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Materiál na zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva 

dňa 12.04.2022  

 

 

 

INFORMÁCIA 
o vybavovaní interpelácií podaných  

z ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

 

 

 

 
Predkladateľ: 

Mgr. Rudolf Kusý, v.r. 

starosta 

 

 

 
Spracovateľ:        Materiál obsahuje: 

 
Júlia Červenková 
vedúca oddelenia organizačného a evidencie 

obyvateľov 

 

ODPOVEDE NA INTERPELÁCIE 

1. Ing. Mgr. Šebejová, PhD.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

INTERPELÁCIA  podaná prostredníctvom mailu dňa 01.02.2022 

 

INTERPELÁCIA  

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

Interpelovaný:         starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

  

 

Predmet interpelácie:   

 

ZNENIE INTERPELÁCIE: 
Interpelujem Vás, pán starosta Rudolf Kusý a žiadam o odpovede v týchto bodoch:  

1. MŠ Teplická – dňa 26. 10. 2021 mala MČ BANM otvárať obálky v poradí už z tretieho verejného 

obstarávania? Vybrala MČ zhotoviteľa? Prosím uviesť jeho IČO a názov i čiastku, za ktorú stavbu 

zrealizuje. Aká je celková hodnota tejto investície a z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť 

ich podiely. Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho 

pracovníka. 

Zodpovedný za spracovanie: Mgr. Tomáš Čajda, vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov 

a verejného obstarávania 

ODPOVEĎ: 

Mestská časť uskutočnila otváranie(26.10.2021) a následné vyhodnotenie ponúk a podmienok účasti na zákazku 

„Novostavba MŠ Teplická“ a prebehlo vysvetľovanie predloženej ponuky uchádzačom, ktorý skončil na 1. mieste 

v poradí. Tento uchádzač však nedostatočne vysvetlil svoju ponuku a bol následne zo súťaže vylúčený v súlade s 

§ 53 ods. 5 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Voči vylúčeniu uchádzač zaslal vyhlásenie, 

že sa nebude v zákonom stanovenej lehote odvolávať a podávať námietku. Následne prebehlo vyhodnotenie ponúk 

č. 2, v ktorom bol požiadaný uchádzač, ktorý v novom vyhodnotení predložil najnižšiu cenovú ponuku t. j. 

umiestnil sa v novom vyhodnotení na 1. mieste o predloženie dokladov, ktoré nahradil v ponuke do verejného 

obstarávania formou čestných vyhlásení. Po vyhodnotení ponúk prebehlo vyhodnotenie podmienok účasti 

uchádzača a bol určený ako úspešný uchádzač spoločnosť MBM-Group, a.s. Miletičova 1, 821 08 Bratislava 

s ponukou 1 066 233,16 EUR vrátane DPH. Výska NFP predstavuje čiastku 636 500,00 EUR a vlastné zdroje na 

základe výsledku verejného obstarávania budú tvoriť výšku 429 733,16 EUR vrátane DPH. Projekty sú prierezové 

naprieč oddeleniami na úrade. Na projektoch pracuje ako odd. dopravy, európskych fondov a verejného 

obstarávania za procesné úkony súvisiace s podávaním ŽoNFP, verejným obstarávaním ako aj investičné 

oddelenie za vecnú a technickú stránku projektov, tak aj oddelenie právne, ktoré usmerňuje a pripravuje návrhy 

jednotlivých zmlúv do verejného obstarávania. Z vyššie uvedeného vyplýva, že to nie je práca konkrétne jedného 

pracovníka, ale práca „tímová“. 

 

ZNENIE INTERPELÁCIE: 

2. MŠ Vihorlatská – má projekt už právoplatné stavebné povolenie? Aká je celková hodnota tejto investície 

a z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely. Kto má na úrade MČ BANM projekt na 

starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka. V akom štádiu je realizácia projektu? Prebehlo už 

verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ak nie, prečo a kedy sa uskutoční? Kto má na úrade MČ BANM 

projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka. 

