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ZAČIATOK ROKOVANIA MZ o 9.00 hod.  

 

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

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

kolegovia z úradu, dámy a páni, ak dovolíte, začneme.  

 Pokračujeme v 37. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

 Sme v bode rôzne, po ňom bude nasledovať bod interpelácie.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 

 

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

     Prepáčte, pán starosta, ale ospravedlnil sa pán poslanec Ing. 

P. Galamboš, a on bol na riadnom zasadnutí overovateľom. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Musíme dovoliť niekoho.  

 

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

     Rozprávala som sa s pánom zástupcom Ing. arch. P. Vaškovičom 

a povedal, že to zoberie.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Dobre. Ďakujem pekne, pán vicestarosta.  

     Kolegyne, kolegovia, ideme hlasovať o tom, aby na dnešnom 

rokovaní miestneho zastupiteľstva zastúpil, nahradil namiesto 

pána poslanca Galamboša pán vicestarosta Vaškovič ako overovateľ.  

 

 Čiže budeme hlasovať o tom, aby pán vicestarosta Vaškovič 

bol na dnešnom rokovaní overovateľom záznamu a uznesení. 

 Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.  

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    17 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              1 

 Takže, nech sa páči, bod rôzne.  

 

 

 

BOD 30:   R ô z n e  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Môžete sa prihlásiť do diskusie, nech sa páči. 
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 Pani poslankyňa Švecová, nech sa páči ako prvá.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja mám možno viacero otázok, ale začnem takou 

možno pre niekoho smiešnou a pre iných celkom dôležitou. 

 

 Chcela by som sa opýtať pána Hulína; ale ako pozerám, asi tu 

nie je riaditeľ EKO-podniku, ale aj tak adresujem túto otázku vo 

všeobecnosti. A síce ako psičkárka, chodiaca do výbehu, tak som 

zistila v poslednej dobe, že sa nám mení forma sáčkov, ktorými sa 

zbierajú psie exkrementy. A síce dám to na kameru, možno to bude 

vidno, možno nie.  

 (Ukážka) 

 To bola tá klasická forma, ten papierový sáčok s papierovou 

lopatkou a momentálne sa vo veľkej väčšine týchto košov, alebo 

teda stojanov, tak sa mení na taký zelený mikroténový.   

 

 Robila som si taký nie úplne štandardný prieskum, ale 9 z 10 

psičkárov sa pýta, prečo došlo k tejto zmene? A pýtam sa aj ja, 

že či postupne sa nahradia papierové sáčky týmito, alebo ide len 

o rozšírenie možností pre psičkárov? Neviem, či vie mi niekto na 

to odpovedať, ale zaujímalo by ma, že na základe čoho došlo k tejto 

zmene, či ide len o doplnenie tejto služby alebo dôjde k nejakej 

zmene či už z finančného, teda iného hľadiska? 

 To je taká moja prvá otázka. 

 

 Aj druhú otázku by som mala možno na Vás, pán starosta a na 

pána vicestarostu Filipoviča. 

 Ja som sa na poslednom zastupiteľstve pýtala práve 

v súvislosti so schvaľovaním prenájmu toho komunitného centra 

občianskemu združeniu; neviem teraz presný názov, ale na otvorenie 
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toho centra pre Ukrajincov, alebo slovenského centra, že kedy bude 

otvorené a kedy bude fungovať?  

 

      Vy ste mi, pán starosta odpovedali, že to môže byť niekoľko 

dní, týždňov.  

 Pán Filipovič tiež sa nevyjadril len povedal, že prosí o našu 

podporu. 

 

 Na ďalší deň z facebooku som sa dozvedela, boli samé 

fotografie, že Vy ste pán Filipovič toto centrum otvárali hneď po 

našom zastupiteľstve. Či skutočne ste nevedeli kedy sa to otvára, 

alebo jednoducho ste to nám ostatným poslancom zatajili mne z 

neznámych dôvodov, ale bolo to také zvláštne. Oslovili ma ľudia, 

ale veď už je to otvorené. Ja ako poslanec sa cítim prinajmenšom 

zvláštne, keď o takýchto veciach, na ktoré sme sa bezprostredne 

pýtali, sa dozvedáme od úplne iných ľudí a z vášho facebooku.  

 Takže, to je taká druhá moja otázka na Vás. 

 Ďakujem, to je všetko. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Áno. Pokiaľ ide o tie sáčky, vzhľadom na to, že sme mali 

dlhodobo ale viacero podnetov, že sáčky ktoré sú papierové moknú, 

tak EKO-podnik pristúpil k nahradeniu sáčkami, ktoré majú byť 

ekologické, ale sú z materiálu, ktorému dážď nevadí. 

 

 Pokiaľ ide o Ukrajinsko-Slovenský komunitný dom, pýtali ste 

sa, kedy začne fungovať, my sme ho len slávnostne otvorili s tým, 

že v najbližších dňoch nám majú povedať, ako budú fungovať, kedy 

budú fungovať. Išlo v zásade o to, aby sme oficiálne odštartovali.  

 Pán poslanec Korček, nech sa páči. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD., LL.M.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, kolegovia, 

mám taktiež v bode rôzne jeden návrh. Iste ste v médiách zachytili 

informáciu, smutnú informáciu, že vo veku 91 rokov nás opustil 

významný slovenský architekt Ivan Matušík. Mal veľmi významné 

diela v Bratislave, konkrétne aj v mestskej časti, ide o budovu 

Novej Tržnice, obchodný dom Slimák.  

 

 Ja by som si v tejto súvislosti, aby sme si aj tohto 

slovenského architekta uctili, dovolil navrhnúť návrh uznesenia 

v tomto znení: 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, aby 

zabezpečil zápis obchodného domu Slimák v pôvodnom rozsahu, ktorý 

sa nachádza na Hálkovej ulici a budovy Novej Tržnice do 

pamätihodností v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

 

 Čo sa týka Tržnice, tak Tržnica je zapísaná ako pamätihodnosť 

v zozname pamätihodností hlavného mesta, takže myslím si, že mala 

by byť zapísaná aj v našom zozname pamätihodností, (prerušenie 

zvuku), aj obchodného domu Slimák.  

 

 Preto v tom uznesení my ako spracovatelia a predkladatelia: 

pán Filipovič, pán Gašpierik, pán Weiss a ja hovoríme o pôvodnom 

rozsahu, nakoľko do obchodného domu Slimák bolo pomerne necitlivo 

zasiahnuté architektonicky v 90. rokoch dostavbou, takže my by 

sme chceli zapísať túto pamätihodnosť v pôvodnom rozsahu. 

 Návrh uznesenia posielam pánovi Petrovičovi a pani 

Červenkovej.  

 

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

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

 Takže ideme hlasovať o návrhu uznesenia.  

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD., LL.M.,  

 Len musím ho poslať nejako rýchlo. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Tak počkáme chvíľočku.   

 

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

 Uznesenie je poslané, takže kolegovia by ho mali mať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 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 

ž i a d a starostu mestskej časti, aby zabezpečil zápis obchodného 

domu Slimák v pôvodnom rozsahu ktorý sa nachádza na Hálkovej ulici 

a budovy Novej Tržnice do pamätihodností mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto. 

 Termín: ihneď. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

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

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                     16 poslancov. 

 Proti:                   0 

 Zdržal sa:               3 

 S ďalším príspevkom sa prihlásil pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Pozdravujem všetkých. Ja mám 2 návrhy uznesení; prečítam 

v poradí.  

 

 Prvý návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo žiada kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, aby zrealizoval kontrolu s dôrazom na 

použitie všetkých finančných prostriedkov, to znamená 

kapitálových aj bežných výdavkov investovaných do spoločenskej 

budovy Vernosť zo strany mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

v období od 01.01.2011 do 01.04.2021.  

 

 Skrátka k tomu poviem: Je tu budova Vernosť, ktorá nefunguje 

niekoľko rokov a teda mňa aj poslanca Árvu, ktorí tam pôsobíme 

ako gesční poslanci, ľudia sa nás dotazujú, čo bude s touto 

budovou, ako to bolo s tou budovou a prečo tá budova ostala tak? 

Všetkých nás to zaujíma, aj všetkých obyvateľov, a boli by sme 

radi, aby sme k tomu dostali nejaký seriózny materiál.  

 

 A teda pýtam sa pána prednostu, alebo pán starostu kedy sa 

pripraví taký materiál, lebo niektoré materiály sa pripravujú aj 

vyše roka.   
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 Pokiaľ ide o termín, nechcem dávať nejaký šibeničný termín 

1. máj alebo niečo také, tak keby ste mi povedali nejaký seriózny 

dátum. 

      Do 10. mája stíhate? Alebo do 5. mája, pán starosta? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, Vy máte návrh uznesenia na kontrolu tých 

prostriedkov, áno? 

 

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

 Áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže, to je prosba na kontrolóra, aby predradil túto kontrolu 

pred iné kontroly.  

