aj tak tomu nebudete veriť a budete si tvrdiť 

svoje. Čiže z mojej strany všetko. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, pán poslanec, ja som Vás nemenoval. Ale áno, ja som 

miestny obyvateľ a kúsok odtiaľ bývam. A vnímam vaše aktivity 

a také nasilu aktivity a nikdy som sa k tomu jednoducho 

nevyjadroval, lebo hovorím si „na čo robiť zlobu?“  

 (Vstup pána poslanca Troiaka). 

 Ja som neskončil, ak dovolíte, ja reagujem na Vás.  

 A ani minule som nereagoval, keď ste si prijali uznesenie. 

Teda mám po Vás riešiť veci, ktoré ste vyvolali. Dobre, 

rešpektujem to. Ale týmto návrhom uznesenia už preháňate. Treba 

mať nejaké hranice. 

 

 

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

 Ešte budem pokračovať, ak dovolíte.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Veď ste skončili. Keď chcete reagovať, tak sa prihláste rukou 

ako pán poslanec Filipovič a pôjdeme ďalej. 

 Pán poslanec Volf, faktická poznámka. 
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Poslanec V. V o l f : 

 Ďakujem za slovo. Ja tiež už nerozumiem tejto situácii, lebo 

niektorí vedeli ohľadom parkovania čo sa deje a teraz prídu 

s prevratným nápadom ako pomôcť obyvateľom keď niekto tu rieši 

parkovisko ktoré otvoria a zrazu „my sme vymysleli parkovanie pri 

Tržnici“, ktoré už dávno, dávno funguje pre týchto ľudí.  

 

 A taktiež  ja už dlhšie vnímam aktivitu od Braňa Filipoviča, 

Tomáša Korčeka a Libora Gašpierika, ktorí vlastne riešia tieto 

veci. Tak nechápem, na čo do toho má vstupovať Magistrát a je to 

podľa mňa veľmi zvláštne ako chodia veci z Magistrátu našej 

mestskej časti. Vždy sa objavia v bode rôzne a v iných bodoch 

komunikácie. Podľa mňa, tak ako aj my vyžadujeme od Miestneho 

úradu aby s nami komunikoval prednosta úradu s poslancami.  

 

     Ja by som tiež možno prijal, aby medzi Magistrátom a mestskou 

časťou komunikovali nejakí ľudia, ktorí na to majú právo 

alebo majú to robiť, a nie že vždy dôjde nejaký poslanec, ktorý 

aj na Magistráte je v nejakom klube, a zrazu tu prednáša návrhy 

za Magistrát a on je tu nejaký poštár, ktorý tu donáša veci; príde 

mi to veľmi zvláštna komunikácia. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja, ako predkladateľ tohto materiálu   

sa necítim ako poštár, nie som ani ako zamestnancom Magistrátu. 

Pán starosta, Vy ste zareagovali na pána Vlačikyho takou 
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konšpiračnou teóriou. Ja som si už pri Vás trošku zvykol na tie 

konšpiračné teórie a viem že ste dávali do schránok možnosť kúpiť 

si v konkrétnej lekárni Ivermectil, ktorý sa používa vo 

veterinárnej medicíne k parazitom, pre vši, kone a neviem čo 

všetko; ľudia sa tým otrávili. A teraz prichádzate s ďalšou 

absolútne konšpiračnou teóriou, prirovnávate nás k nejakému 

fašistickému vojsku. Vôbec nerozumiem týmto vašim príspevkom aj 

tomu, že potrebujete reagovať na každý príspevok, že zneužívate 

toto svoje postavenie.  

 

 Ja naozaj každopádne ďakujem tým poslancom, ktorí toto 

v minulosti riešili a ja o tom neviem, poviem to na rovinu. Neviem 

o tom, že by pán Korček, pán Filipovič alebo pán Mikuš v 

minulosti; teda viem že pán Mikuš toto parkovisko veľmi riešil 

a skončil za to v base. Ale o ostatných naozaj neviem, že by toto 

riešili. Ak áno, tak je to výborne. Ako povedal pán poslanec 

Korček, ešte to nie je doriešené.   

 

 A tento náš návrh práve smeruje k tomu, aby sme tento problém 

v podstate jednoducho vyriešili, aby sme obyvateľom dali možnosť, 

aby naozaj aj tak ako on, myslím pán poslanec Korček následne 

navrhol takmer totožné uznesenie, len tam zmenil niekoľko 

slovíčok.  

 

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

 Diametrálne iné. 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ani nie. Čiže je to ukážka toho, že naozaj je to 

opodstatnené, ja len predkladám uznesenie. A nemala by to byť 

žiadna krádež nikomu, nie sme žiadni poštári a v podstate neviem 

čo Magistrát v tomto robí. Neviem, čo robí pán poslanec Troiak, 
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ako Železnice komunikujú s pánom starostom, každopádne vidím tu 

problém. Vidím tu možnosť riešenia pre obyvateľov. Mnohí nám 

hovoria, že by boli radi, keby toto bolo zaradené v štandardnej 

parkovacej politike, ktorú spravuje Magistrát. 

 

 Čiže, naozaj ja nevidím nejaké obavy alebo vaše zhrozenie, 

že to chceme nejako vyriešiť. Kľudne dajme spoločný návrh, nikto 

nemá záujem Vám niečo kradnúť, pán Filipovič. Ja naozaj nie som 

zlodej, ja som naozaj nikomu žiadne uznesenie nikdy nekradol nič. 

Čiže trošku ma zamrzeli Vaše slová o tom, že Vám ideme niečo 

kradnúť; nechcem Vám nič kradnúť. A naozaj myslím si, že toto 

uznesenie môže vyriešiť tento problém a kľudne to môže byť 

spoločné uznesenie aj viacerých poslancov. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, tí ľudia parkujú. Naši obyvatelia 

s rezidenčnou kartou už niekoľko mesiacov parkujú. To je prvá vec. 

A druhá vec, my sme už Magistrátu oznámili, že žiadna zmluva sa 

predlžovať nebude. A v návrhu rozpočtu, ktorý máte, sú peniaze na 

to, aby sa tam vytvorila možnosť rámp a teda možnosť vyberania 

peňazí buď zo strany mestskej časti alebo zo strany EKO-podniku.   

 

 A ak je nejaký problém, tak je preto, že niekto sústavne 

atakuje Železnice, aby robili niečo s parkovaním na Filiálke alebo 

prechádzaním áut cez Filiálku. Čiže, to je problém, ktorý niekto 

vyvolal a my teraz riešime. Vy ho nevyriešite, lebo už ho niekto 

iný rieši, či už je to pri Istropolise, kde vznikne niekoľko 

desiatok parkovacích miest pre obyvateľov, resp. pred Tržnicou, 

kde to už teraz funguje.  