Zodpovedný za spracovanie: Mgr. Tomáš Čajda, vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov 

a verejného obstarávania 

ODPOVEĎ: 
Projekt má právoplatné stavebné povolenie. Celková hodnota tejto investície za stavebnú časť tvorí čiastku 1 560 

000 EUR vrátane DPH. NFP z toho tvorí čiastku 636 500,00 EUR. Na projektoch pracuje ako odd. dopravy, 

európskych fondov a verejného obstarávania za procesné úkony súvisiace s podávaním ŽoNFP, verejným 

obstarávaním ako aj investičné oddelenie za vecnú a technickú stránku projektov, tak aj oddelenie právne, ktoré 

usmerňuje a pripravuje návrhy jednotlivých zmlúv do verejného obstarávania. Z vyššie uvedeného vyplýva, že to 

nie je práca konkrétne jedného pracovníka, ale práca „tímová“. Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy, nakoľko 

boli potrebné dopracovať projektantom výkopové práce. Na základe tohto doprojektovania musí byť 

zaktualizovaný rozpočet stavby, ktorý v súlade s jednotnou príručkou k procesu a kontrole verejného obstarávania 

účinnou od 15.6.2021 v bode 2.1.2.1. Určenie PHZ ods. 7 nesmie byť starší ako 6 mesiacov. Po týchto úkonoch 

sa pristúpi k vyhláseniu verejného obstarávania. 
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ZNENIE INTERPELÁCIE: 
3. Aký postup zvolí MČ s budovaním prístupovej cesty k MŠ Vihorlatská a kedy má v pláne MČ jej 

výstavbu. Kto má na úrade MČ BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka. 

Zodpovedný za spracovanie: Ing. Jozef Varga, vedúci referát investícií 

ODPPOVEĎ: 
 Na predbežnom jednaní so zástupcami PRESPOR spol. s r.o., bolo dohodnuté, že počas výstavby bude 

umožnený prístup po otvorení oplotenia cez areál. Riešenie finálneho prístupu je potrebné zazmluvniť. 

 Predmetnú investičnú akciu má na starosti Ing. Ingrid Remenárová tel. kl.  610. 

 

ZNENIE INTERPELÁCIE: 
4. Protihluková stena ZŠ Odborárska. V akom stave je príprava projektu? Aká je celková hodnota tejto 

investície a z akých zdrojov bude financovaná? Prosím uviesť ich podiely. Kto má na úrade MČ BANM 

projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka. Kedy najskôr sa môže uskutočniť 

verejné obstarávanie na zhotoviteľa? 

Zodpovedný za spracovanie: Mgr. Tomáš Čajda, vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov 

a verejného obstarávania 

ODPOVEĎ: 

Projektová dokumentácia je hotová ako aj rozpočet stavby. Celková hodnota investície tvorí čiastku 334 361,07 

EUR vrátane DPH. Plánujeme sa zúčastniť výzvy č. IROP-PO7-SC73-2021-87 s týmto projektom a žiadať o NFP, 

nakoľko protihluková stena je oprávnený výdavok v predmetnej výzve. Lehota na predkladanie žiadostí o NFP do 

prvého kola výzvy je 1.3.2022 a v tomto termíne mestská časť plánuje žiadosť o NFP podať. Celková hodnota 

investície teda tvorí 334 361,07 EUR vrátane DPH, z toho 5% spolufinancovanie(vlastné zdroje) tvoria čiastku 16 

718,05 EUR vrátane DPH. Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy, nakoľko v rozpočte na rok 2022 sú tieto 

finančné prostriedky vyčlenené bez ohľadu na to, či nám bude NFP schválený a túto investičnú akciu mestská časť 

má v pláne v roku 2022 realizovať. Projekty sú prierezové naprieč oddeleniami na úrade. Na projektoch pracuje 

ako odd. dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania za procesné úkony súvisiace s podávaním ŽoNFP, 

verejným obstarávaním ako aj investičné oddelenie za vecnú a technickú stránku projektov, tak aj oddelenie 

právne, ktoré usmerňuje a pripravuje návrhy jednotlivých zmlúv do verejného obstarávania. Z vyššie uvedeného 

vyplýva, že to nie je práca konkrétne jedného pracovníka, ale práca „tímová“. 

 

ZNENIE INTERPELÁCIE: 
5. Súpisné číslo pre budovu garáží na ul. J. C. Hronského. Podľa vyjadrenia prokurátora môže a aj má 

povinnosť prideliť súpisné číslo mestská časť a žiadne stanoviská magistrátu nepotrebuje. Kedy mestská 

časť súpisné číslo pridelí, aby mohli vlastníci garáží nakladať so svojim majetkom? Kto má na úrade MČ 

BANM žiadosť na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka. 