 

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

 Áno, ale tie prostriedky musí úrad dať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ale úrad bude s miestnym kontrolórom pracovať maximálne 

súčinne, čiže ak poviete, napríklad, ak môžem poradiť, aby po 

určení aktuálnej kontroly, ak nejaká prebieha, okamžite začal 

s kontrolou týchto prostriedkov, tak to nebude problém.  

 

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

 Dobre. Ďakujem. Ja sa spojím s pánom kontrolórom, aj s pánom 

Árvom a nebudem dávať žiadne uznesenie.  

 Poďme k druhému uzneseniu. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Nech sa páči. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, aby poveril právne oddelenie vykonaním 

kontroly riešenie nelegálnych stavieb na pozemkoch vo vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.   

Termín: 02.05.2022. 

 

 K tomu by som povedal, že niekedy tu bolo, aké stavby sa 

nachádzajú na pozemkoch mestskej časti. Prešiel nejaký rok alebo 

dva roky odvtedy a či sa s tým nejakým spôsobom niečo dialo? Lebo 

viem, že my sme s pánom Vaškovičom, aj s pánom Árvom boli, keď sa 

na týchto pozemkoch realizovali nejaké stavby, pán starosta. Viem, 

že vtedy sa mal okamžite poslať štátny dohľad, ale nekonalo sa 

tak.  

 

 Takže, mňa by zaujímalo, či sa niečo zmenilo v tomto, či sa 

nejako pohli ľady a či to niekomu nevadí keď sa na pozemkoch 

mestskej časti budujú nejaké stavby, ktoré nemajú povolenie?  

 

 Keď niekto buduje na súkromných pozemkoch, tak to by som 

povedal, že je to pritiahnuté za uši. Ale keď si niekto buduje na 

pozemkoch mestskej časti, to je ďaleko za hranou. Samozrejme, 

ďaleko za hranou je aj u tých, ktorí budujú bez povolenia na 

svojich súkromných pozemkoch. Ale to, aby si budoval na verejných 

pozemkoch, tak by som sa chcel spýtať, či tam nejaký posun nastal 

za ten čas ktorý ubehol odvtedy?  

 To je všetko za mňa. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Takže prosím návrhovú komisiu, ideme hlasovať 

o dvoch uzneseniach pána poslanca Mikulca. 

 Prvé uznesenie sa týka požiadavky na pána kontrolóra vo veci 

prostriedkov na Dom kultúry Vernosť, alebo stavbu Vernosť. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Pán starosta, prepáčte, bola prihlásená Katka Šebejová. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, nevšimol som si; moja chyba. Ďakujem za 

upozornenie.  

      Nech sa páči pani poslankyňa, máte slovo. 

 

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

 Ďakujem. Ja som len k tej Vernosti chcela, že určite Richard 

(JUDr. Mikulec) nebol jediný, ktorí sa o Vernosť zaujímali. A 

chcela by som sa spýtať, že aké bolo to obdobie, ktoré má podliehať 

kontrole? Lebo nejako mi to vypadlo, dobre som to nerozumela.    

 

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

 Od 01.01.2011 do 01.04.2021. 

 

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

 Do 01.04.2021? 

  

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

 Prosím vás, keby sa to opravilo na 01.04.“2022“. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 O. K. Ja to mám opravené.  
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Ja si myslím, neviem, či sa niečo investuje, ale je to možné. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nemám už nikoho prihláseného v rámci diskusie k tomuto 

príspevku. Čiže, ak dovolíte poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. Budeme najprv hlasovať o návrhu na úkolovanie pána 

kontrolóra vo veci kontroly a následne úloha na pána prednostu vo 

veci informácie z právneho oddelenia. Nech sa páči. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

žiada kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, aby 

zrealizoval mimoriadnu kontrolu s dôrazom na použitie všetkých 

finančných prostriedkov kapitálových a bežných výdavkov 

investovaných do spoločenskej budovy Vernosť zo strany mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto v období od 01.01.2011 až do 

01.04.2022.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa.  

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 
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 Nestačil som sa zaprezentovať, pán starosta. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, želáte si, aby sme kvôli tomu opakovali hlasovanie?  

 

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

 Áno. Alebo, keď to nebude vadiť, tak ja som za. Tak Vy 

zhodnoťte či treba, keď to hovorím tak ústne že som za a nemusí 

sa hlasovanie opakovať. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Za bolo:                    14 poslancov. 

 Proti:                       0 

 Zdržal sa:                   0 

 Môžeme ísť na ďalšie uznesenie. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

ž i a d a  starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, aby 

poveril právne oddelenie vykonaním kontroly riešenia nelegálnych 

stavieb na pozemkoch vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto.                                     

Termín: 02.05.2022.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme.  
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 (Hlasovanie.) 

 

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

 Pán starosta, nešlo mi to, ale som za, dobre? Aby sa to 

vedelo, len takto dávam vedieť.  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 U mňa podobne, len aby sa vedelo, že súhlasím. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Za bolo:                16 poslancov. 

 Proti:                   0 

 Zdržal sa:               0           

 S ďalším príspevkom je prihlásený pán poslanec Bielik. Nech 

sa páči.  

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Ďakujem, pán starosta. Vážené dámy a páni, pán starosta môj 

príspevok je viac-menej na Vás alebo na zamestnancov úradu. 

V podstate je to taký námet, nie je to žiadny konkrétny návrh 

uznesenia.  

 

 Vychádzajúc z toho, že v súvislosti s vojnou na Ukrajine 

možno už teraz prebieha nejaká humanitárna pomoc k Ukrajine 

v Európe, (Upozornenie na hlasnejší hovor.) keď veľa ľudí muselo 

opustiť svoje domovy a v rámci Ukrajiny alebo iných krajín sa 

museli premiestniť. Pokiaľ tento konflikt v dohľadnej dobe 

neskončí, tak nás očakáva, že bude aj problém so zásobovaním 

ďalších krajín a obyvateľstva následne Afriky, ktorí boli závislí 

z hľadiska potravín z Ukrajiny alebo z Ruska. 
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 V tejto súvislosti ma napadlo, či by nebolo možné vytvoriť 

nejaký mechanizmus. Predpokladám, že to nejde len tak, bez 

nejakého uznesenia, kde by buď poslanci mohli mať možnosť svoje 

poslanecké odmeny, alebo zamestnanci úradu vzdať sa nejakej časti 

platu na konkrétne humanitárne účely takým nejakým spôsobom ako 

je to možné venovať 2 % z daní. Keď sa uvidí, že sa to nevyplatí 

na humanitárne účely dať väčšiu sumu .. (bez zvuku.)   

     Tým chcem poprosiť, či by sa nedalo nad tým pouvažovať, či 

takýto nejaký mechanizmus by sa nedal v nejakej najkratšej dobe 

vytvoriť.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, vieme vytvoriť transparentný 

účet a osloviť tak poslancov miestneho zastupiteľstva, 

pracovníkov úradu, starostu, aby do neho prispeli s tým, že to 

bude všeobecne humanitárny účet a budeme z neho čerpať akonáhle 

zastupiteľstvo povie, že je to taká situácia, kde by bolo vhodné    

tieto peniaze použiť. Viem si to predstaviť a predpokladám, že 

kolegovia nebudú proti. V najhoršom prípade budeme mať účet, ktorý 

bude mať len naozaj málo peňazí, ale som ochotný do toho ísť. 

 

 Takže, ak považujete to za riešenie, že by sme takýto účet 

vytvorili, tak to vieme vytvoriť. Už máme skúseností z minulosti, 

že nie je možné vyslovene vzdať sa odmeny, ale je možné tú odmenu 

ktorá príde na tento účet poslať  

     Čiže, považujte ak je to riešenie v poriadku, za vybavené. 

 Pán poslanec Árva, reaguje faktickou poznámkou na príspevok 

pána poslanca Bielika, nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Pán starosta, ďakujem veľmi pekne za slovo.  
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     Ja vítam takýto návrh kolegu Bielika, Takisto sa stotožňujem 

s Vašim návrhom, že tie odmeny by išli na transparentný účet. Ja 

chcem za seba povedať, že ja som sa vzdal odmeny začiatkom tohto 

roka, nepoberám poslaneckú odmenu a chcem takto verejne 

deklarovať, že súhlasím  s tým, aby táto pre mňa nespotrebovaná 

odmena bola použitá takýmto solidárnym spôsobom. Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím vás, je tu pani vedúca organizačného 

oddelenia?   

 

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

 Áno. Nech sa páči, pán starosta. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca, je možné aby sa poslanci vzdali odmeny? 

 

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

 Áno. Vyplýva to z poriadku pre odmeňovanie poslancov, kde si 

teda oni schválili možnosť vzdať sa odmeny. Je na to predpísané 

tlačivo. A každý kto tak urobí, príde k nám, podpíše to vzdanie 

sa a ja to dávam do mzdovej učtárne, aby to realizovali. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže v takom prípade sa neplatia odvody z toho, áno? 

 

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

 Áno, áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Čiže tým pádom opravujem. A možno pán poslanec 

Bielik by sme mohli urobiť takú vec, že by ste urobili návrh 
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uznesenia zastupiteľstva s tým, že by sa poslanci uzniesli na tom, 

že venujú jeden svoj plat na práve takýto humanitárny účel. Ja by 

som sa pridal v rovnakej výške a vyzval by som zamestnancov nášho 

úradu, prípadne našich organizácií.  

