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Začiatok MZ o 14.00 hod.  

 

BOD 1: 

Otvorenie  

     Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta MČ Bratislava-Nové Mesto: 

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí kolegovia 

úradu, vítam vás a zároveň otváram 34. zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

 

 Písomne sa nikto neospravedlnil ani u mňa, ani u pani 

Červenkovej, čo je v poriadku. Koľko je nás? 16 pripojených ale 

celkovo 18.   

 Pristúpime k bodu 2: 

 

 

BOD 2: 

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ideme schváliť program dnešného rokovania tak ako bol 

navrhnutý, ako bolo dohodnuté: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľov zápisnice a uznesení 

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

2022 – 2024 

6. Záver. 

 

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.  

(Prezentácia.) 

Nech sa páči, hlasujeme. 
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(Hlasovanie.) 

Za:                 20 poslancov. 

Proti:               0 

Zdržal sa:           0. 

Pristúpime k bodu č. 3. 

 

 

BOD 3: 

Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Za členov návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD., LLM 

pán poslanec Mgr. Peter Weiss. 

 Má niekto iné návrhy? Nie. 

 Dávam hlasovať  o tomto návrhu. 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi návrhovej 

komisie pán poslanec Korček a pán poslanec Weiss; nech sa páči, 

prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 20 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 Prejdeme na bod č. 4. 

 

 

BOD 4: 

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

     Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec, vicestarosta Mgr. Branislav Filipovič, MBA. 

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

 Má niekto iný návrh?  

 Pokiaľ nie, ideme hlasovať o tom, aby na dnešnom rokovaní 

boli zvolení za overovateľov záznamu a uznesení pán vicestarosta 

Filipovič a pani poslankyňa Šebejová; nech sa páči, prezentujme 

sa. 

 (Prezentácia.)  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 Nech sa páči, pristúpime k bodu č. 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 

– 2024 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom som ja. Osobou zodpovednou za spracovanie je 

pani Ing. Paracková, vedúca finančného oddelenia. Pani vedúca, 

nech sa páči, máte úvodné slovo.       

 

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

oddelenia: 
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     Dobrý deň prajem. Čo sa týka návrhu rozpočtu na roky 2022 – 

2024 vlastne tento rozpočet ktorý je predložený, prvý by mal byť 

zverejnený rozpočet, takže akékoľvek úpravy je potrebné vlastne 

dať poslaneckým klubom.  

 

     Čo sa týka rozpočtu, tak vlastne na rok 2022 – 2023, tento 

rozpočet bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách. Taktiež bola daná do úvahy aj daňová prognóza čiže 

skutočnosť predchádzajúcich rokov.  

 

 Čo sa týka prvej časti rozpočtu je vlastne rozdelený na 3 

časti: 

Bežný kapitálový rozpočet a finančné operácie; každá strana je 

vlastne príjmová aj výdavková. 

 

     Prvá časť rozpočtu je vlastne textová časť, potom ďalej máme 

výdavky rozpísané v rámci programovej štruktúry, lebo máme 

povinnosť viesť aj programový rozpočet.  

     Ďalej máme tabuľky. Tabuľka č. 1 a 2 nám rozpráva o príjmoch 

a výdavkoch. Príjmová časť je vo výdavkovej časti.  

     Ďalej máme zvlášť rozpísanú tabuľku kapitálovej časti. 

Ďalej máme tabuľku čerpania škôl.  

A potom posledná tabuľka je vlastne plán miestnych 

komunikácií. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

     Nech sa páči, dámy a páni, otváram diskusiu. 

 Mal som ako prvého prihláseného pána vicestarostu Vaškoviča, 

pána poslanca Dubčeka formou ruky, a pána poslanca Petroviča. 