 Pani poslankyňa Timková, faktická poznámka. 
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Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tu teraz počúvam, nie je mi to 

veľmi príjemné, mám pocit, že sa tu rieši, že kto to vymyslel 

a kto to zabezpečí? Ja som poslankyňa Nového Mesta a môj záujem 

sú občania Nového Mesta. A myslím si, že obyčajnému občanovi je 

úplne jedno, kto to bude spravovať, či to bude Magistrát alebo 

Nové Mesto. Pre neho je fakt dôležité, aby mal kde parkovať, aby 

to parkovanie bolo v pohode.  

 

 A preto možno by som bola rada, keby sme si spravili nejakú 

analýzu, kde by sa presne vedelo, čo je výhodnejšie pre našich 

obyvateľov. To znamená, aké budú náklady, koľko nám to vynesie, 

za koľko sa nám to vráti, za aké obdobie. A keď toto budeme mať, 

tak by sme si mohli povedať: Ak je to pre nás výhodnejšie, aby 

sme to my zastrešovali, dvihnem za to ruku. Ak budú tie naše 

náklady vyššie a necháme to iba Magistrátu, tak zdvihnem za to. 

 

     A preto by bolo, podľa mňa vyzývam skôr na spoluprácu, 

diskusiu, s cieľom najlepšieho riešenia pre obyvateľov. Bolo by 

dobré získať nejaké alternatívy. Treba vybrať tú najlepšiu pre 

obyvateľov. Takže spravme nejakú analýzu. Viete mi povedať, čo je 

výhodnejšie, čo nie je, z akej strany, koľko budeme mať, koľko 

získa naša mestská časť pre obyvateľov, atď.?  Viete, lebo zase 

keď my vybudujeme nejaké parkovisko, budeme mať aj nejaké náklady. 

Za koľko sa nám to vráti?  

 

 Takže, ak budeme mať nejakú analýzu, veľmi rada sa k tomu 

prispôsobím. Ja teraz nie som ani na jednej, ani na druhej strane. 

Takže skôr potrebujem mať nejaké čísla, nielen tak že „my to 

zastrešujeme“. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 
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 Ja sa veľmi nerád ospravedlňujem, musím vstúpiť do tejto 

diskusie lebo musím sa na pol hodinu odhlásiť. Takže chcem 

poprosiť kolegov z návrhovej komisie aby prevzali za mňa 

prednášanie návrhov, nech sa niekto ujme tejto funkcie. Počítal 

som, že budeme do 14.00 hod. hotoví, ale mám veľmi dôležité 

stretnutie o 14.00 hod., asi na pol hodinu. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Rešpektujeme, samozrejme. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím vás, návrhová komisia, kto by mohol pána predsedu 

zastúpiť?  

 

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

Ja som členom návrhovej komisie, ale keďže pravdepodobne by 

som bol v konflikte záujmov, lebo predkladám vlastné uznesenie 

spolu s kolegami, tak neviem kto je ten tretí. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To nie je konflikt záujmov, pán poslanec, veď takto to beží.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 To ja robím úplne bežne, pán kolega, vôbec sa toho nebojte.  

 

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

 Viete, ja ráno vstanem a vždy sa bojím otvoriť facebook, čo 

sa tam píše. 
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Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia: 

 Tretí člen návrhovej komisie je pán Ing. Winkler.  

 

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

 Stanko (Ing. Winkler) myslím že Ty by bol človek, ktorý 

požíva dôveru všetkých zainteresovaných strán a poslancov. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Winkler, ste ochotný? 

 Pán poslanec Winkler sa nám stratil, tak musím poprosiť pána 

poslanca Korčeka. Dobre? 

 

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

 Len tu chcem upozorniť, že potom sme neuznášaniaschopní ako 

návrhová komisia, lebo ja tam nemôžem byť jeden.  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Môžete mňa tam navrhnúť.  

 

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

 Môžete mňa tam navrhnúť. Ja som si iba odskočil. Dobre? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je to v poriadku. A pán poslanec, mohli by ste viesť návrhovú 

komisiu? Pán poslanec Petrovič si musel odbehnúť, má nejaké 

povinnosti.  

 

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

 Áno.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  
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 Takže ideme ďalej, ak dovolíte. Máme tu ľudí, ktorí sa 

prihlásili na faktické poznámky k tomuto príspevku. Jednak touto 

formou a keď sa vyčerpala táto forma tak prostredníctvom ruky 

pôjdeme na ďalšie kolo. 

 Prihlásený je pán poslanec Vlačiky, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja s hrôzou počúvam Vás, pán starosta, k čomu 

všetkému ste boli ochotní klesnúť a naozaj nás prirovnať. Ja si 

vyprosím nejaké prirovnanie k piatej kolóne a k nejakému 

fašistického režimu. To teda bolo totálne pod úroveň.  

 

 Ďalej teda ma fascinuje tá schopnosť konšpirovať, že miestny 

poslanec mestskej časti prinúti nejakými svojimi žiadosťami 

o zabezpečenie nejakého poriadku a bezpečnosti prechádzajúcich 

ľudí na Filiálke taký moloch ako sú štátne železnice k tomu, aby 

oni na tento podnet nejakým spôsobom reagovali a toto parkovisko 

naozaj uzatvárali. To môžete uverejniť na hlavných správach alebo 

v nejakom podobnom vysielači, možno aj pán Rosa by to uverejnil. 

Naozaj mi to príde veľmi smiešne.  

 

 Naozaj že tie kroky, ktoré Paľo Troiak sa snažil v rámci 

zabezpečenia poriadku a bezpečnosti ľudí na Filiálke nejakými 

svojimi žiadosťami na železniciach, tak tie absolútne nemohli 

spôsobiť čo železnice dlhodobo plánujú, uzavrieť túto lokalitu. 

A že teraz sa to deje, tak ako to pripíšeme opozičnému poslancovi. 

To je výborné, opäť gratulujem, to aj nejaké ocenenie za to 

získate.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 A tiež by ste sa mali zamyslieť, pán starosta, že keď hlavné 

mesto navrhne nejaký parkovací dom a v podstate k vyriešeniu 

problémov s parkovaním ľudí v Unitase, tak Vy reagujete okamžite 

listom, že nie nepodporíte, nie zamietnete, nebudete súhlasiť, 

čiže sám idete proti vlastným obyvateľom. Tak dúfam, že sa 

pozeráte do zrkadla a že Vám to voliči zrátajú.  