 S faktickou poznámkou je prihlásený aj pán poslanec 

Petrovič, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne, pán starosta. Vážené kolegyne, vážení 

kolegovia, ja musím povedať, že na jednej strane samozrejme vítam 

ochotu poslancov vzdať sa nejakých peňazí. Rozumiem aj tomu 

argumentu, že sa ušetrí niečo na odvodoch, na druhej strane 

domnievam sa, že na Slovensku je dostatok humanitárnych 

organizácií, ktoré zbierajú prostriedky na pomoc Ukrajine.  

 

     A nemyslím si, že je rozumné týmto spôsobom štiepiť tie 

prostriedky, vytvárať ďalší mechanizmus, vytvárať tu ďalší účet, 

vytvárať zase ďalšiu nejakú paralelnú štruktúru ktorá bude proste 

rozhodovať o tom, že kam sa nejaké drobné prostriedky budú 

uplatňovať a umiestňovať.  

 

 Ja som prispieval na niekoľko rôznych charitatívnych 

organizácií, nemám vo zvyku sa nejako s tým extra vychvaľovať 

v rámci zastupiteľstva, pretože nepovažujem to za dôležité. 

Dôležité je pomáhať a nechváliť sa tým. A myslím, že je to trošku 

také populistické opatrenie, tak my sa tu teraz vzdáme jedného 

platu, alebo jednej odmeny poslanca čo je v zásade historická suma 

a budeme následne zapísaní ako strašne humanitárni, aktívni.  

 

     Ja si myslím, že dôležitejšia je dlhodobá pravidelná pomoc, 

nie jednorazové akcie, lebo tá pomáha práve tým organizáciám 
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rozpočtovať si svoju pomoc a svoje prostriedky. Takže skôr by som 

vyzval kolegyne a kolegov, ak teda majú snahu pomáhať, tak 

pomáhajte pravidelne a pomáhajte cez overené zavedené 

organizácie, ktoré sa na to venujú, ktoré majú štruktúry, ktoré 

majú na to programy, ktoré proste fungujú. Myslím, že je to 

rozumnejšie, ako teraz vytvárať nejakú narýchlo štruktúru na novo. 

Ďakujem pekne.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Za mňa, ak dovolíte, ja sa prispôsobím k tomu, na čom sa 

zastupiteľstvo dohode, resp. sa pridám aj k nejakej tu uvádzanej  

iniciatíve. 

 Pani poslankyňa Timková, faktická poznámka; zrejme na 

príspevok pána poslanca Bielika. Nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Možno ma predbehol Juraj (Mgr. 

Petrovič). Ja sa tiež pripájam že treba konať cielene, ja tiež 

dávam príspevky a nemyslím si a nie som teda za to, aby moje 

financie riešil náš úrad. Takže ja dávam organizáciám, ktoré o tom 

vedia kam to dávajú, ale takto nie som veľmi za to. Ale, 

samozrejme, treba pomôcť. Ak mi niekto z úradu povie, kam sa to 

konkrétne dá, veľmi rada prispejem. Ale nie takto všeobecne. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja som to pochopil tak, že pán poslanec chce 

len akumulovať nejaké prostriedky a aby ich zastupiteľstvo  malo 
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k dispozícií vtedy, keď ich bude chcieť minúť. Neviem, že by úrad 

mal z týchto prostriedkov niečo čerpať. Ale to asi by bolo lepšie, 

keby pán poslanec Bielik povedal. 

 Pán vicestarosta Filipovič, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja sa prikláňam ku 

kolegovi Petrovičovi. Takisto s pánom Weissom sme vozili mamičky 

na Migračný úrad cez víkend. Nikde to neoznamujem, nikde to 

nepropagujem. Pomáham ako sa dá. Myslím si, že ja osobne nechcem 

si dávať za to nejaké zásluhy. Je to na každom človeku ako pomôže 

a čo vyčlení. Takisto som vyčlenil nejaké prostriedky a dával na 

nejakú zbierku. Takže nemyslím si že to treba robiť takto. Nech 

to každý robí individuálne ako chce. Keď niekto potrebuje takto, 

urobte pre neho nejakú možnosť, ale myslím si, že ja by som sa 

nejako moc nepropagoval na vojne. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Pfundtner; zrejme reakcia na 

pána poslanca Bielika. 

 

 

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

 Áno, reakcia na pána Bielika a možno čiastočne na to čo ste 

povedali, pán starosta aj Vy. Ja plne súhlasím s mojimi 

predrečníkmi ohľadom formy pomoci, ale mňa zaujala jedna myšlienka 

pán starosta čo ste povedali Vy, že aby sa dnes prijalo uznesenie 

o tom, že poslanci sa dobrovoľne vzdávajú odmeny. To nie je také 

jednoduché. 
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 My tu nemáme všetkých poslancov, je to osobné právo vzdať sa 

odmeny a nie uznesením zaviazať poslancov k tomu, aby sa vzdali 

dobrovoľne odmeny. Ja si myslím, že práve to vôbec nie je čisté, 

pretože my tu rozhodujeme naozaj o osobných právach jednotlivcov 

pokiaľ ide o odmeňovanie. A nemyslím si, že toto je právne 

v poriadku a je to správny krok. Ak to niekto chce urobiť, 

samozrejme, nič mu nebráni v tom, aby to urobil. Ale uznesením 

miestneho zastupiteľstva zaviazať sa na dobrovoľné vzdanie sa 

odmeny, mne to príde absolútne nevhodný spôsob. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dobre. Tak ak sa neurazíte, ja by som si dovolil navrhnúť že 

to spravíme takto:  

 Úrad spraví transparentný účet a kto bude chcieť na ten účet 

prispieť, tak prispeje. Mám za to, že to nie je účet, ktorý je 

účelovo na Ukrajinu ale nejaký všeobecný, pretože kvázi pre 

Ukrajinu už účet máme. A kto sa bude chcieť vzdať odmeny 

a prispieť týmto spôsobom, tak to spraví tak.   

 Pán poslanec Weiss, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ďakujem, pán starosta. Ja len tiež podporím predrečníkov, že 

vnímam to tak, že ja viacej pomáham individuálne a bolo by dobré 

to tak nechať, aj keď to J. Bielik  myslel naozaj pozitívne. 

 

      Možno je to dobrá cesta, zriadiť transparentný účet a kto 

bude chcieť pošle nejaké prostriedky. Myslím si, že budem sa cítiť  

lepšie, keď budem o nich rozhodovať ja, ako by som mal komunikovať 

s úradom a bolo by to komplikovanejšie. Ďakujem. 
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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. No, Vy ste ma trošku 

predbehli; predbehol si ma pán starosta, lebo ja som 

zaregistroval, že mestská časť vytvorila účet pre tých, ktorí chcú 

podporiť riešenie problémov utečencov z Ukrajiny. Takže, my už 

máme, ak si dobre pamätám, vytvorený účet, na ktorý je možné 

prispievať. Takže vytvorenie ďalšieho účtu sa mi zdá ako 

samoúčelné. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. V rámci príspevku pána poslanca Bielika už 

nemám nikoho prihláseného. 

 Čiže, ak dovolíte, prejdeme k ďalším príspevkom poslancov. 

Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja mám viacero návrhov uznesení. 

 Prvý sa zhodou okolností tiež týka ľudí z Ukrajiny, ale je 

to taký trochu iný spôsob. Na základe spolupráce, ktorú som už 

mala s Úsmevom ako dar alebo so spoločnosťou detských domovov, 

ktorá sa oficiálne volá „neziskovka“, alebo občianske združenie, 

teraz presne neviem, ale si to osvedčím.  

 

 Tak v podstate oni prejavili záujem, že vedeli by vlastne 

obhospodáriť vlastne nejaké byty, to znamená aj náklady v nich 
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a vedeli by v tých bytoch ubytovať ľudí z Ukrajiny. My v zásadách, 

ktoré máme prijaté, tak máme takú možnosť, že organizácie ktoré 

vyvíjajú činnosť na úseku právnej ochrany detí alebo sociálnych 

služieb pre deti, tak môžeme im vlastne dať do prenájmu byty. Už 

takto máme byty pre Slovenskú humanitnú radu.     

 

 To znamená, že prichádzalo by do úvahy aj to, že by sme 

prenajali nejaký počet bytov Úsmev ako dar. Ja som pripravila 

návrh, že by to bolo na jeden rok s tým, že oni by tam ubytovali 

práve týchto ľudí z Ukrajiny. Pre nás by v tom mohol byť aj benefit 

taký, že by sme získali nejakú pracovnú silu pokiaľ by sme vedeli 

dať požiadavky na to, aké pracovné sily by to mali byť.  

 

 Ja sa tiež snažím pomáhať a zvolili sme viacero foriem. 

A jedna z nich je, že chodím vlastne osobne do Centra pomoci. 