 Pán vicestarosta Vaškovič, nech sa páči. 
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem. Ja nebudem zdržiavať rokovanie. Ja by som vás chcel, 

milé kolegyne, vážení kolegovia požiadať, aby sme pri hlasovaniach 

boli viditeľní. To znamená, aby nás naozaj pri tých hlasovaniach 

bolo vidieť. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Dubček.  

 Pán doktor, pán poslanec, omylom ste sa prihlásili? 

 Dobre, ja nič nepočujem, tak snáď sa pán poslanec na mňa 

neurazí. 

 Pani vedúca, aj Vy? 

 

 

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

oddelenia: 

 Ja len toľko by som povedala, že bol avizovaný poslanecký 

návrh tak aby sa nezabudol predložiť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Jasné. Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel vyjadriť k tej tabuľke, 

ohľadom oprava rekonštrukcií komunikácií a chodníkov. Chcel by 

som Vás pán starosta poprosiť, alebo pána Trnavského, pána 

prednostu, neviem už koho, že či by ste nám vedeli k týmto uliciam 

a chodníkom pripraviť v budúcom roku, začiatkom roka aj nejaký 
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termínový plán, ktoré ulice kedy sa budú približne robiť, aj 

chodníky. Chápem, že to je trošku náročnejšie, ale viem si 

predstaviť, že aspoň približný termín vieme ku každej položke 

priradiť. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, vieme, ale bude to číry výmysel, pretože ak 

ste vnímali tento rok, tak tá firma je síce dobrá firma, ale sme 

ju vysúťažili na Bárdošovu, zároveň ju malo hlavné mesto, čiže tá 

istá partia mal som pocit že uteká z jedného miesta na druhé 

miesto. Ale, ak si to želáte, vieme to spraviť aspoň orientačne. 

Vieme, že teda počas júla a augusta chceme toto, počas septembra 

a októbra chceme toto, počas mája a júna takéto niečo. Dobre. 

Ďakujem pekne. A pán vedúci Trnavský, ak nás počujete prosím 

skúste to takto pripraviť. Keď nie, tak pán prednosta aspoň veľmi 

orientačne s pánom Trnavským. Dobre?  

 Nech sa páči, prihlásený je pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. No, keďže sa nikto zatiaľ z kolegov 

z poslaneckých klubov neprihlásil, tak ja si dovolím predniesť 

spoločný pozmeňujúci návrh všetkých poslaneckých klubov. Chcem 

veriť, že teda aj nezaradených poslancov.  

 

 Chcem povedať, že oceňujem prístup aj z vašej strany pán 

starosta, pretože bola snaha nejakým spôsobom vyhovieť vlastne 

tej požiadavke klubov, aby sa teda rozpočet ešte nejakým spôsobom 

prejednal, upravil, doladil, aby sme sa vyhli nejakým dohadovačkám 

na poslednú chvíľu. Takisto chcem poďakovať kolegom z ostatných 

poslaneckých klubov a nezaradeným poslancom, že sa teda zúčastnili 
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aj toho rokovania, ktoré sa konalo k rozpočtu. A že sa nám 

podarilo nejako spoločným spôsobom dospieť k návrhu, ktorý si 

dovolím predniesť. Čiže ten náš spoločný pozmeňujúci návrh v plnej 

miere nahrádza pôvodný návrh rozpočtu, ktorý bol zverejnený na 

stránke mestskej časti. Tým pádom v zmysle Rokovacieho poriadku 

ak prijmeme tento pozmeňujúci návrh nemusíme hlasovať o tom 

pôvodnom.  