Zodpovedný za spracovanie:  JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia  

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel 

a správy pozemkov 

 

 

ODPOVEĎ 
Mestská časť sa nestotožnila s právnym názorom prokurátora, že tieto garáže majú mať len 1 súpisné číslo, 

nakoľko sa nejedná o „garážový dom“. Každá z garáží mala v minulosti vždy samostatne určené evidenčné číslo 

a rovnako aj kataster nehnuteľností ich uvádza ako „samostatne stojace garáže“ pod kódom 7. Naše stanovisko 

sme tak prokurátorovi, ako aj občianskemu združeniu už vysvetlili v obsiahlom rozhodnutí, ktoré malo 19 strán. 

V prípade, že sa prokurátor nestotožní so stanoviskom mestskej časti, môže sa obrátiť na súd. Súpisné čísla má 

v súčasnosti na starosti oddelenie pána JUDr. Velčeka, právne oddelenie.  

 

ZNENIE INTERPELÁCIE: 
6. Kontajnerové nádoby v okolí Strediska kultúry (roh Českej a Osadnej a roh Robotníckej a Osadnej) sú 

na pozemkoch prenajatých od MČ? Kvôli znečisteniu oslovila MČ majiteľov a aké riešenie im ponúkla? 

Kde majú byť podľa stavebnej dokumentácie umiestnenie kontajnerové nádoby pre LaPutika Café a pre 

polyfunkčnú budovu Vajnorská 21 investičnej skupiny Sympatia Group? Je možné riešiť tieto všetky 

kontajnerové nádoby spoločne a zohľadniť aj tie, ktoré stoja na Budyšínskej a patria k bytovému domu 
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na Českej 2 s bytmi magistrátu tak, aby žiadne kontajnerové nádoby neboli na ceste (Budyšínska) ani na 

chodníku (pozdĺž Strediska kultúry na uliciach Česká, Osadná a Robotnícka). Kto má na úrade MČ 

BANM projekt na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho pracovníka. 

Zodpovedný za spracovanie: Ing. arch. Peter Vaškovič, zástupca starostu MČ BA-NM 

 

 

ODPOVEĎ:  

(1) Kontajnerové nádoby na rohu Českej a Osadnej ulice sú umiestnené na pozemku registra C KN 

s parc. č. 11355/22, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto (ďalej aj „MČ BA-NM“). 

Kontajnerové nádoby na rohu Robotníckej a Osadnej ulice sú umiestnené na pozemku registra E KN 

s parc. č. 21990, ktorý je vo vlastníctve a aj v správe Hlavného mesta SR Bratislavy. 

Vzhľadom na opakované podnety občanov na odstraňovanie neporiadku v okolí kontajnerov v záujmovom 

území (odstraňovanie neporiadku zabezpečovala MČ BA-NM prostredníctvom EKO-podniku VPS), vyzval 

Miestny úrad MČ BA-NM už v máji 2019 správcov bytových domov s požiadavkou na odstraňovanie 

vznikajúceho odpadu mimo kontajnerov a zároveň na uzatvorenie nájomnej zmluvy na plochy 

pod kontajnermi. 

 

(2) Vzhľadom na opakované podnety občanov na odstraňovanie neporiadku v okolí kontajnerov v záujmovom 

území (odstraňovanie neporiadku zabezpečovala MČ BA-NM prostredníctvom EKO-podniku VPS), vyzval 

Miestny úrad MČ BA-NM už v máji 2019 správcov bytových domov s požiadavkou na odstraňovanie 

vznikajúceho odpadu mimo kontajnerov a odporučil im vybudovanie uzavretých, t. j. uzamykateľných 

kontajnerových stojísk. 

 

(3) V stavebnom povolení bol 1 kontajner na komunálny odpad pre polyfunkčnú budovu na Vajnorskej ul., 

č. 21, umiestnený na rohu Osadnej a Robotníckej ulice. 

 

(4) Spoločnosť Sympatia Group aktuálne rieši projekt uzavretého kontajnerového stojiska pre komunálny 

a separovaný odpad na rohu Osadnej a Českej ulice v spolupráci s vlastníkmi bytov v bytových domoch 

na Českej ul., č. 6 a č. 8, a na Osadnej ul., č. 2, na základe potrieb obyvateľov týchto bytových domov 

a objektu na Vajnorskej ul., č. 21. 

V navrhnutom kontajnerovom stojisku by mali k existujúcim kontajnerom pribudnúť 2 kontajnery 

na komunálny odpad, 1 kontajner na plasty, 1 kontajner na papier, 1 kontajner na sklo a 1 kontajner na 

biologicky rozložiteľný odpad. 