A dokonca sme tam boli včera aj v teréne, takže v podstate presne 

viem čo tí ľudia potrebujú, aj čo v podstate doteraz sme dokázali 

zabezpečiť a čo aj chýba.    

 

 Takže to ubytovanie je proste jedno stále z takých 

požiadaviek, ktoré sa teraz možno objavujú už aj v inej forme. 

Lebo povedzme, keď nejakí prví utečenci boli zvládnutí nejakými 

hromadnými ubytovňami, alebo možno naopak lepšou formou, tak 

v podstate teraz tí ktorí buď boli v tých hromadných ubytovniach, 

alebo tam strávili nejaký čas, tak proste pátrajú po tom, ako by 

mohli získať nejaké súkromie, proste inú formu ubytovania. A to, 

bohužiaľ, na tej štátnej úrovni sa nedá až taká kvalita 

zabezpečiť.  

 

 Na druhej strane, v spojení s tou prácou si myslím, že by to 

bolo veľmi užitočné. 
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 Čo sa týka tých mojich poznatkov ako vieme spravovať tieto 

byty, tak by som práve zvolila formu, že by nám s tým pomohla 

nejaká organizácia, ktorá má nejaké skúsenosti, pretože asi by 

nebolo jednoduché po každé schvaľovať nejakého nového nájomcu. 

A v podstate povedzme si pravdu, že to nie je len ubytovanie, ale 

je to riešenie celej situácie, v ktorej sa človek zrazu ocitne. 

A v tom si myslím, že naozaj táto spoločnosť Úsmev ako dar alebo 

spoločnosť Priateľov detí z detských domovov je oveľa skúsenejšia.  

 

 Takže, ja by som vám prečítala vlastne návrh uznesenia. 

 Urobila som k tomu dôvodovú správu. Tá je dosť dlhá, ale 

v podstate je to presne to čo som vám teraz povedala. Mám tu aj 

nejaké štatistiky, ale tie sú iba za ten prvý mesiac konfliktu.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, prosím. Smel by som reagovať? 

 

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

 Áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, Úsmev ako dar nám poslal žiadosť. 

 

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

 Áno. To je na základe tej žiadosti; nereagovali sme na ňu, 

pán starosta.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, nereagovali sme do týždňa. A napísal som list, v ktorom 

som povedal, že poznám ich aktivity a pripravíme na zastupiteľstvo 

materiál s tým, že im ponúkame 2 byty, ak s tým budú poslanci 
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súhlasiť, ale s požiadavkou aby si ich rekonštruovali. Je to takto 

prijateľné, alebo máte inú predstavu? 

 

 

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

 No, neviem, čo obnáša tá rekonštrukcia. Ja som mala predstavu 

o bytoch na Bojnickej, neviem ktoré byty s podmienkou 

rekonštrukcie ste vlastne chceli Vy. Ale to malo byť iba na jeden 

rok, to nemala byť nejaká dlhodobá forma spolupráce tak, ako máme 

so Slovenskou humanitnou radou. Aspoň určite nie na začiatku.    

Takže, ja som považovala na výhodu to, že niekto bude znášať 

náklady na byt čo sa týka prevádzky. A nie že niekomu dáme 

podmienku tú rekonštrukciu. 

 

 Dostala som nejaký prehľad voľných bytov, na Bojnickej je 

ich 8, a to je mimo tých, ktoré sú v havarijnom stave. Takže moje 

predpoklady skôr smerovali k tomu, že voľné byty sú, že by boli 

aj užívaniaschopné, ale tá rekonštrukcia (v úvodzovkách) tam 

väčšinou „obnáša“ len vymaľovanie bytu, pokiaľ byt už bol obývaný, 

s čím doteraz mestská časť nemala nejaký veľký problém.  

 

 A na druhej strane tie náklady ročné a vlastne aj to 

obsadzovanie bytu, pokiaľ by niekto odišiel, tak to si myslím, že 

naozaj mestskej časti, nazvem to tak ako to vnímam, robí problém, 

lebo majú to na starosti ľudia zo správy majetku a väčšinou tí   

ľudia potrebujú sociálnu prácu, tú podporu, a to nemáme 

zabezpečené. Takže tam som videla veľký prínos toho Úsmevu. 

 

 A ešte myslím si, že namiesto rekonštrukcie by nám oveľa 

viac mohli pomôcť tým, že pokiaľ mám informácie na dnešnú komisiu 

sociálnych vecí a bývania, tak nám narastá počet neplatičov. To 
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znamená, že oni by nám mohli pomôcť práve aj s tými inými 

obyvateľmi.  

 

 A pokiaľ mi pán Olexík píše, že je to prípad hodný osobitného 

zreteľa; ale my to máme v zásadách. My to máme v zásadách 

poskytovania bytov, že môže .. (viac poznámok spolu). 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

     Musíme postupovať v zmysle zákona.  

 

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

 Môžete ma, prosím, nechať dohovoriť? 

 My máme v zásadách na poskytovanie bytov, že takejto 

organizácii môžeme prednostne poskytnúť byt aj mimo poradia, tak 

neviem, že prečo by to malo byť prípadom hodným osobitného 

zreteľa, keď my sme; 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Smiem niečo povedať, pani poslankyňa? 

 

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

 .. S tým by som ja určite nesúhlasila.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Smien niečo povedať, pani poslankyňa? 

 

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

 No, ja som už skončila, tak budem rada keď ma doplníte. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

 Ďakujem pekne. 
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      Myslím, že bude najľahšie, keď bez ohľadu na to, aké kroky 

úrad podniká, a jednoducho dáte návrh uznesenia, dobre? A tým sa 

posunieme dopredu a zrejme ideme v tej istej línii. Nech sa páči. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Prosím to poslať návrhovej komisii. 

 

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

 Ja som to poslala návrhovej komisii.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Áno. Už ich mám. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Čiže prosím, návrhovú komisiu.   

 Pani poslankyňa, sú to všetky návrhy, alebo ich bude viacej? 

 

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

 Ja som povedala, že ich bude viacej. Ale o tomto budeme 

hlasovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Tak nech sa páči, poďme jeden po druhom. 

 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  prenájom 3 bytov v správe mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto do užívania žiadateľovi, ktorým je 
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Spoločnosť priateľov detí mestských domovov, Úsmev ako dar, 

občianske združenie, so sídlom (podľa predtlače) vrátane uzavretia 

nájomných zmlúv na dobu určitú, t. j. do jedného roka odo dňa 

nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy za podmienok (podľa 

predtlače.)  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    10 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              4 

 Nehlasoval:             1 

 Čiže uznesenie bolo prijaté.    

     Pani poslankyňa, nech sa páči, pokračujte ďalej. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Už ste si vyčerpali čas, takže keby ste to urýchlili. 

 

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

 Dobre. Minútu. Ďakujem pekne za váš čas. 

 Takže ďalšie uznesenie: 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby zabezpečil na 

rokovanie odbornej komisie komplexný materiál o predaji bytov na  
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Bojnickej vrátane počtu žiadostí o odkúpenie bytu a dopadov 

nového spôsobu správy bytov nájomcov so zmluvou na dobu určitú, 

a tiež aktualizáciu tohto uznesenia na mesačnej báze. 

 

 Nemáme k tomu predaju žiadne informácie na komisiách 

a obávam sa, s ohľadom na tú situáciu ktorá tam je aj od tých 

ľudí, ktorí sú tam na dobu určitú a majú nízke príjmy čo sa stane, 

pokiaľ tá správa bude iná.  

 Termín som dala do 30.04.2022. 

 A by som prosila, aby sme sa tomu priebežne venovali a mali 

informáciu o tom, koľko znaleckých posudkov sa urobí za 18 500,00 

€, ktoré boli schválené. 

 Takže poprosím o hlasovanie tohto uznesenia.  

  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dám hlasovať, len upozorňujem, že za 10 dní to nebude schopné 

právne oddelenie stihnúť, keďže majú úlohy, ktoré musia stihnúť 

a sú rozpracované. Ale samozrejme, budeme hlasovať o uznesení.  

 

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

 Pán starosta, ja by som sa chcel prihlásiť k tomuto návrhu 

uznesenia, len nejde mi to cez aplikáciu. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pardon, ja som nesledoval, že sa niekto prihlási. Rozumiem.  

 Čiže faktická poznámka a rekcia na príspevok pán poslanec 

Korček. 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta ku Katke Šebejovej. Katka, 

len by si mohla upraviť návrh uznesenia, pretože započul som tam, 
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že tá informácia by mala byť na mesačnej báze, ale na mesačnej 

báze nie sú myslím ani komisie, miestne zastupiteľstvo, čiže by 

som Ťa asi poprosil, aby to bolo čistejšie, upraviť to takým 

spôsobom, aby to sedelo. Ďakujem. 

 

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

 No, na mesačnej báze sú komisie okrem leta. 

 

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

 Prepáč, ale potom treba dať „okrem leta“, lebo neviem, ako 

sa potom bude plniť toto uznesenie. V lete keď nebudú komisie, 

tak; 

 

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

 Dobre. „S výnimkou mesiaca júl a august“.   