 A teda ten návrh uznesenia znie nasledovne: 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

A. schvaľuje        

1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022 

nasledovne: 

príjmy bežného rozpočtu                   25 493 205,86 EUR 

výdavky bežného rozpočtu                  25 493 205,86 EUR 

príjmy kapitálového rozpočtu                9 680 104,00 EUR 

výdavky kapitálového rozpočtu             14 399 086,00 EUR 

príjmové finančné operácie                 4 654 982,00 EUR 

výdavkové finančné operácie                        0,00 EUR  

celkový rozpočet príjmov                  39 828 291,86 EUR 

celkový rozpočet výdavkov                 39 828 291,86 EUR  

 

2. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto na rok 2022: 

použitie Rezervného fondu                  1 362 982,00 EUR 

použitie Fondu rozvoja bývania               200 000,00 EUR 

 

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na 

rok 2022: 

vo výške 39 828 291,86 EUR 
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4. príspevok príspevkovej organizácií EKO-podnik VPS vo výške 

6 473 590,00 EUR 

- príspevok na bežné výdavky 3 598 000,00 EUR 

- príspevok na kapitálové výdavky 2 875 590,00 EUR 

5. prekročenie rozpočtu na jednotlivej položke max. o 5 %, ak 

celková výška výdavkov neprekročí schválený rozpočet. 

 

B. berie na vedomie 

1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 

2023 a 2024 

2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na roky 2023 a 2024 

3. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 

2024. 

 

C. splnomocňuje  

starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu 

v rozpočtovom roku 2022 rozpočtovými opatreniami:                

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných 

prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, 

z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia 

poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 

subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel 

daru,  

2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy, 

3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov v rámci 

jedného programu do výšky 20 000 EUR ročne, 

4. v podprograme  1.6 Transfery všeobecnej povahy 

a v podprograme 8.2 Základné školy s materskými 
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školami vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov 

bez obmedzenia,  

5. určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti 

záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia.  

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Máme ešte pred hlasovaním pána poslanca 

Korčeka s faktickou poznámkou. 

 

 

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

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

pánovi kolegovi Petrovičovi za prednesie tohto spoločného návrhu. 

A taktiež všetkým aj predsedom klubov za konštruktívnu spoluprácu 

a taktiež aj tým nezaradeným poslancom, ktorí sa zúčastnili nášho 

spoločného stretnutia. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Winkler, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja mám otázku na kolegu 

Juraja Petroviča, či ste rokovali aj v rámci klubov o zmene 

kompetencií čo sa týka presunov prostriedkov? To je písm. C, bod 

3, kde sme chceli zmeniť percentá.  

 

     Či to bude ešte ďalší pozmeňujúci návrh? 

     Alebo to necháme tak, ako je to teraz?  
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     Lebo ja som si pozeral, život ukázal, že tých 20 tisíc EUR 

že to nebol dobrý nápad.  

 

     Vieme, že sme mali deväť zmien rozpočtu a ja by som bol nerád 

aby sme pokračovali aj v budúcom roku takýmto tempom. Keď som si 

pozeral iné mestské časti, tak tam to majú urobené tak, že buď to 

majú riešené v rámci zákona o rozpočtových pravidlách, kde nie sú 

žiadne percentá. Proste je to kompetencia starostu. Alebo tam majú 

10 % medzi programami alebo 20 % v rámci programu; tak či bola 

diskusia aj o tomto bode? Ďakujem pekne.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak by som mohol navrhnúť; 

 

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

 Ja podporím rozpočet tak ako je predložený, samozrejme. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak môžem navrhnúť, ja by som túto vec otvoril v ďalšom 

zastupiteľstve a predtým v komisiách, nech to prediskutujete a 

ideme ďalej. Myslím, že väčšine prekáža, že tých 9 zmien bolo 

naozaj veľa. A je vidieť, že množstvo tých zmien je úplne naozaj 

takých zo zákona nevyhnutných, ale hlasovať sa o nich musí.  

 Pán poslanec Petrovič, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec  Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Ja len odpoviem. Ja súhlasím v podstate s 

tým, že je potrebné obmedziť tie zmeny rozpočtu, ale momentálne 

sme sa o tom nejako nebavili. Mám pocit, že naopak bola zhoda na 

tom, že toto je dobré keď to normálne prebehne cez komisie, miestnu 

radu a následne sa môže urobiť aj zmena rozpočtu aj v tejto časti.      
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To znamená, že vieme urobiť potom zmenu rozpočtu aj v tomto bode 

C, keď sa zhodneme na tom, že ako to je.  