 

 Ja sa chcem poďakovať za upozornenie kolegovi Korčekovi, že 

správne upozornil na to, že nemôže pán starosta žiadať od 

povereného riaditeľa niečo, tak som si dovolil niečo v tejto 

konštruktívnej pripomienke zmeniť to uznesenie v časti a) teda: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

žiada starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

a) aby povereného riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik 

VPS požiadal o nepredlžovanie nájmu na parkovacie plochy na 

Trnavskom mýte so spoločnosťou KORADZO a neuzatváranie novej 

nájomnej zmluvy na tieto plochy s inou fyzickou ani 

právnickou osobou.    

Myslím, že je to definované absolútne presne.  

 

Ten bod b) zostáva, tak ako som ho predniesol. 

Ja som si dobre vedomý, že tieto plochy už slúžia rezidentom, však 

vlastne v minulosti sa o tom hovorilo, to je správne. Len ako 

stále to funguje v takom režime, že zdvihnú sa rampy, hurá, nikto 

nekontroluje nič. Takže tam naozaj by to malo fungovať pod tým 

najlepšie, podľa môjho názoru pod tým parkovacím systémom, aby sa 

tam naozaj dostali len tí rezidenti s platnou kartou. Bude to ten 

istý systém, nebudú žiadne problémy, nepribudnú zbytočne ani 

náklady mestskej časti. Naozaj je to ponúknutá ruka, spolupráca. 
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A naozaj som zodpovedný poslanec a snažím sa riešiť problémy 

obyvateľov Nového Mesta, či už na úrovni mestskej časti alebo na 

úrovni hlavného mesta. Čiže pozdravujem týmto kolegov poslancov, 

ktorí ma všelijako pekne otitulovali. Ďakujem pekne, je to milé, 

vážim si to. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne pán poslanec. Viete, ono je únavné komunikovať 

s Magistrátom, diskutovať, niekedy sa v dobrom pohádať pre dobrú 

vec. A potom si Magistrát prostredníctvom Vás a Vám podobným 

pretláča svoj názor namiesto toho aby si jednoducho našiel čas 

a radšej o tom diskutoval viac, viac a viac, aby sme našli zhodu.  

 

 A pokiaľ ide o ten parkovací dom, bolo to trošičku ináč. 

Prišli za mnou kolegovia z parkovacej spoločnosti, že miestni 

obyvatelia im hovoria, že oni tam pretláčajú parkovací dom. A mne 

sa to zdalo tak nezmyselné, že som hneď reagoval, že oni s tým 

nič nemajú a mestská časť tiež nie. Akonáhle som zistil, že takéto 

niečo pretláča Magistrát, tak som sa stiahol, aj keď si doteraz 

myslím, že vybudovať parkovací dom tak ako to je teraz navrhnuté, 

a stiahnuť tam dopravu a vytvoriť cestu popri škôlke, je nezmysel. 

Ale viete, ja to nekomunikujem smerom k verejnosti, radšej si 

sadnem s mestom a poviem, ako to môžeme urobiť, ako môžeme 

investovať verejné zdroje tak, aby sa vybudovali parkovacie 

miesta, bol parkovací dom ale nespôsobilo to viac škody ako osohu.    

 Pán poslanec Galamboš, faktická poznámka. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Filiálke som sa trošku 

venoval. Bolo tam v sobotu večer myslím 125 áut, z toho 80 bolo 

bratislavských, iné mimobratislavské. Keď tu pán kolega hovorí 
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o riešení, rád by som mu dal do pozornosti, že títo 

mimobratislavskí sa presunú na Račiansku ulicu a k nám do 

sídliska. Pre mňa to určite nie je taká situácia, že nezaparkujeme 

a teraz sa presúvajú z Kukučínovej tam ďalej k tým trom vežiakom 

na Hálka, atď. Situácia začína byť neúnosná a keď nám pribudne 

ďalších 100 áut mimobratislavských, študentov z Bernolákovho 

internátu, dlhodobo parkujúcich, atď., skutočne je to nezávidenia 

hodná situácia. Myslím, že netreba tú Tržnicu škrabať, keď to 

funguje. Áno, nejaký systém sa tam zavedie, ale nechajme tento 

fungujúci projekt. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. No, ja by som bola za to, aby sme už EKO-

podniku nepridávali ďalšie činnosti, keď nevie urobiť ani tie, 

ktoré už vyplývajú z jeho názvu čo sú orezy v školách. A naozaj 

by som hľadala nejaké účelné riešenie vo vzťahu komunikácie Vás, 

pán starosta s Magistrátom, lebo si myslím, že predsa len máte Vy 

k Magistrátu z titulu svojej funkcie najbližšie.  

 

     A mne sa zdá, že proste; ťažko sa mi Vás kritizuje, ale možno 

by ste mohli toto svoje postavenie viac využívať a potom smerovať 

viac tú komunikáciu možno aj v nejakej širšej podobe k poslancom.  

Lebo je naozaj veľa informácií, ktoré možno keby sme mali, tak by 

sa nejaké dohody a riešenia hľadali pre ľudí oveľa lepšie. Na to 

chcem nadviazať na Darinku (Mgr. Timkovú), že hľadáme riešenia 

pre ľudí.  
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 Takže myslím si naozaj, že od Vás ja by som čakala viac 

aktivity aj smerom k mestu, aj smerom k poslancom, nie aby mi 

potom niekto z úradu volal: „Nesmieme Vám poskytovať žiadne 

informácie, máme to prísne zakázané, nesmieme s Vami vôbec 

komunikovať“.  

 

 Tak toto sa mne akože vôbec nepáči a potom tieto 

nedorozumenia ktoré vznikajú, tak v tomto vidím aj ich základ. 

A naozaj ten EKO-podnik, dnes sme mali jeden audit, máme ďalší 

audit, tam má nejaké činnosti nezmyslené, a proste míňať na to 

peniaze, keď nemáme miesta v škôlkach a v školách, tak ja to 

naozaj nepovažujem za účelné.  

 

 A pokiaľ ide o Filiálku, treba tú komunikáciu proste riešiť 

inak. Nie som za to, aby to bolo také živelné ako to je, ale zasa 

tam vidím Vás, pán starosta aj s Magistrátom, aby ste lobovali za 

to využitie pre mesto ako také, pretože pokiaľ nejaká dopravná 

tepna bola a bola už urobená, tak asi to nebolo len tak pre niečo. 