 Môžem tam dať termín, pán starosta 15.05.? Neviem ako budú 

komisie. Proste, bola by som rada, aby sme to na májové komisie 

dostali. 

 Takže, nechám tam tento termín s tým, aby prvý materiál sme 

dostali na májovú komisiu? Môže to byť na základe voľby?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno.  

 

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

 Tak vás poprosím o hlasovanie s tým, že teda opravila som to 

uznesenie tak ako hovoril Tomáš (JUDr. Korček), že končí sa to „s 

výnimkou mesiaca júl a august.“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Dobre. Ďakujem pekne. Prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

ž i a d a  starostu, aby zabezpečil na rokovanie odbornej komisie 

komplexný materiál o predaji bytov na Bojnickej vrátane počtu 

žiadostí o odkúpenie bytu a dopadov nového spôsobu správy bytov 

nájomcov so zmluvou na dobu určitú a aktualizovanie tohto 

uznesenia na mesačnej báze s výnimkou mesiaca júl a august. 

Termín: 30.04.2022. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    15 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              0 

     Nech sa páči, pani poslankyňa, pokračujte ďalej. 

 

 

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

 Ďalšie uznesenie mám ohľadom aktualizácie koncepcie 

výstavby, obnovy a rekonštrukcie bytov. Takže návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby zabezpečil 

uznesenie prijaté dňa 18.12.2020 pod číslom 19/36.6 aktualizáciu 
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termínu vypracovania koncepcie výstavby, obnovy a rekonštrukcie 

nájomných bytov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do roku 2030.  

 

 Keďže pôvodne schválený termín spracovania 30.06.2021 nebol 

dodržaný miestne zastupiteľstvo žiada vypracovanie koncepcie do 

30.06.2022. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.  

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    14 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              1. 

 Pani poslankyňa máte ešte nejaké ďalšie návrhy uznesení?   

    

 

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

 Áno, mám ešte dva návrhy. 

 Prvý návrh, je to vlastne poslanecký návrh na realizáciu 

výmeny bytu pre pani Moniku Majerová. Ja prečítam tú dôvodovú 

správu, ktorá je krátka: 

 

 S ohľadom na maloleté dieťa so špeciálnymi potrebami Komisia 

sociálnych vecí a bývania dňa 07.06.2021 odporúčala prideliť 

žiadateľke byt v inej lokalite namiesto bytu na Bojnickej ulici. 

Do úvahy by prichádzal byt na Mestskej 9, ktorý navrhovala Komisia 

sociálnych vecí a bývania ešte v roku 2015 po narodení dieťatka. 

Presťahovanie by uľahčilo cestovanie kvôli vzdelávaniu dieťatka 
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a umožnilo členom tejto rodiny dôstojnejší život. Vlastné bývanie 

synovi a sebe vôbec nedokáže zabezpečiť.  

 

 Táto pani už žiadala proste o pomoc aj cez časopis Nota bene. 

Roky jej vlastne pomáhal Úsmev ako dar s nejakými potravinami, 

lebo jej príjem s ohľadom na to že sa stará o toto dieťa, tak je 

180 € mesačne, takže aby dokázala pokryť aj to nájomné, aj stravu 

a všetky potreby ktoré má ten chlapček, tak to je pomoc, o ktorú 

sa vždy uchádza.  

 

 Ja si myslím, že toto bývanie keď by nebolo na Mestskej, kde 

ten byt bol pridelený niekomu iného a už zrekonštruovaný, tak 

proste stalo by za úvahu porozmýšľať, kde máme ešte voľné byty 

a túto pani premiestniť. Ja už to tak poviem, ako to vnímame, 

myslím, že už morálne by si to zaslúžila za ten čas, ktorý na 

Bojnickej býva, aby sa jej aspoň z tohto pohľadu trochu v živote 

uľavilo. Tak vám ďakujem vopred za podporu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Skrátka rýchla informácia: Či ste mali aj na sociálnej 

komisii tento prípad? Ďakujem pekne.  

 

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

 Pred rokom sme jej schválili túto výmenu na sociálnej 

komisii; čítala som to v tej dôvodovej správe.  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 
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 Prepáč, prepočul som. Ďakujem pekne. Čiže rok sa vlastne ako 

keby čakalo, hej? 

 

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

 Áno. Ale už od roku 2015, to bolo prvýkrát keď ona žiadala 

o ten byt, keď sa jej narodilo toto dieťatko, syn, a proste 

odvtedy na tej Bojnickej býva. Tak myslím si; on začal chodiť aj 

do školy a jednoducho ten život pre ňu je, s ohľadom na tie potreby 

syna čím ďalej tým ťažší, aj to dochádzanie z Bojnickej. Ona ho 

chce vzdelávať v rámci možností, ktoré sú mu dostupné, takže 

vnímam to naozaj ako takú pomoc, ktorú by si zaslúžila tá mama. 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

O. K. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Bielik. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Ďakujem, pán starosta. No, ja mám otázku, či by sa mohlo 

právne oddelenie vyjadriť, či tento návrh pani kolegyne, 

poslankyne Šebejovej, a aj ten ktorý dávame na začiatku, či je 

potrebné prijímať ako prípady osobitného zreteľa? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja, ak by som mohol reagovať, samozrejme, pán prednosta 

a právne ma môže opraviť. Mám za to, že odhlasovali ste, že úrad 

pripraví materiál o ktorom budete hlasovať. A pokiaľ ide o ten 

prvý materiál Úsmev ako dar, tak mám za to, že bude to osobitný 
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zreteľ, čiže bude tam potrebných myslím že 15 poslancov. Stačí 

takto?  

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Áno.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Takže, ak dovolíte, poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

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

 Ja mám ešte otázku: Dostaneme to stanovisko písomne 

z právneho oddelenia k týmto návrhom? Ja som sa to opýtala preto, 

lebo aj pre budúcnosť budeme vedieť, že čo, ako. Naozaj by som 

uvítala písomné stanovisko, takže ho môžem očakávať, hej?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Priznám sa, stratil som sa; k čomu stanovisko? Mal som za 

to, že pôjde materiál na zastupiteľstvo, či nie? 

 

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

 K tomu, čo ste teraz povedali, že to musia byť prípady hodné 

osobitného zreteľa. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To musí vysvetliť právne oddelenie. 

 Takže, prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

ž i a d a  starostu, aby zabezpečil vypracovanie návrhu na výmenu 

garsónového bytu na Bojnickej ulici pre jednoizbový byt mimo 

Bojnickej pre pani Moniku Majerovú na zlepšenie situácie pre jej 

maloletého syna.  

 Termín: 30.04.2022. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    13 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              1. 

 

 

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

 Ešte mám posledný návrh a potom ešte niečo poviem, čo sa 

týka tých bytov všeobecne. 

 

 Tento návrh vlastne je výmena bytu pre pani Farkašovú. Je to 

ale iné uznesenie než to, ktoré sme prijali. To potom môžeme 

v prípade zrušiť, lebo je to presný návrh na výmenu bytu. Keďže 

to pôvodné uznesenie niekto použil že to bolo na pridelenie bytu.   

Je to podobné uznesenie ako pre pani Majerovú s tým, že v tomto 

prípade je to invalidná mama. A opäť presťahovanie by pomohlo 

integrácii jej syna do iného bežného prostredia, nie proste do 

lokality Bojnickej, kde oni bývajú od roku 2017. 
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 Dôvodová správa je taká: 

 S ohľadom na maloleté dieťa Komisia sociálnych vecí 

a bývania 07.06.2021 odporúčala prideliť žiadateľke byt v inej 

lokalite namiesto bytu na Bojnickej. Do úvahy by prichádzal byt 

na Odborárskej v blízkosti Základnej školy, ktorá tiež 

presťahovanie rodiny podporuje z hľadiska vývoja dieťaťa 

a dôstojnejšieho života všetkých jej členov. 

 

 Pridelenie bytu pani Farkašovej na Bojnickej schválilo 

miestne zastupiteľstvo dňa 30.06.2017. Školopovinné dieťa však 

potrebuje vyhovujúcejšie prostredie aj s matkou, ktorá vlastne 

bývanie zo svojich prostriedkov nevie zabezpečiť. A teda za ten 

rok sa situácia tej mamy zmenila tak, že teda neviem, či je plne 

invalidná, ale jej zdravotný stav sa zhoršil.  

     Takže by som si Vás dovolila poprosiť aj o podporu tohto 

uznesenia. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:                    12 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              0. 

 

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

 Nie je nás náhodou málo, keď len 12 poslancov hlasovalo?  
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(Poznámky pánov poslancov.) 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Páni, ako sme na tom? Koľko je nás? 

 

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

 Máme možnosť obnoviť hlasovanie, tak sme si to dávali do 

toho nového Rokovacieho poriadku; aby nedošlo k tomu, že sme 

skončili.  

 

(Poznámky pánov poslancov.) 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, stále máme v systéme prihlásených 20 poslancov; 

ináč by mi to automaticky hlásili.  

 

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

 Teraz bolo 13 prezentovaných. A teda prihlásených 

a prezentovaných je asi rozdiel.  