 

 Ja vnímam nejaký posun v tom, že sú to transfery všeobecnej 

povahy, to znamená určité časti zmien, ktoré sme museli 

schvaľovať, či už to bolo v kompetencii pána starosta, ale možno 

ma pani Paracková ešte doplní v tomto. Lebo takto som to vnímal, 

že niektoré tie veci už sú zahrnuté v tomto návrhu.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že možno by sme k nejakým 

zmenám mali, ale tak nejako kozmeticky, lebo toto tu vzniklo na 

základe toho, že vznikla tu nedôvera ako úrad funguje. Preto tu 

bolo aj to, že sme sa ako poslanci stretávali k tomu rozpočtu. 

Pán starosta, dôvera k Vám a k vášmu úradu bola taká, že sme 

nakoniec museli urobiť tak, že poslanci odhlasujú každé peniaze. 

To je fakt. A netreba na to zabúdať, možno niektorí kolegovia 

zmenili názor že sa to zlepšilo, ale ja tento názor nemám.   

 

 A ešte keby som sa mohol spýtať, pod akou kolónkou v rozpočte 

sú, alebo resp. inak sa opýtam: Bol tento rok nejaký výdavok, pán 

starosta, na vašich poradcov, alebo máte nejakých poradcov?  

     A stálo to nejaké peniaze tento rok úrad? Viete mi odpovedať 

na to?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Pán poslanec, myslím si že pána Matuského, ktorý má na 

starosti energetiku, poznáte. On je vedený v kategórii poradcu.  

 (Otázka pána poslanca Mikulca: Pán Vilén, áno?) 

 A potom je tam ešte pani architektka Adamcová.  

     Myslím, že títo dvaja ľudia. 

 

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

 A nikto iný nebol, iba títo dvaja?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nemám vedomosť, že by ešte niekto iný.  

 

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

 Asi pán Dulla, že? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Myslím, že pán Dulla by mal byť na oddelení dopravy, ale 

môžem sa mýliť. Sú to stále tí istí ľudia.  

 

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

 O. K. Ďakujem za odpoveď. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán vicestarosta Filipovič, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ja by som chcel tiež podporiť tieto návrhy. Boli prejednané, 

zasadli komisie, normálne sme si k tomu sadli v rámci klubov 

a nezaradených poslancov. Bolo to tak rozumné a vieme sa dohodnúť. 

Ďakujem. 
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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. Ja len teda, či ste nezabudli pán starosta na pána 

Jambora; v akej funkcii ďalej pretrváva na úrade? Bohužiaľ, pán 

Matuský ako člen komisie pre teplo, kde som teda aj ja, tak nám 

oznámil, že odstupuje z tejto funkcie. Ja som povedal, že 

bohužiaľ, lebo si ho vážim ako odborníka a keď som sa ho pýtal, 

že prečo, tak to druhé bolo, že bol neprávom obvinený práve pánom 

Jamborom. Tak teraz už je ten pán Jambor nejako vytesnený alebo v 

akej je funkcii? A teda pána Matuského, takého odborníka si 

vyštvať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Áno, je pravda, že pán Matuský dal výpoveď, ale ja to 

nepovažujem za uzavreté. Po novom roku sa s ním chcem stretnúť, 

pretože nejakého odborníka na energetiku potrebujem. A to v dobrej 

veci kvôli tomu, aby fungovalo čo najlepšie teplo na materskej 

škole Legerského, a ak sa dvaja pohádajú, to nie je podľa mňa 

dôvod na to, aby jeden dal výpoveď. Pokiaľ viem, pán Jambor pôsobí 

na funkcii referenta, resp. je u pána prednostu. 

 Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán starosta. Ja sa teda vyjadrím k tomu, 

najprv tak že rozpočet podporím v rámci toho, že teda tu vznikla 

nejaká dohoda do ktorej som ja nemohla zasahovať avšak ma veľmi 
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mrzí. Bolo mi povedané, že nebola politická vôľa na takú zmenu, 

ktorú som žiadala ja, a tá zmena sa týkala jaslí. Dostali sme do 

návrhu rozpočtu prepočet na jasle, ktorý predtým, bohužiaľ, nebol 

v žiadnej komisii. Takže projekt, ktorý bol dva a pol roka 

pripravovaný, tak zrazu musel z rozpočtu odísť, lebo bol 

napočítaný údajne nejaký veľký objem z vlastných zdrojov.  

 

 Keď som sa pozrela do toho, ako bol zdôvodňovaný rozpočet, 

tak išlo o tie jasle. Vlastne boli klasifikované, že sú 

pripravované v rámci plánu výstavby nových priestorov pre 

poskytovanie starostlivosti pre deti do 3 rokov veku, čo vychádza 

zo strategických dokumentov prijatých zastupiteľstvom mestskej 

časti; vlastne ten Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja sme už 

druhýkrát predlžovali a jasle ktoré teda krvopotne pripravené boli   

tak zrazu je nejaký problém.  

 

 Máme ešte staršie jasle a k ním je napísané v tom návrhu 

rozpočtu „stavba je energeticky náročná, bez oteplenia, vonkajšie 

obalové rekonštrukcie vykazujú vážne nedostatky a vzhľadom na 

murivo stavby je nevyhnutná rekonštrukcia. Vypracovanie 

projektovej dokumentácie zahŕňa výmenu okien, dverí, zateplenie, 

odizolovanie základov a odvod dažďových vôd“. Takže pomaly novú 

stavbu.  

 

 Ešte by som chcela pripomenúť jednu vec, ktorú už som tu 

premietala, ale ešte raz; dúfam, že mám ešte čas, tak dúfam, že 

ešte raz vám ju ukážem. A to sú investície do sociálnej oblasti 

od roku 2016 do roku 2020 a ani v roku 2021 sa nič neinvestovalo. 

To znamená, nie bežné ale kapitálové výdavky.  

 

     Takže ak by sme odhadli, že za rok 2021 boli investície 

v mestskej časti možno milión, tak tu by už mohlo byť aj 10. Ale 
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stále suma 10 miliónov investície, ale to čo išlo do sociálnej 

oblasti sa ráta iba na tisíce a nie je to ani celých 200 tisíc za 

dva, štyri, päť rokov. A keď k tomu priradíme šiesty, tak je to 

tak.  

 

 Takže na jednej strane máme starú neefektívnu budovu jaslí, 

na druhej strane sme mali navrhnúť novú. A vypadli jasle bez 

nejakého prejednania v komisiách. A ja by som chcela Vás, pán 

starosta, aj s ohľadom na tieto veľmi nízke investície do 

sociálnej oblasti a aj s ohľadom na to, že zariadenia pre detí 

naozaj chýbajú a ešte aj s ohľadom na to, že v Mierovej kolónii 

kde som sa bola pozrieť, tak už boli vlastne rozbehnuté nejaké 

riešenia, aby tam mohli byť nielen jasle ale aj škôlka. Tak by 

som Vás prosila, aby ste nám pripravili do komisie ale minimálne 

tri návrhy: taký pesimistický, optimistický, realistický. To 

znamená taký, kde by sa jasle mohli realizovať.  

 

 A pokiaľ to nepôjde z rozpočtu mestskej časti, tak ja by som 

odporúčala práve aj ten úver, o ktorom hovoríme skoro už druhé 

volebné obdobie lebo budúcnosť ja ju vidím v tej novej budove, 

a nie v tej starej.  