Proste treba to riešiť komplexne s ohľadom na to, akú pozíciu celé 

to Trnavské mýto má. Takže tuná na niekoho ukazovať prstom, to sa 

mi nepáči. A žiadala by som Vás o zlepšenie tej komunikácie 

s Magistrátom, len prosím Vás aj s nami. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prihlásení sú: pán vicestarosta Vaškovič, pán 

poslanec Troiak, pán poslanec Gašpierik, pán poslanec Mrva, pán 

poslanec Vlačiky, pán poslanec Korček. Ak dovolíte, pôjdeme v tom 

poradí, ako sú na obrazovke. Dobre? 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Prosím dodržovať časový limit, lebo tu budeme do večera. 
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Vicestarosta Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ja som sa hlásil ako prvý. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Áno, veď to sedí, to si pamätám a aj tu ste zľava doprava 

ako prvý. Takže nech sa páči, pán vicestarosta Filipovič. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Neviem ako ináč to povedať, keď je 

všetko vidno, čo sme pre to spravili, keď to funguje, že tí ľudia 

to majú otvorené. To, že som povedal dopredu veci, pán starosta 

prepáčte a máme dohodu, že Imacort nám dá 60 miest, ktoré sme 

zazmluvnili, čiže parkovanie pre Unitas s tým, že rampa je 

otvorená. Urobili sme všetko a všetci vidia parkovací systém 

v rozpočte. Už neviem, ako mám viac dokázať vlastnú robotu 

a niekto predkladá uznesenie vlastne na to čo som spravil ja, čo 

ste spravili vy, a čo spravil aj pán Korček, Gašpierik a Stano 

(Ing. Winkler).      

 

 Ja neviem, my teraz ideme fakt dať hlasovať o tom, čo už je 

spravené a čo je v procese? My ideme prijať uznesenie a ja musím 

dávať na svoju robotu ďalšie uznesenie ako napravujúce o tom čo 

robím? To fakt? Prosím vás, sme tu všetci príčetní? Ja sa len 

pýtam.  

 

     Čiže, na budúce vy niečo spravíte pán Mrva a ja dám 

uznesenie, že to budem robiť ja? Maťo Vlačiky, ja budem robiť, Ty 

niečo spravíš a ja dám na to uznesenie, a tým pádom som to spravil 

ja? Nechcete náhodou stiahnuť, aj my stiahnuť to uznesenie na moju 

robotu, ktorú mám odrobenú? Nie je nám trošku trápno? Spýtajte sa 
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na klube u pána Korčeka, pána Weissa, pána Petroviča že o tom vie. 

Veď to sme preberali pre pánaboha pred dvomi týždňami na klube, 

alebo pred týždňom a pol. 

 

 Ja neviem čo tu mám robiť? Ja sa tu mám deliť o svoju robotu 

na základe vášho uznesenia? Kde sme sa my dopracovali? Toto nebolo 

ani za .. Ďakujem.  

 Navrhujem stiahnuť uznesenia predtým ako to rozpitveme 

a všade to zverejníme. Ďakujem. 

 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem. Pán poslanec Troiak, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem, pán starosta. A neviem kde začať, ale pokúsim sa to 

nejako zhrnúť. Nemám problém pán starosta s obyvateľom, že 

akceptujete tu nelegálne parkovanie od bývalej železničnej stanice 

smerom ku Kukurici, však aj ten parčík ste im tam zriadil, hrdíte 

sa tam tou tabuľou. A som zvedavý na to, keď raz ten parčík tam 

bude otvorený a nejaké dieťa tam vybehne a zrazilo by ho auto, 

tak som zvedavý ako by ste reagoval; asi by Vám to nebolo moc 

príjemné.  

 

 Čiže, tu som naozaj rád, že moja priorita aj na základe 

množstva podnetov od obyvateľov, ktorí bývajú v Urban Rezidens, 

že to železnice zatvorili. Ale územie, podotýkam pán starosta od 

bývalej železničnej stanice smerom na Šancovú som vôbec nikdy 

neriešil so Železnicami Slovenskej republiky. Čo mám informácie, 

tak to chcú uzatvoriť na základe toho, že sa tam sťažovali 
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obyvatelia na Kominárskej. A čo je najdôležitejšie prišla výzva 

od krajskej dopravnej polície, aby železnice zatvorili celé 

územie.  

     Tak Vás poprosím, pán starosta, neklasirujte a  nevykladajte 

si pravdu po svojom. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, o tom aby sa nemohlo chodiť autom, resp. 

parkovať na území, ktoré je priľahlé k projektu Babint či Penta, 

čiže za železničnou stanicou, v tejto veci sme v zhode. A ani ja 

nemám záujem, aby sa tam parkovalo, a radi by sme aby sme od 

železníc toto územie dostali nejakým spôsobom do správy a postupne 

rozširovali to územie, ktoré je povedzme že civilizované.  

 A ďalej už pokračovať nebudem, lebo tu je viacero tém, ktoré 

sa dá rozobrať a zbytočne mať konflikt. Takže poďme ďalej. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja som absolútne prekvapený návrhom pána 

Vlačikyho, pretože asi si zmýlil rok. Myslím si, nielen že je rok 

2021 a rok 2022, že voľby sú až o rok. Ja som si pred 5 hodinami 

prečítal na stránke kandidáta pána Vlačikyho, na starostu pána 

Matúša Čupku kde to, čo on teraz predniesol na zastupiteľstve, 

zverejnil, takže pán Vlačiky to teraz navrhol ako nejakú volebnú 

agitku. Naozaj, pred rokom alebo rokom a pol keď sme riešili 

Tržnicu tak som konštatoval, že tam pán Vlačiky nechodí. Ja tam 

chodím aj trikrát za deň. Pán Vlačiky tam navrhoval rôzne koše 

pre feťákov; ja som povedal, že nech si to najprv dá pred svoj 

dom, ako budú reagovať jeho susedia, a potom nech nám tu 10 

kilometrov od svojho domu, niečo inštaluje.   



171 
 

 

33. zas. MZ MČ B-NM 14.12.2021 

 

 Keby pán Vlačiky tu chodil, tak by naozaj vedel, že systém 

na Tržnici sme sfunkčnili a už funguje niekoľko mesiacov. Pán 

Vlačiky, príďte sa pozrieť do Tržnice, keď o tom neviete Vy alebo 

kolega Mrva. Pozrite sa na zápisnice z Komisie pre Tržnicu, kde 

je to všetko zverejnené, kde sme to už riešili pred rokom, a kde 

aj po našom uznesení a prizvaní súčasných nájomcov nám vyhoveli 

a parkovisko sprístupnili pre rezidentov. To tam normálne funguje. 