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Pán starosta, ak Vás môžem poprosiť, dajte odhlasovať 

opakovanie hlasovania. Ja mám doma chorú dcéru, nebol som pri 

telefóne a preto som ani nehlasoval. Teraz, keď zahlasujem, tak 

by to mohlo prejsť.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Skôr potom prezentácia normálne, aby sme vedeli koľko je 

prítomných.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Sekundičku. 
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 Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

      Takže je nás 16, čo je dosť.  

 

 Čiže, ak dovolíte, poprosím ešte raz 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 

ž i a d a starostu, aby zabezpečil vypracovanie návrhu na výmenu 

garsónového bytu na Bojnickej ulici pre jednoizbový byt mimo 

Bojnickej pre pani B. Farkašovú kvôli lepšej integrácii jej 

maloletého syna. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  16 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            2. 

 

 

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

 Pán starosta, ešte by som len chcela vzniesť takú otázku, či 

prípad osobitného zreteľa nemusia byť pridelené byty bez toho aby 

ľudia vôbec o to žiadali, boli nejakým spôsobom odporúčané alebo 
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dané nájomné zmluvy pro forma tým pracovníkom školstva, lebo tí 

ľudia naozaj o to ani nežiadali, nevieme kto to je  len vlastne 

bolo publikované v Hlase Nového Mesta, že dostali nejaké 

symbolické nájomné zmluvy. Takže aj toto by ma zaujímalo, či je 

alebo nie je prípad hodný osobitného zreteľa v takomto prípade 

postupované?  

 To dám ako interpeláciu, takže nemusíte mi na to odpovedať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne. Čiže, môžeme ísť ďalej.  

 Do diskusie je ďalej prihlásená pani poslankyňa Švecová.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som predsa ešte raz mala otázku, čo 

som si nejako neuvedomila pri tej mojej prvej otázke k tým sáčkom 

na psie exkrementy. Už neraz sa mi stalo, keďže chodím pravidelne 

so psom von po tých našich uliciach; chodím v takom čase, kedy 

chodia aj pracovníci EKO-podniku vysypávať koše. Respektíve, čo 

ma zarazilo, oni ich nevysypávajú za každým, ale majú takú 

špeciálnu paličku, ktorou zatlačia smetí do vnútra a vysypávajú 

ich len niekedy, nie každý krát.  

 

 To sa deje aj pri tých výbehoch, kde sú práve tieto sáčky 

s pozostatkami našich psov, a preto sa chcem opýtať, či takýto 

postup je o. k., či to je nejakým spôsobom, neviem, nejaké 

pravidlo, že keď nie je do určitej výšky kôš zaplnený, tak stačí 

zatlačiť to čo v ňom je, lebo mne sa to z hygienického hľadiska 

v poriadku nezdá. Takže to by ma tiež zaujímalo, pán Hulín tu nie 

je, tak asi podám formou interpelácie túto otázku, keďže sa ho 

nemôžem opýtať. To bola ešte jedna moja poznámka k tejto téme.  
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 Druhú takú otázku, alebo poznámku mám; vidím, že je tu 

prihlásený pán Čajda a chcem sa opýtať, že v akom stave sú 

žiadosti, čo sa týka rozšírenia kapacít základných škôl; myslím 

teraz Odborárskej a Cádrovu.  

 

 A tretiu otázku mám, vrátim sa asi k tej ukrajinskej téme, 

a síce chcem sa opýtať, zrejme Vás pán starosta, alebo pána 

prednostu, že akým spôsobom my ako mestská časť pristupujeme 

k požiadavke Okresného úradu, ktorý požiadal alebo nariadil, 

neviem presne tú terminológiu, že tretí okres, kam patríme my 

s Račou a s Vajnorami by mal zabezpečiť, alebo vyzval na 

zabezpečenie určitých vlastných miest na ubytovanie utečencov, 

keďže stále pribúdajú a voľné, dostupné štátne kapacity, podľa 

mojich informácií, sú už takmer naplnené.   

 

 Či do budúcna uvažujeme, pripravujeme takéto nejaké 

ubytovacie kapacity, neviem či v telocvičniach alebo v tých našich 

voľných budovách? To je jedna vec. 

 

 Druhá vec, minulé sme spomínali aj vzhľadom na tú sumu čo 

sme vyčlenili na minulom zastupiteľstve, a spomínali ste, že sa 

nakúpili postele, tak sa chcem opýtať, či sa užívajú alebo kde sú 

použité, alebo čakajú na nejaký ten priestor. 

 

 A tretia vec, akým spôsobom, aj vzhľadom na to, že viem, že 

boli zbierky, aj dnes sa spomínal ten účet, akým spôsobom 

pomáhame? Či je možné sa k nejakej správe alebo k prehľadu 

činnosti aktivít, použitých prostriedkov aj v nejakom rozčlenení 

na teda jednotlivé formy pomoci dopracovať alebo tiež mám 

predložiť nejaké uznesenie, resp. stačí interpeláciu, alebo 
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dostaneme takú nejakú správu, ako je možné takúto nejakú správu 

alebo prehľad týchto informácií obdržať na najbližšie komisie?  

 

 A týmto vlastne chcem nadviazať na e-mail pána prednostu, 

ktorý nás informoval, že najbližšie dva mesiace, teda v apríli 

a v máji komisie nebudú, lebo nepripravuje žiadne materiály, že 

teda môžeme ako keby tento e-mail, nazvem to tak možno kruto 

odignorovať, a či teda v máji komisie budú, a či budú pripravené 

nejaké materiály?  

 

     Lebo si myslím, že minimálne zápisy do škôl, možno že aj táto 

pomoc Ukrajine, ale aj iné podnety a uznesenia, ktoré tu odzneli 

zadali úradu akési úlohy, ktoré by bolo fajn v tých komisiách 

prerokovať predtým ako dôjdu do zastupiteľstva, lebo potom sa nám 

bod rôzne naťahuje na veľmi, veľmi dlho, lebo riešime v ňom mnohé 

veci, ktoré keby možno prešli komisiami, mohli byť ako riadnymi 

bodmi rokovania.      

 

 A už len na záver, prosba. Teraz máme vlastne pokračujúce 

zastupiteľstvo. Zaskočil ma čas 9.00 hod., počas pracovnej doby. 

Vzhľadom na to, že som na OČR mi to momentálne nerobilo problém, 

síce sa nevenujem dieťaťu ale zastupiteľstvu, ale by som naozaj 

poprosila do budúcna dávať tieto pokračujúce schôdze alebo 

mimoriadne zastupiteľstvo po 14.00 hod., aby sme aj my, čo sme 

zamestnaní, a musíme si nadrábať túto dobu alebo nejakým iným  

spôsobom svoje pracovné úlohy vyriešiť, aby to bolo rešpektované. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  
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     Budem potrebovať trošku pomoc, lebo zapísal som si tému: 

komisie, Ukrajina, sáčky, vyprázdňovanie nádob, a ešte niečo? 

 

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

 Myslím že nie. Tri body som mala. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dobre. V prípade sáčkov a vyprázdňovania, požiadame šéfa 

EKO-podniku aby odpovedal a vysvetlil. Dobre?  

 

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

 Mám aj obrazovú dokumentáciu.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, nikto nespochybňuje čo hovoríte.  

 

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

 Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Druhá vec, Ukrajina. Ak dovolíte, máme skupinu so starostami 

Rače a Vajnor práve na túto tému. Myslím, že neurobím nič zlé, 

keď prečítam od pána starostu Vajnor: 

 

 Začali sme pripravovať scenár aktivácie z nášho kultúrneho 

domu, aby sme vedeli pokryť aj kapacitu v prvej fáze, aj za celý 

obvod Bratislava III spíšeme veci, ktoré budeme potrebovať, a to 

by som vám dal vedieť. Určite budeme potrebovať pomoc vo vybavení, 

postele a k tomu materiál.  
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 Takže pokyn pánovi prednostovi z mojej strany išiel, aby sa 

nakúpilo 20 postelí, vyslovene pre prípad potreby a k tomu plachty 

a všetko potrebné pre 20 ľudí. Akonáhle príde konkrétna požiadavka 

zo strany Vajnor, tak ju zabezpečíme.  

 

     Čiže, v prvej fáze počítame s tým, že využijeme Vajnory. Keby 

sme potrebovali aj my niečo zapojiť tak predpokladáme, že zapojíme 

Školak klub, keďže je to jediný priestor, ktorý jednoducho nemusí 

fungovať na rozdiel od telocviční, je pekne zrekonštruovaný, je 

to najslušnejšie. 

 

 Čiže, považujeme tieto situácie či už ide o Školak klub, 

alebo telocvičňu, alebo dom kultúry za naozaj vyslovene situáciu,   

ktorá by bola doslova havarijná a na obdobie niekoľkých dní s tým, 

že následne by ľudia mali ubytovanie. Myslím, že nikto by nechcel 

dlhšie než deň, dva, tri pobývať v telocvični.  