 

 Podporím rozpočet, ale chcela by som vás poprosiť, aby ste 

nám do komisie zodpovedne pripravili návrhy, ktoré by riešili aj 

to, ako jasle postaviť. A zároveň by riešili to, že by sme presne 

videli koľko bude stáť oprava tej starej budovy a aká náročná je 

jej prevádzka. Vlastne nemáme informácie ako to porovnať a potom 

sa stáva, že keď je nejaká suma príliš vysoká, tak jednoducho  

odíde, a to sa mi veľmi nepáči. A odráža sa to aj na tom 

nerovnomernom vývoji investícií a sociálna oblasť je dlhodobo 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ja len k tomu pánovi Jamborovi, že nenašiel som ho na stránke 

ani pod Vami, pán starosta, ani v telefónnom zozname. Viete mi 

odpovedať, kde, na ktorom oddelení je referentom, lebo neviem ho 

nikde nájsť? Keď nie je poradcom, tak by ma zaujímalo, kde pôsobí?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak sa nemýlim je súčasťou kancelárie prednostu.  

 

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

 Nie je na stránke, tak ho prosím tam doplňte. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Lovich, nech sa páči faktická poznámka. 

 

 

Poslanec M. L o v i c h :  

 Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel reagovať na 

pani K. Šebejovú, je pravda, že bola sa pozrieť ako to je so 

situáciou s tou škôlkou a s pozemkom na tú škôlku a čo sa týka 

tých jaslí. Oni už boli predtým prejednávané, predkladala to ešte 

pani Effenbergerová. A zatiaľ som si overoval potom čo bola Katka 

(Ing. Šebejová) u nás na rokovaní, tak som sa pýtal ľudí; zatiaľ 

ľudia sú veľmi negatívne naladení na projekt tých jaslí, pretože 

pani Effenbergerová vtedy dávno keď to predkladala, tak tam 

riešila možnosť zriadenia kuchyne s tou kapacitou 300 jedál 

v škôlke a 300 jedál v jasliach. Čiže mala to byť vývarovňa pre 
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ostatné sociálne objekty v mestskej časti. A ľudia z hľadiska 

dopravy zatiaľ veľmi negatívne sú kategoricky proti.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja chcem upozorniť, pani poslankyňa, nemôžete 

reagovať faktickou poznámkou na faktickú poznámku. A nemáte na 

koho reagovať. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Môže reagovať ale na diskutujúcich k jej riadnemu príspevku 

ako diskutujúca. V zmysle Rokovacieho poriadku môže reagovať na 

reakcie na svoj diskusný príspevok. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže pani poslankyňa máte záverečné slovo. 

 

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

 Dobre, pán starosta. Takže ja by som čakala od Vás tie 

návrhy. A ja očakávam, že ľudia nemusia mať k tomu nejaký 

pozitívny vzťah pokiaľ nemajú všetky informácie. A to je problém 

všetkých projektov. Jeden je ten že ich vyhadzujeme ako jasle 

a druhý je ten, že nedokážu byť dobre odkomunikované s tou 

komunitou v ktorej sa majú tie projekty uskutočniť; a to teda 

jasne určite nie sú prvý projekt.  

 

     A to znamená, aj tu ja vidím, naozaj skôr by som hľadala 

cestu, ako to urobiť.  

     Môžem mať iba sama takýto názor, ja ho znesiem, ale proste 

neinvestujeme do sociálnej oblasti, máme starú budovu jaslí. 

A okrem toho v tej vývarovni jednak to malo byť pre seniorov 

v okolí a jednak nám hrozí, že budeme musieť zavrieť 

a zrekonštruovať tie jedálne. Tak aj nejaká alternatíva proste 
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pre túto situáciu. Keby to bolo v mestskej časti, nebolo by to 

pre budúcnosť zlé.  

 

 Takže nerozhodujme sa, prosím, len tak akože nám sa niečo 

nepáči, ale bolo by dobré keby sme sa rozhodovali v tom nejakom 

dlhodobom horizonte. A ešte raz sa vraciam k tomu, pán starosta, 

že čakala by som od úradu nejaké návrhy ako to ide. Ďakujem pekne.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Volf. 