V súčasnosti pripravujú žiadosť o prenájom plochy pre uzavreté kontajnerové stojisko a žiadosť o ohlásenie 

stavby. 

Spoločnosť Sympatia Group pripravuje projekt uzavretého kontajnerového stojiska, v ktorom bude 

sústreďovaný odpad z prevádzok situovaných v parteri objektu na Vajnorskej ul., č. 21, prístupného 

z Robotníckej ul. 

Všetky kontajnerové stojiská je možné riešiť spoločne na základe dohody vlastníkov bytov v bytových 

domoch v záujmovej lokalite a zástupcov spol. Sympatia Group. 

 

(5) Návrh uzavretého kontajnerového stojiska konzultovali zástupcovia spol. Sympatia Group na oddelení 

investícií Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s Ing. arch. Bronislavou Hostačnou. 

 

ZNENIE INTERPELÁCIE: 
7. Prosím o zaslanie sumárnych údajov o počte: 

- posúdených obyvateľov MČ na konkrétne sociálne služby za roky 2016-2021  

- klientov terénnej opatrovateľskej služby v rokoch 2016-2021, 

- zamestnancov terénnej opatrovateľskej služby v rokoch 2016-2021 

- stravníkov (obedy) v rokoch 2016-2021, 

- klientov sociálnej výdajne v rokoch 2016-2021 

Zodpovedný za spracovanie: Mgr. Iveta Marčíková, vedúca oddelenia sociálnych slkužieb 

 

ODPOVEĎ: 

 
- Počet posúdených obyvateľov MČ na konkrétne sociálne služby za roky 2016-2021  
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                           ROK 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Spolu 

Opatrovateľská služba  114 110 230 109 125 121 809 

Zariadenie pre seniorov  232 232 198 225 150 179 1 216 

Zariadenie opatrovateľskej  služby  196 196 230 137 139 173 1 071 

Denný stacionár  3 3 14 7 8 19 54 

Počet posúdených obyvateľov na všetky služby v požadovanom období bol 3 150. 

 
- Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby v rokoch 2016-2021, 

Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby k 31.12.2016   - 141 

Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby k 31.12.2017   - 155 

Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby k 31.12.2018   - 141 

Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby k 31.12.2019   - 140 

Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby k 31.12.2020   - 147 

Počet klientov terénnej opatrovateľskej služby k 31. 12. 2021  - 145 

Uvedené počty sa týkajú všetkých klientov v opatrovateľskej službe v danom roku 

 

-   Počet zamestnancov terénnej opatrovateľskej služby 

Podľa štatistického výkazu Práca 2-04 boli prepočítané počty zamestnancov vo fyzických osobách  v jednotlivých 

rokoch nasledovné: 

 

Rok   počet zamestnancov 

2016      -              17 

2017      -              16 

2018      -              18 

2019      -              20 

2020      -              19 

2021      -              19 

 

- Počet stravníkov (obedy) v rokoch 2016-2021 

  Počet stravníkov v uvedenom období bol v počte od 180 - 200 stravníkov v každom roku. 

- Počet klientov sociálnej výdajne v rokoch 2016-2021 

- v rokoch 2016-2018 v počte 205 – 190 v každom roku 

- v rokoch 2019-2021 v počte 180 – 165 v každom roku 

 

 

ZNENIE INTERPELÁCIE: 
8. Kedy bude mať pridelený byt mimo Bojnickej pani Božena Farkašová na základe uznesenia č. 32/34.4 

zo dňa 7. 12. 2021? Kto má na úrade MČ BANM žiadosť na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho 

pracovníka. 

Zodpovedný za spracovanie: JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia  

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel 

a správy pozemkov 

ODPOVEĎ: 
K tejto otázke som sa obsiahlo vyjadril na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 08.02.2022, pričom bola 

prítomná aj pani Božena Farkašová. Pani nájomníčka má riadne pridelený byt na Bojnickej ulici v Bratislave a ten 

aj užíva. Prideľovanie bytov má v súčasnosti na starosti oddelenie pána JUDr. Velčeka, právne oddelenie. 

 

 

ZNENIE INTERPELÁCIE: 
9. Kedy budú zverejnené všetky projektové zámery na základe uznesenia č. 31/18.3 zo dňa 16.11.2021? Kto 

má na úrade MČ BANM prípravu informácií na zverejnenie na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho 

pracovníka. 