 

A pokiaľ ide o využitie peňazí z darov mám za to, že tých 

finančných darov tam prišlo minimálne. A mám za to, že zatiaľ sme 

tie peniaze nevyužili, ale poprosím pána prednostu, aby na ďalšie 

zastupiteľstvo vypracoval informáciu, koľko peňazí prišlo z darov 

na Ukrajinu a koľko peňazí a na aký účel boli tie peniaze využité. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Nešlo ani tak, pán starosta, o dary. Skôr sme vyčleňovali tú 

sumu a Vy ste spomínali tie postele, tak som sa chcela opýtať, že 

či to niekde slúži? Dary, to samozrejme, to je niečo iné, ale čo 

sme z rozpočtu vyčlenili? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Pán prednosta, prosím, urobí informáciu, ako sa využili aj 

dary, aj ako sa využila tá položka, ktorá bola poslancami  

schválená v rozpočte na pomoc Ukrajine, dobre?      

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Súhlasím.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

     A čo sa týka účtu, dovoľte, ak sa neurazíte, pripravme to na 

ďalšie zastupiteľstvo. 

 A ak dovolíte, odpoveď na vašu otázku: Pokiaľ ide o postele, 

tie máme uschované. Nie, zatiaľ sa nevyužívajú, pretože neboli 

sme aktivovaní a táto požiadavka tu nebola. Akonáhle príde, tak 

jednoducho máme materiál, ktorý vieme okamžite použiť.  

 Ešte je prihlásená pani poslankyňa Šebejová; reakcia na 

príspevok pani poslankyne Švecovej. 

 

 

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

 Áno, a skôr na Vás, pán starosta. Nemám informáciu  že na 

Pasienkoch má vzniknúť veľkokapacitné ubytovacie centrum, máte 

takú info? Ak s Vami komunikujú, s našim miestnym úradom tie iné 

zložky alebo iné subjekty, pokiaľ niečo také má vzniknúť na území 

mestskej časti; ako to je? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Táto vec ešte nie je uzavretá. Akonáhle to bude uzavreté 

predovšetkým kvôli zrejme potrebe nejakých prác, pretože tam to 

nie je možné rýchlo len ľudí umiestniť, tak dáme vám vedieť, čo 
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máme v rámci Nového Mesta. Ale zatiaľ to berieme tak, okresný 

úrad, že „trojka“ musí byť pripravená.    

 Pani poslankyňa Švecová, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem. Na ten svoj príspevok a na to čo ste hovorili ešte 

reagujem. V tejto súvislosti ma napadlo, okrem využitia tých 

rozpočtových zdrojov; vypadlo mi to, priznám sa, ale asi to nebolo 

také dôležité, vzdám sa svojho príspevku. Ale predsa len: 

 

 S ohľadom na vybavovanie tých dočasných pobytov sa chcem 

ešte opýtať, že či začalo už vyplácanie príspevkov tým ľuďom, 

ktorí ubytovávajú Ukrajincov, resp. utečencov a či už máme aj 

peniaze zo štátneho rozpočtu refundované? Či beží vlastne takáto 

refundácia zo strany štátu, lebo ak nie, kedy sa predpokladá? Lebo 

zrejme to tiež bude mať dopad na náš rozpočet. Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja to chápem tak, že nejde o refundáciu našich prostriedkov, 

my na to peniažky predsa ešte nemáme, taký bol ten pôvodný návrh. 

Ale potom sa ozvali obce, tak kvázi refundujú to priamo žiadateľom 

cez nás. Čiže, my peniažky dostaneme na základe spracovanej 

žiadosti od štátu a my ich potom preposielame konkrétnym 

žiadateľom. Aspoň takto to mám načítané ja.  

     Pán prednosta, môžem Vás poprosiť, opravíte ma alebo 

doplníte? 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem, pán starosta. 
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      Áno, máte pravdu. Do konca mesiaca apríla má prísť celá 

suma, ktorú pošle ministerstvo vnútra do piatich pracovných dní 

po skončení mesiaca, my to pošleme všetkým žiadateľom e-mailom na 

účty jednotlivých ubytovaných. My nepoužívame žiadne vlastné 

zdroje.  

 

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

 Vďaka. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Timková, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno dala pár otázok a aby 

ste mi hneď odpovedali, lebo aj teraz sa pozabudlo na ten termín.  

 Pán starosta, chcela som sa opýtať, že prečo dávame 

mimoriadne doobeda? Že či je nejaká zmena; prečo nebolo po obede?   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, priznám sa, neriešil som to. Podpísal som 

čo mi dali. Moja chyba, mal som to viac sledovať. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Jasné, ďakujem veľmi pekne, nie je žiadna zmena. Prosím do 

budúcna – mimoriadne po obede.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  :  
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 Chcem poprosiť organizačné oddelenie a mám za to, že je tu 

zhoda medzi poslancami aj vás, pána prednostu; v prípade, že bude 

mimoriadne zastupiteľstvo alebo pokračovanie zastupiteľstva 

budeme to dávať po obede o tej 14.00, 14.30 hod. Dobre, pani 

vedúca?  

 

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

 Áno, ďakujem.  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Potom ďalší bod, by som sa chcela spýtať Vás, pán starosta, 

že obyvatelia ma informovali, že dostali do schránok list, kde 

informujete o tom memorande, VÚB akadémia, že či to je v poriadku,  

lebo my sme to na minulom zastupiteľstve zamietli, nebolo to 

schválené. Takže, či to je v poriadku, že informujete o veci, 

ktorá neprebehla?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Informoval som ľudí o memorande, ktoré bolo podpísané. To, 

ako sa k tomu postavia poslanci, to už je samozrejme rozhodnutie 

zastupiteľstva. A keďže to bolo minule bez diskusie, ten materiál 

dáme znova na zastupiteľstvo. Ja mám za to, že tá situácia je pre 

nás výhodná. Ak ma presvedčíte o opaku, tak samozrejme nech sa 

páči.   

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Čo sa týka parkovacích miest, 1 € za m2 na rok; všetky 

komisie, či to bola stavebná alebo finančná sú zásadne proti. 

Takže sa mi nezdá, že hovoríte že je to všetko v poriadku. Dobre, 
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tak to je to memorandum, tak uvidíme ako to bude. Ale asi nie je 

v poriadku, že informujete o veci, ktorá neprešla 

zastupiteľstvom.    

 

 Ďalej by som sa chcela opýtať na listy, ktoré posielate do 

schránok obyvateľom. Netýka sa to iba Kramárov, kde informujete 

o nejakej detskej jari, MDŽ, osvetlenie Kramáre. Musím povedať, 

že aj teraz naposledy, čo dostali ľudia, bol to Deň zeme, ktoré 

dávate do schránok, ale ide vlastne o akciu škôl. A prečo majú 

deti posielať vytlačené vaše letáčiky, keď škola ich o tom 

informuje? Nie je to škoda, že míňame takto peniaze? Dalo by sa 

ušetriť. A musím povedať, že ide o letáky, kde ste Vy podpísaný. 

Takže sa ma naozaj ľudia pýtajú, či je to vaša kampaň? Lebo tam 

je tlač listov 356 €, ďalší 390 €, 220 €, 130 €. Viete, dali by 

sa možno peniaze ušetriť a tie akoby kanály, kde sa dá informovať 

tie školy, svoje majú. 

 

 Takže chcela by som poprosiť, či sa nedá ušetriť týmto smerom 

a zbytočne nevyhadzovať peniaze za letáky. To bolo aj na 

Dimitrovke, každá akcia je podpísaná Vašim menom. Takže, viete sa 

k tomu vyjadriť, či sa to dá obmedziť? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, ľudia ma v minulosti žiadali o informovanie 

o veciach, tak som k tomu pristúpil takým ad hoc spôsobom. A 

pokiaľ ide konkrétne o brigádu, myslím brigádu na Cádrovej robíme 

roky a oslovujeme aj miestnych obyvateľov. Tak to bolo v čase pred 

covidom.  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Myslím si, že tá škola si to vie zabezpečiť. 
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 A ešte ďalšia vec, chcela som sa spýtať čo sa týka tých 

letákov, či je to v poriadku, alebo či majú zamestnanci úradu 

v náplni práce rozdávanie vašich letákov do schránok? Že či to je 

v náplni práce. A ide konkrétne, bolo to v januári, kde ste 

posielali dôchodcom list, kde ste im posielali diár, ako im 

prajete a budete robiť všelijaké akcie. A prišiel zamestnanec 

úradu a vo Vašom mene im odovzdal tento list aj s darčekom. Či to 

majú v náplni práce?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, dostali sme 500 diárov od štátu, tak sme 

ich distribuovali. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Áno, ale je to pod Vašim menom. A pod Vašim menom, vo Vašom 

mene sa zamestnanec predstavoval, že im to posielate. Takže mohlo 

to byť, že „mestská časť“, alebo ste to mohli dať do klubov a ľudia 

si to mohli vyzdvihnúť. Je to pod Vašou hlavičkou. Možno sa mýlim. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  :  

 Je to pod hlavičkou starostu mestskej časti Nové Mesto. 