Vy nevymýšľajte koleso, to už je dávno vymyslené.  

 

 Viete, čím sa zaoberajte? Viete, čím sa zaoberajte, čo 

navrhnete na Magistrát? Kolabovanú dopravu na Vajnorskej. Choďte 

sa tam pozrieť, keď vravíte o rizikách bezpečnosti. Už tam bola 

havária jedna vážna, už tam bola, na čo čakáte? Na ešte 

závažnejšiu, na fatálnu? Ak sa tam stane nešťastie, že tam naozaj 

niekoho zabije, to choďte riešiť. Neriešte to, kde nebývate, kde 

nechodíte, nepoznáte tú situáciu. Nevymýšľajte koleso, to už je 

vymyslené. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne. 

      Ja nebudem pokračovať v takomto agresívnom tóne. Naozaj pán 

Filipovič, zopakujem to ešte raz, aby ste to nebrali nejako naozaj 

osobne, lebo po vašom vystúpení mám pocit, že naozaj beriete to 

veľmi osobne; našim cieľom nie je nič len kradnúť. Našim cieľom 

je proste do systému zaradiť tieto parkoviská. To, že sú rampy 

hore, je pravda. Naozaj nie je tam náš záujem nič vám kradnúť, 
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žiadnu vašu robotu, však koniec-koncov ste vicestarosta. To 

znamená, že ste vicestarosta nás všetkých a platený z našich 

všetkých daní. 

 

 Čo sa týka možno nejakých pripomienok pána Gašpierika. Pán 

Gašpierik, Vy viete, že ja tam pracujem, to znamená že ja tam 

naozaj veľmi často chodím do Tržnice, aj keď ma tak veľmi neláka 

tá Tržnica z vnútra. Každopádne naozaj aj pre vás bez toho, aby 

sme my na vás nejako útočili alebo chceli neviem niečo ukradnúť, 

robiť zlé, škodiť vám a prirovnávať vás neviem ku komu napriek 

tým vašim vyhrážkam, že všetko budete niekde zverejňovať, atď. 

Naozaj je to normálny konštruktívny návrh pre to, aby sa už nejaký 

stav ktorý sa pomaly rozbieha, dostal normálne do systému 

parkovacej politiky ako takej. Nič za tým naozaj viacej nie je. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky.  

 

 

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

 Ďakujem Jakubovi (Ing. Mrvovi) za jeho konštruktívne 

príspevky, a pokojné. Naozaj nám to tu chýba. Nebudem reagovať na 

všetky tie veci ktoré zazneli, pretože je to úplne zbytočné a je 

to ako mimo témy.    

 

 Len by som zareagoval na ten list ohľadom toho parkoviska 

v Unitase, pán starosta, lebo to čo ste povedali nie je pravda. 

Tu je list, ktorý jasne hovorí o tom, ako ste sa k tomu postavili, 

ako to bolo distribuované obyvateľom Unitasu. A teda to čo ste 

povedali predtým.  
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 (Poznámka, že to nie je vidieť.) 

 Neviem, prečo to nie je vidieť. Skrátka môžem to prečítať: 

Vážení Novomešťania, milí susedia, viacerí z vás ste sa pýtali vo 

veci výstavby parkovacieho domu vo vnútrobloku Unitasu. Situácia 

je nasledovná: Hlavné mesto SR Bratislava vytvorilo zoznam lokalít 

mestských pozemkov, kde sa potenciálne dá postaviť parkovací dom, 

atď.  

 Samozrejme, vzhľadom na to že poznám Unitas, viem, že to 

vôbec nie je vhodné miesto na parkovací dom, plánujeme tu športový 

areál, atď., tento návrh zamietneme.  

Podpísaný starosta Rudolf Kusý.    

 

 Čiže, ako to čo ste povedali, nie je pravda,  ste sa k tomu 

postavili veľmi jasne, vedeli ste o čo ide, ale ste jasne 

povedali, že tento návrh z Magistrátu Vy z pozície starostu 

zamietnete. Čiže, to čo ste povedali nie je pravda. Som na to 

zvyknutý, že to čo hovoríte, nie je pravda. A ja Vás z toho 

usvedčujem, nech sa páči tu je ďalší príklad. A ďakujem za slovo. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Máte pravdu, nespomínam si presne ako som 

písal a napísal som jasne že nie, s týmto nápadom nesúhlasíme.   

 Pán poslanec; teraz sú viacerí, takže zrejme druhé kolo. 

Tretie kolo pán poslanec Gašpierik. 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ja som dal dole ruku; dodávam že som zabudol dať dole ruku, 

lebo toto boli faktické príspevky k riadnym príspevkom, čiže druhé 

kolo by nemalo byť. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Pán poslanec Korček. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pán starosta, ja som dal dole ruku.  

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, kolegovia, 

ja sa pokúsim pokračovať v konštruktívnom prístupe niektorých 

kolegov. Ja som túto situáciu konzultoval aj s kolegami 

predkladateľmi. My vám podávame priateľskú ruku. Myslím si, že to 

bol pán kolega Mrva, ktorý hovoril že nevylučuje ani spoločný 

návrh. Bolo tu povedané myslím že veľa, ale jedno je jasné, že 

rampy sú hore. Taktiež, žiadna zmluva sa nebude predlžovať s touto 

spoločnosťou, lebo nebude už žiadna iná zmluva uzatvorená 

s nejakou inou spoločnosťou.  

 

     Všetko ostatné, aj keby prešiel ten váš návrh, by bolo 

otázkou rokovaní, ktoré by mohli trvať týždne, možno mesiace 

a možno by boli úspešné, alebo by vôbec neboli úspešné. 

     Preto sme sa rozhodli stiahnuť ten náš návrh tohto uznesenia.  

     A prosím, aby ste stiahli aj vy ten váš návrh uznesenia 

a stretnime sa či už u pána vicestarostu, prednostu, starostu, 

u vás, u mňa, kdekoľvek, ja sa prispôsobím, alebo prostredníctvom 

online priestoru, Zoomu, e-mailov, atď., a skúsme dať dokopy jeden 

konštruktívny návrh, ktorý budú môcť podporiť všetci poslanci. 

Skúsme si vypýtať k tomu aj nejaké analýzy ako povedala pani 

kolegyňa Timková. 

 

 Takže za nás, sťahujeme tento návrh. A dúfam, že to oceníte 

a skúsite sa s nami dohodnúť na nejakom spoločnom návrhu. Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Myslím, že táto téma bola vyčerpaná, nikto sa 

k nej nehlási. 