 

Poslanec V. V o l f :      

 Ďakujem za slovo. Dávam návrh na uzavretie diskusie, aby sme 

to dnes odsúhlasili a mohli ísť, pretože sme tu tak narýchlo. 

Prosím, aby sme ukončili diskusiu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja mám za to, že to bol naozaj posledný 

príspevok.  

 Takže dovoľte, aby som poprosil návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Takže ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 

poslaneckých klubov na rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na rok 2022. Návrh uznesenia znie: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

A. schvaľuje    

1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022 

– podľa predtlače 
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2. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na rok 2022 – podľa predtlače 

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

na rok 2022 – podľa predtlače 

4. príspevok príspevkovej organizácii EKO-podnik VPS vo 

výške – podľa predtlače 

5. prekročenie rozpočtu na jednotlivej položke max. o 5 %, 

ak celková výška výdavkov neprekročí schválený rozpočet. 

 

B. berie na vedomie  

1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 

2023 a 2024 

2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

na roky 2023 a 2024 

3. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2024. 

 

C. splnomocňuje 

starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu 

v rozpočtovom roku 2022 rozpočtovými opatreniami – podľa 

predtlače 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 

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

 Prepáčte, mám niečo s hlasovaním, nemohol som sa 

prezentovať. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 



22 
 

 

34. zas. MZ MČ B-NM 21.12.2021 

 Rozumiem. Ale nemusíme kvôli tomu rušiť hlasovanie, že nie?   

 

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

 Tak ak budem vedieť zahlasovať, tak nie. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 (Hlasovanie.) 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Prosím vás, môže nás všetkých vidieť? 

 

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

 Nejde mi hlasovanie.  

 

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

 Pali (Ing. Troiak), a nestačí zo záznamu? 

 

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

 Chcel by som hlasovať, prepáčte.  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Nie je nás všetkých vidieť.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Za bolo                   16 poslancov. 

 Proti:                     0 

 Zdržal sa:                 2. 

 

 Pán poslanec, trváte na tom, že o tom budete hlasovať ešte 

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

 Áno, trvám na tom. Prepáčte mi to kolegovci, kolegovia, 

kolegyne.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tak vás poprosím, ideme hlasovať ešte raz.  

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Aby nás bolo vidieť.  

 

Poslanec V. V o l f : 

 Koho nie je vidno? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Za bolo                19 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              2. 

 

BOD 6: 

Záver 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, chcem pekne poďakovať za vašu aktivitu.  

 Osobitne, ak dovolíte, chcem poďakovať pani vedúcej 

Parackovej a zároveň jej kolegyniam, ktoré v posledných týždňoch 

museli intenzívne pracovať a viem, že robili cez víkendy a až do 

noci niekedy. Takže ďakujem. 
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 Ďakujem predsedom poslaneckých klubov, aj poslancom 

nezaradeným. A všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili rôznych 

stretnutí, diskutovali ste či už so mnou, s vicestarostami, 

v rámci klubov, medzi sebou s cieľom nájsť spoločnú verziu 

rozpočtu pre najbližšie 3 roky. 

 

 Vzhľadom na to, že do Vianoc sa už neuvidíme, dovoľte mi 

zaželať vám čo najpríjemnejšie prežitie Vianočných sviatkov, nech 

vás nič nevyruší, nech ich môžete stráviť v kruhu rodiny. 

A samozrejme na prvom mieste zdraví. Myslím si, že každý z nás si 

buď prežil covid alebo niekto vo vašej rodine ho prekonal.  

 

 A samozrejme, v novom roku len to najlepšie, veľa lásky a ako 

sa hovorí „pokoj duši“. Všetko dobré.  

 

(Ukončenie MZ o 14.45 hod.) 

 

                         x           x   
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