Zodpovedný za spracovanie: Mgr. Tomáš Čajda, vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov 

a verejného obstarávania 
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ODPOVEĎ: 

Zodpovedné je oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania, konkrétne Mgr. Tomáš Čajda. 

Predmetný prehľad je zverejnený na stránke mestskej časti, na linku: https://www.banm.sk/menime-nove-mesto-

aj-vdaka-podpore-fondov-eu/. Prehľad je aktuálny ku dňu 15.2.2022. Prehľad je spätne do roku 2015. 

 

ZNENIE INTERPELÁCIE: 
10. Kedy bude vypracovaná koncepcia výstavby, obnovy a rekonštrukcie nájomných bytov 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do roku 2030 na základe uznesenia č. 19/36.6 zo dňa 8.12.2020. 

Kto má na úrade MČ BANM spracovanie koncepcie na starosti, prosím uviesť meno konkrétneho 

pracovníka. 

Zodpovedný za spracovanie: JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho,  

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy 

pozemkov 

ODPOVEĎ: 
Mestská časť pristúpi k vypracovaniu koncepcie týkajúcej sa nájomných bytov, v čase keď bude zrejmé, koľko 

nájomcov z bytov na Bojnickej ulici prejaví záujem o odkúpenie bytov do vlastníctva a tieto byty si aj odkúpi. 

Rozhodnutie o tom, že sa budú byty predávať schválilo miestne zastupiteľstvo až v lete roku 2021. Teraz toto 

rozhodnutie ideme uvádzať do života a po vysúťažení správcu, zabezpečení znaleckých posudkov k bytom, budú 

byty predávané nájomcom s dobou nájmu na neurčito. Samotné odpredaje prinesú prostriedky, ktoré budú použité 

na rozvoj a skvalitnenie bytového fondu mestskej časti. Chceme sa zamerať na poskytovanie bývania našim 

pracovníkom v školstve, či zdravotníkom. Vypracovanie koncepcie bude mať na starosti oddelenie pána JUDr. 

Velčeka, právne oddelenie. 

 

 

ZNENIE INTERPELÁCIE: 
11. Kedy budú vyplatené zvyšné finančné prostriedky za parkovacie karty obyvateľom MČ zakúpené počas 

trvania pilotného projektu? Kto má na úrade MČ BANM žiadosti a vyplácanie na starosti, prosím uviesť 

meno konkrétneho pracovníka. 

Zodpovedný za spracovanie: Vladimír Volf 

 

ODPOVEĎ 
Presne exaktný dátum sa nedá určiť, keďže už teraz sme narazili na dedičské konanie a nevieme určiť kedy skončí.  

Na vyplácaní alikvotných čiastok sa intenzívne pracuje a už teraz je spracovaných viac ako 3/5 žiadostí, aktuálne 

prebieha proces manuálneho dohľadávania a kontaktovania občanov, ktorí boli zaregistrovaní, ale nereagovali na 

výzvy. 

Na starosti to má p. Volf. 

 

12. Z akého dôvodu chýbali k materiálom prerokovávaným na MZ 8. 2. 2022 stanoviská odborných komisii? 

Napríklad k bodu č. 10 ale aj k ďalším? 

Zodpovedný za spracovanie: Júlia Červenková, vedúca oddelenia organizačného a evidencie 

obyvateľov 

ODPOVEĎ:  
Za vypracovanie materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva  v zmysle Čl. 4 – Príprava zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva - ods. 3 zodpovedajú predkladatelia, zodpovedné osoby a spracovatelia. 

„Čl. 4 
Príprava zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

 (3) Materiály určené na rokovanie miestneho zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať účinné 

uznesenie. Za ich odborné vyhotovenie zodpovedajú predkladatelia, zodpovedné osoby a spracovatelia. Predkladateľ, 

zodpovedná osoba a spracovateľ materiálu zodpovedajú za to, že obsah materiálu vrátane návrhu na uznesenie je v súlade 

s Ústavou SR, zákonmi, Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Spracovateľ materiálu je v priebehu spracovania povinný prerokovať materiál so zodpovednou osobou, 

prednostom, príslušnými oddeleniami miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto (ďalej len „miestny úrad“) 

a príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zriadenými mestskou časťou (ak sa ich materiál dotýka), so starostom 

alebo zástupcom starostu  v dostatočnom časovom predstihu; to neplatí, ak je spracovateľom materiálu starosta alebo 

poslanci.  

 

 