 Znova sú tu ruky hore od pána vicestarostu Vaškoviča a od  

pána poslanca Mrvu. Je to nesprávne, alebo sa hlásite do diskusie, 

páni? Takže, pán poslanec Mrva, nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Pán Filipovič bol predo mnou. Neviem, či nechce on ísť prvý.  

 

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

 Áno, pán kolega nech sa páči. Ja idem s kľudom na základe 

toho čo povedal pán kolega Korček, takže chcem vám dať pomocnú 

ruku. A aby ste ma nebrali, že nie som za riešenie. Ďakujem. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Dobre. Ďakujem za slovo. Ja nemám naozaj problém tento návrh 

stiahnuť, ostatné nechám na M. Vlačikyho aby ostatné povedal on. 

Pán Korček, je trošku náročné na jednej strane počúvať, že nám 

podávate ruku, nejakú pomocnú a neviem čo, a na druhej strane sú 

tu vyhrážky keď budete všetko zverejňovať; myslím od pána 

Filipoviča alebo od pána Gašpierika; naozaj ten jeho príspevok, 

ktorý bol neuveriteľne útočný. Poučoval nás, kam chodíme, kam 

nechodíme, čo máme riešiť. Akože ja by som mu odporúčal, aby 

riešil svoj byt ktorý dostal ešte za Ďurkovského éry, ale nebudem 

to robiť. 

 

 Čiže, naozaj nedávajme si úlohy navzájom ako poslanci. Sme 

tu na to, aby sme robili niečo pre obyvateľov a nie sa tu osočovali 

a hádali. Proste je to neuveriteľné, ako tieto zastupiteľstvá 

fungujú.  
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My sme prišli s konštruktívnym návrhom, predložili sme ho 

a začal tu pán starosta najskôr s prirovnaním k nejakému 

nacistickému vojsku, pardon fašistickému vojsku, a následne potom 

ďalší poslanci nás tu začali poučovať, hejcovať. Ja som nikoho, 

samozrejme nikoho neosočoval na tomto zastupiteľstve a nemyslím 

si, že toto je cesta. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, bolo to koloniálne vojsko predovšetkým, nebolo 

určite fašistické, keďže vtedy ešte nebol fašistický režim, ale 

ak chcete môžem Vám spraviť krátky exkurz do španielskej histórie 

v prípade záujmu, to vôbec nie je problém.  

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

      Asi nie. Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To už nechám na Vás. Občas je dobré sa niečo nové naučiť.  

 Pán vicestarosta Filipovič, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem.  

     Bol by som rád, aby sme si k tomu sadli. Radi prizveme 

k veciam, ktoré máme rozpracované našich kolegov, čo by vyzeralo 

úplne inak, stačí s nami komunikovať, a nepredkladať našu robotu 

tu na zastupiteľstve ako uznesenie, a všetci to potom pocítime. 

Viete veľmi dobré, že som aj pána kolegu Troiaka, aj pána kolegu 

Mrvu, aj iných kolegov dopísal na nejaké uznesenia do materiálu. 

Ja s tým nemám absolútne žiadny problém sa podeliť, len nemám rád 



177 
 

 

33. zas. MZ MČ B-NM 14.12.2021 

takúto hru. A myslím si, že tí, ktorí ma poznajú vedia, že som 

veľmi férový. Áno, som niekedy veľmi tvrdý, ale myslím si, že 

vzhľadom na to zloženie ktoré tu je, že niektoré veci ktoré tu 

prebiehajú, sa to inak ani nedá. Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ďakujem pekne. Dobre. A zdvihnutú ruku má pán poslanec Mrva, 

pán poslanec Vlačiky, pán poslanec Gašpierik; je to tak? Nie.  

Pán vicestarosta Filipovič, máte stále ruku zdvihnutú. Takže 

tiež nie. Výborne.   

Čiže ešte pán poslanec Vlačiky a pán poslanec Gašpierik, 

áno? A tým končíme diskusiu. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja sa poradím s kolegami. Teraz sme sa rozhodli 

tento návrh stiahnuť nie preto, že by sme mali pocit, že niekomu 

niečo kradneme, ale naozaj to čo sa tu robí nemá žiadnu úroveň. 

My sme chceli konštruktívnu diskusiu, dali sme konštruktívny návrh 

na diskusiu, ale vidím, že takéto návrhy žiadne nemajú podporu 

v našom zastupiteľstve. Čiže poďme sa o tom radšej baviť mimo 

a možno dôjdeme k nejakému konštruktívnemu záveru, a ja  si ho 

veľmi prajem. Ďakujem.    

 

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

 Ďakujem všetkým kolegom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. A na záver pán poslanec Gašpierik. 
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne za slovo, aj pánovi kolegovi Mrvovi že mi 

pripomenul byt. Samozrejme, túto tému niekoľkokrát už oživil, aj 

v rámci novín, atď. Určite sa s ním môžem o tom porozprávať, keď 

ho tak trápi, lebo táto téma bola konštruktívna k parkovaniu na 

Račianskom mýte. Myslím si, že takisto sme riešili dotácie pre 

jeho občianske združenie, rôznych developerských projektov a jeho 

letáčiky v boji proti developerom, takže určite to môžeme pán 

kolega Mrva prediskutovať, keď máte takýto konštruktívny prístup 

k parkovisku a riešite môj byt. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Čiže, ak dovolíte, prejdeme ďalej. Kolegyňa Švecová 

s riadnym príspevkom. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Tak ja premostím túto náročnú tému 

na ľahšiu, a možno ani nie. Ja mám skôr otázku, možno na Vás, pán 

starosta, alebo na pána Šajdu z investičného oddelenia na sociálne 

siete, do čoho sa ja nezapájam, a prečítala som si, ako pán 

starosta Ružinova, Rače, pani starostka Starého Mesta sa tešili 

a chválili tým, že im prešli žiadosti na rozdeľovanie kapacít 

základných škôl.  

 

     A bohužiaľ, naša mestská časť je na tom tak zlé, že obe naše 

žiadosti na rozšírenie kapacít tejto istej výzvy boli zamietnuté. 

Chcela by som sa opýtať, či už boli podané nové žiadosti, keďže 

podľa mojich informácií ako odznelo aj na komisii školskej sme 

nemali predloženú kompletnú dokumentáciu a preto sme boli vlastne 

vyradení, resp. mestská časť  zamietnutá. Či už boli tieto 
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žiadosti pre obec, školy znovu podané, či už splnili všetky 

predstavy, či je tam dostatočná alokácia a máme šancu ešte 

prostriedky z fondov získať?  

 Takže toto je môj príspevok, prečo som sa prihlásila. 

 A rada by prosila nejakú odpoveď. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja nepozerám čo píše niekto iný na facebooku, ale občas 

niekto cíti potrebu mi poslať screen, niečo čo teda píše. Čiže, 

ráno som si to prečítal a je taká typická polopravda. Pretože áno,   

Rača dostala v rámci prvého kola peniaze na základnú školu a my 

sme nedostali, ale my žiadame o peniaze v rámci druhého kola. 

V rámci toho kola situáciu poznáte.  

 

     A v prípade Odborárskej sme boli vyradení v rámci 

administratívneho procesu, lebo tam niečo chýbalo. A podali sme 

projekt kontrolovaný do druhého kola, pričom administratívna 

kontrola ešte stále prebieha. 

 

 V prípade Základná škola Cádrova sme rovno projekt stiahli, 

pretože ako viete v podstate sa ním zaoberáme intenzívne od tohto 

roka, čiže projekt ešte nemal právoplatné stavebné povolenie. A čo 

je skvelé, tak ľudia sa neodvolali, takže máme právoplatné 

stavebné povolenie a kolega pán Čajda so svojim teamom stihol 

podať žiadosť a podal ju v rámci druhého kola. Mám za to, že táto 

informácia išla všetkým e-mailom, alebo teda mali všetci poslanci 

dostať kompletný prehľad o fondových projektoch, ktoré riešime 

posledné roky. 

 Pán poslanec Árva, faktická poznámka. 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a: 
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 Pardon, ja sa ospravedlňujem, sťahujem svoju faktickú 

poznámku.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

Ďakujem pekne. Je to riadny príspevok na pani S. Švecovú. 

Rád by som sa spýtal Vás, pán starosta, kedy bola táto informácia 

zaslaná, ten stav eurofondových žiadostí? Zároveň ste uviedli, 

teda že sa hlásime, že to bola nejaká polopravda, že sme neboli 

úspešní. Tam je napísané „zamietnuté“, keď som si to včera 

preklikával ja o tom, ako sa kolegovia z Rače naozaj tešili. Tam 

bolo napísané zamietnuté, to znamená že aj my v tom prvom kole 

sme boli v obidvoch projektoch zamietnutí a napokon sme sa hlásili 

do druhého kola. Je to tak? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pred chvíľočkou som to vysvetlil. A pán prednosta, keďže ja 

neposielam e-maily hromadné s informáciami, pán prednosta prosím, 

kedy išla naposledy e-mailom tá informácia o tých európskych 

projektoch?  

 (Vstup pána prednostu; znížená kvalita zvuku.) 

 Dobre, tak mi dajte o tom informáciu, nech to poslanci určite 

ak to nemajú, tak nech to majú.  

 Pani poslankyňa Timková, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 
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 Ďakujem veľmi pekne, ja mám iba jednu otázku. Ja som sa 

chcela spýtať, či viete mi Vy pán starosta odpovedať, pán 

prednosta alebo pán vicestarosta, že prešetrenie toho podnetu 

prestavby rodinného domu na polyfunkčný objekt tuná na Stromovej 

č. 7, že či už to bolo prešetrené, že či je to v poriadku, pretože 

to malo byť na ten pôvodný nosný systém toho rodinného domu, bolo 

to celé zbúrané. Je to v poriadku, lebo stavia sa tam ďalej?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, ako viete stavebný úrad je predĺžený výkon 

štátnej správy, čiže toto nie je na zastupiteľstvo, ale pokojne 

sa choďte na stavebný úrad opýtať. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ale ja som práve že poslala 211-tku a nemám doteraz odpoveď. 

A už to riešim možno aj na stavebnej komisii dva mesiace. 

Prepáčte, tam sa normálne ďalej stavia. Ako to mám robiť, komu to 

mám povedať? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dajte vedieť, teda ak sa na Vašu otázku neodpovedalo, tak to 

nie je v poriadku a zabezpečím urýchlene aby ste odpoveď dostali.  

Dobré? 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Dobre. Tak napíšem znovu. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nemusíte. Ako povedali ste, ja toto zabezpečím. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 
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 Aj pán Vaškovič mi povedal, že už sa to rieši a stále sa tam 

stavia a nič. Tak ja neviem, lebo to určite nie je v poriadku. 

A či už prebehla kontrola a aký je výsledok? Takže dobre, dáte mi 

vedieť. Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, zapíšme si to, nech normálne všetky 

informácie dostane. Neviem presne o čo ide, ale nech to je. 

 Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

  Chcem sa spýtať, alebo teda budem sa držať toho čo ste 

povedali, že všetky eurofondové projekty dostaneme informáciu. To 

znamená, že predpokladám, že dostaneme informáciu o tom, že či má 

alebo nemá projekt na Makovického stavebné povolenie. Dokedy 

môžeme podať žiadosť, ak sme ju nepodali? A aj to, čo ma veľmi 

zaujíma, že kto to má na úrade na starosti, keďže pri stretnutí 

k rozpočtu ste povedali, že človek ktorý to mal na starosti 

z úradu odišiel? Vyzeralo to tak, že s tým návrhom, ktorý nám 

povedal pán Varga, Vy nie ste nejakým spôsobom stotožnený. Takže 

z tej komunikácie mi to tak vyplynulo. 

 Takže budem teda čakať, že čo nám pošlete. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nemusíte.  

     Zisťoval som to. Po prvé, nepoteším Vás, ale máme tam 

odvolanie troch miestnych obyvateľov a chcem sa s nimi stretnúť 

a porozprávať, pretože žiadny z nich nie je bezprostredný sused. 

Čiže, máme za to, že nie sú účastníkmi konania a nijako ich to 

neovplyvňuje. Ale chcem to spraviť s úctou a rešpektom. 
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 Po druhé, ten termín je vo februári. Pán Čajda už chcel podať 

projekt tento rok a len chýba mu právoplatné stavebné povolenie.  

 

 A tretia odpoveď: Je to pán Kerestúr, ktorý sa tomuto 

projektu bude venovať. Ja sa s ním stretnem a porozprávam. 

Vysvetlím mu, že toto je jeden z naozaj veľmi dôležitých 

projektov, ktorý sa musí zrealizovať. On má zároveň aj ZŠ 

Teplickú.  

 Pán poslanec Árva.  

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ja sa chcem opýtať v krátkosti, pán starosta, či mestská 

časť momentálne vyvíja nejaké alebo akékoľvek kroky vo veci 

vybudovania novej lávky pre peších, ktorá bola demontovaná, cez 

Palmu z Račianskej ulice. A teda opätovne sa ešte raz pýtam, či 

máte pre nás nejaké aktuality, či úrad vyvíja v tomto smere nejaké 

kroky, pretože obyvatelia tejto lokality tým trpia, že ten prechod 

tam nie je? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ďakujem za otázku. Pán poslanec, vyvíjame aktivity len 

problém ako viete nie sú peniaze, ani neochota, ale súhlas 

železníc. Železnice majú predstavu, že jedného dňa budú riešiť 

prechod cez trať formou vlastne podjazdu pod železničnú trať. 

Takto si to predstavujú a takto odmietajú to, že by sme mali 

vybudovať nadchod alebo lávku. My sme dali ponuku, že tá lávka 

bude dočasná stavba. Dočasná stavba, tak ako je ten prechod cez 

Filiálku. Napriek tomu že ide o veľký finančný obnos aby to bola 

dočasná stavba, my sme trošku skeptickí pri realizovaní toho 

podchodu zo strany železníc.  
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     Čiže, mám za to, že dočasná stavba môže slúžiť zhruba bez 

problémov 20 aj 30 rokov. Ak sa mýlim a jednoducho bude to skôr, 

budem rád, pretože tým pádom to bude súčasťou celého komplexu 

železničných riešení až po Filiálku. Čiže, kľúč je v železniciach. 

Akákoľvek pomoc v tejto veci je vítaná. A my plánujeme stretnutie 

so šéfom železníc kvôli trom bodom, a toto je jeden z nich. 

 

 Kolegyne, kolegova, už nikto nie je prihlásení, takže ak 

dovolíte, prejdeme k ďalšiemu bodu. 

 

 

BOD 24: 

Interpelácie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 A na druhej strane, ak by ste nič nemali, by som to celkom 

ocenil, pretože už je 14,30 hod. Ako povedal pán poslanec 

z Kramárov, je možné interpelácie zaslať aj e-mailom na úrad, nie 

je nevyhnutné povedať ich priamo na zastupiteľstve. Samozrejme, 

ak si niekto želá v rámci interpelácií vystúpiť, nech sa páči.  

 Paní poslankyňa Timková. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem pekne. Len v krátkosti. Ja mám jednu interpeláciu na 

Vás pán starosta, alebo na pána vicestarostu Vaškoviča vo veci 

obstarania územného generelu dopravy, nakoľko sa táto položka 

opakuje v rozpočte už niekoľko rokov. A teraz bol návrh aj na 

zníženie, keďže sa dlhé obdobie nič nerobilo. Žiadam teda 

o uvedenie všetkých konkrétnych krokov a aktivít, ktoré sa doteraz 

za posledné tie 3 roky pre obstaranie tohto dôležitého dokumentu 
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uskutočnili zo strany úradu, pretože sa to len sľubuje a chceli 

by sme už konkrétne kroky. Ďakujem veľmi pekne. Ja to už pošlem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Môžem sa mýliť, ale mám pocit, že to bolo témou posledného 

zastupiteľstva, kde pán vicestarosta Vaškovič vystúpil 

a vysvetlil. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Prepáčte, ja chcem konkrétne kroky, že sa podalo; pán 

vicestarosta hovorí, že stále je to v riešení. Tak by som rada 

vedela, že ste zamietli.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ja som bol v tom, že povedal, že čakáme na nejaký 

dokument na Magistrát. Samozrejme, môžem sa mýliť a poprosím pána 

vicestarostu Vaškoviča, aby písomne odpovedal.   

 Pán poslanec Mrva, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne. Už ste mi prišli na meno, ja som poslanec 

z Kramárov. To je v pohode, ja chápem, že mi neviete prísť na 

meno.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, už som tu počul, že ste konštruktívny, toto 

naozaj bolo zbytočné. 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 
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 Nechajte ma dohovoriť, pán starosta. Vy sa k všetkému 

potrebujete hneď vyjadriť.  

Každopádne interpelácia pani poslankyne Timkovej znela, aby 

nám bolo povedané aké kroky sa všetky urobili, nie aký je súčasný 

stav kde dostaneme odpoveď, že čaká sa na to a to. Ale, aké 

konkrétne kroky sa v akom časovom horizonte už urobili. 

 

Pretože naozaj opakovane máme pocit, že na tejto veci sa 

koná nedostatočne a toto je vec, ktorú s pani poslankyňou Timkovou 

z Kramárov vyťahujeme opakovane, pretože nám veľmi záleží na tom, 

aby sa tento dopravný generel urobil. Vy s pánom vicestarostom 

Vaškovičom ste presadili, aby sa robil pre celú mestskú časť Nové 

Mesto, kde samozrejme teraz už treba vyjadrenie toho, toho, toho, 

čiže už sa to začína niekde zastavovať.  

 

A ten pôvodný cieľ, ktorý sme my s pani poslankyňou Darinou 

Timkovou navrhovali, aby sa vyriešila situácia na Kramároch, aby 

sme videli kde sú tie dopravné uzly najhoršie, aby sme mali jasné 

podklady, ktoré vieme využiť, tak ten sa stále obchádza a za tri 

roky, lebo už je to tri roky odkedy sme poslancami a poslankyňami, 

stále tento materiál nemáme, nevieme ho použiť a naozaj  

trpezlivosť nám už prechádza, aké konkrétne kroky kedy sa urobili? 

Chápem to správne, pani Timková, však?  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Áno, áno. Ďakujem za doplnenie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem za predloženie interpelácie pani poslankyni 

Timkovej. Už nie je nikto prihlásený. 
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BOD 25:  

Záver   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, ďakujem za aktívny prístup a za vašu účasť na 

dnešnom rokovaní. A želám vám príjemný zvyšok dnešného dňa. Vidíme 

sa budúci týždeň výlučne k rozpočtu, a samozrejme, že zajtra. Ja 

zajtra prídem neskôr, lebo mám Regionálne združenie, ale sa tam 

ospravedlním, že teda tá hodinka musí stačiť, aby som bol na 

rokovaní o rozpočte. Ešte raz, všetko dobré. Do videnia. 

 

(Ukončenie MZ o 14.45 hod.) 

 

                       x               x 

 

 

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

prednosta Ing. Ignác Olexík, PhD.     starosta Mgr. Rudolf Kusý   

 

 

OVEROVATELIA: 

poslankyňa Ing., Mgr. Katarína 

Šebejová, PhD.                      ............................. 

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

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. Mária Bahnová, komor. stenogr.   ............................ 