 Máte nejaký návrh uznesenia, alebo niečo?  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Nie, ja som sa chcela spýtať, ale v rôznom sa môžem pýtať, 

nemusia tam byť uznesenia.  

 Ďalej by som sa chcela spýtať, na ihrisku Jahodová má byť 

zmrzlina, ktorá je akoby ohláška. Neviem, či sú ľudia, mamičky 

veľmi spokojné, že stánok zmrzliny má byť vyslovene v ihrisku, 
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keď o 50 metrov minulý rok bola zmrzlina na zástavke Magurská 

a nemala až taký úspech? 

 

 A keď sa ľudia pýtajú, kde bude ten stánok, tak ľudia z úradu  

nevedia  odpovedať. Viete nám povedať, kde by to mohlo byť? A ešte 

to má byť, zmrznutá od zmrzliny, a bude to prevádzkovať nejaká 

spoločnosť Burgeru. Tak neviem, že či tam budú aj na ihrisku 

predávať Burgera, či to je úplne v poriadku? A nie asi všetky sú 

za. Viete o tom? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, chceli sme vyriešiť toalety na detských 

ihriskách a riešenie najlacnejšie a z hľadiska udržateľnosti je 

také, že tá toaleta, ktorá bude bezplatná a verejná sa spojí 

s nejakým stánkom, ktorý bude za prevádzku týchto toaliet 

zodpovedný.  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Áno, ale keď je to zmrzlina, tak tam je 3 mesiace. Neviem, 

kto bude mať na starosti tie záchody počas zimy, alebo na jeseň, 

na jar. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Viac informácií v tejto chvíli nemám, môžem to dať zistiť.  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Dobre. Tak by som bola rada, lebo na úrade nedostávame 

informácie ani kde bude ten stánok stáť. A ešte možno ďalšiu 

informáciu, chcela by som sa spýtať, či s tým Domom kultúry 

Kramáre či sa nejako pohlo, či sa to týka Ukrajincov, a či sú 
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zmluvy aj medzi Strediskom kultúry a Domom kultúry už nejako 

dotiahnuté? Viete mi odpovedať? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, to bola otázka myslím že minulý týždeň, 

čiže prepáčte, ale za ten týždeň v tejto veci som nestihol, mám 

kopu iných veci. Čiže, dostanete odpoveď, ako to bude vyriešené.       

     A odpustíte, ale čas Vám tiež už uplynul.   

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne, už som skončila. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem veľmi pekne. Faktická poznámka pán poslanec Korček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja má otázku na kolegyňu 

Darinku Timkovú, ja som tu bol aj minulé volebné obdobie poslanec, 

my sme riešili priamo na zastupiteľstve z mojej iniciatívy vlastne 

problematiku, ktorú si aj Ty spomenula, rôznych listov a pozvánok 

s tým, že ja som to vtedy riešil (prerušenie zvuku); teda dovtedy 

bolo, že síce nebolo meno pána starostu na všetkých pozvánkach na 

kultúrne akcie, ja som predložil vtedy návrh uznesenia, aby tam 

bola iba „mestská časť pozýva.“ Toto uznesenie aj prešlo, ale 

nepodporili ma všetci poslanci. Niektorí z nich sú u Teba v klube, 

tak prosím Ťa, skús si s nimi podebatovať, podiskutovať na túto 

tému a určite Ti povedia, aké mali dôvody, že chceli aby pán 

starosta bol na týchto pozvánkach spomínaný.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka, 

reakcia na príspevok. 

 

 

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

 Ja len nadviažem na Tomáša (JUDr. Korčeka). Ja sa pamätám na 

toto uznesenie, len pán starosta, hovorili ste, že „dostali sme“ 

tie diáre. To ste Vy dostali, alebo mestská časť dostala tie 

diáre?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, mestská časť dostala. 

 

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

 Keď to dostala mestská časť, tak pán starosta, asi by ste si 

ušetrili aj kopec takýchto otázok. Tak tam dajte, pod hlavičkou 

mestskej časti, a myslím že je to vybavená záležitosť. Keď to 

dostala mestská časť, teda keď niečo dostane mestská časť a nie 

Vy, tak to pôjde pod hlavičkou mestskej časti.  Ďakujem. To je za 

mňa všetko.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a :  

 Ďakujem pekne za slovo. Tiež mám toho viacej. Chcel by som 

sa opýtať pána Olexíka, kedy bude skolaudovaný parčík na Rozvodnej 

a Vlárskej a kedy budú odstránené tie nedorobky? Obyvatelia ma 
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informovali, že im padajú kamene z toho ako je svah spevnený, je 

tam neporiadok a pritom je to ich majetok. Tak by som bol rád, 

keby toto bude konečne dokončené. Už som na to upozorňoval asi 4-

krát počas polroka, pýtal som sa v rámci interpelácií.  

 

 Druhá moja otázka smeruje k priestoru na zástavke Magurská. 

Pán starosta, Vy ste 05.05. pred rokom dali na sociálnu sieť 

status, kde píšete a je to obsahom jedeného článku.  

 

      Ako ďalej starosta Kusý na sociálnej sieti píše, tak 

s majiteľom stánku nenašiel spoločnú reč. Preto som sa stretol 

s majiteľom pozemku, starším Kramarčanom pánom Ouzkým a jeho 

vnukom. Prisľúbili mi, že s majiteľom stánku ukončia nájomnú 

zmluvu, stánok od neho odkúpia, rozoberú a nahradia niečím 

normálnym a okolitý priestor upravia. Veď tu žijeme spolu a všetci 

chceme to isté. Pekne upravené, čisté a bezpečné okolie. Dodal 

novomestský starosta. 

 

 Ja pán starosta s Vami súhlasím, že všetci chceme pekné, 

čisté prostredie, uplynul rok; síce ten nevestinec alebo čo to 

bolo už nie je, ale napriek tomu tam je stále neporiadok, kusy 

betónu, nejaké plasty, a vôbec to nie je pekné, čisté, a ten 

majiteľ v podstate ten priestor vôbec neupravil.  

 

 Čiže, rád by som Vás poprosil, či ho môžete kontaktovať 

znova, na tej fotke si s ním podávate ruky. Čiže, ak máte s ním 

nejaký priamy kontakt, či by tento priestor mohol byť nejako 

skultivovaný. 

 

 Čo sa týka letákov, ja nechcem reagovať faktickou na pána 

Korčeka, bola to faktická. Pán Korček, Vy ste spomínali teda, že 

to uznesenie vám prešlo, to znamená, že by malo platiť. Pán 
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starosta, ja sa pozerám na ten leták, ktorý ste dali k VÚB 

akadémii, hlavička je Mgr. Rudolf Kusý, čo je najväčší fond, ktorý 

je použitý na tom letáku. A dole napríklad v päte toho listu je 

odkaz na Vašu súkromnú facebookovú schránku 

facebook.com/rudolfkusý, nie na facebook mestskej časti.  

 

 Ja by som Vás chcel poprosiť, aby ste tieto letáky teda 

zasielali v rámci toho uznesenia, ktoré spomínal pán Korček, že 

mestská časť pozýva a odkazovali na mestskú časť, a nerobili to 

ako nejakú svoju aktivitu. Zároveň neviem, čo ostatní poslanci 

vedia, v tomto letáku sa píše: 

 Mestská časť sa zaväzuje, že za 1 € na rok prenajme časť 

pozemku kotolne, na ktorom vybuduje 7 parkovacích miest.  

 

 To znamená, že obyvateľom prichádza informácia, kde sa 

mestská časť zaväzuje, pritom poslanci o tom sa ešte 

nerozhodovali, komisie boli proti, a preto ma prekvapuje, že 

takýto list vôbec sme mali v schránkach. A nehovoriac o tom čo 

spomínal na minulom zastupiteľstve pán Troiak, že my sme gesční 

poslanci, máme nejaké konkrétne ulice o ktoré sa máme starať. A Vy 

nás, pán starosta, vôbec neprizývate k rokovaniam, pričom my tieto 

miesta poznáme, sme s týmito ľuďmi v kontakte. 

 

 Ja by som bol veľmi rád, že keď sa pripravujeme memorandum 

takého typu, ktoré sa týka VÚB akadémie na Rozvodnej a Vlárskej 

ulici, keď si pozvete poslancov za Kramáre, ktorí Vám povedia svoj 

názor, vysvetlia, a môžete potom tým ľuďom ďalej tlmočiť tie 

výsledky. 

 

      Zároveň by som Vás chcel poprosiť, už skončila pandemická 

situácia ako bola, aby sme obnovili tie stretnutia k developerským 

projektom, na Kramároch ich určite máme viacero, ktoré sú 
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v nejakej forme rozrobenosti. Vráťme sa k tým verejným stretnutiam 

napríklad v Dome kultúry Kramáre a poprosme tých investorov, aby 

odprezentovali tie developerské projekty, napríklad aj na VÚB 

akadémia sa ľudia pýtajú, a verím že sa mnohí potešia.  

 

 Rád by som sa teda spýtal ešte, v akom stave je zaradenie 

Rozvodnej ulice do správy siete komunikácií. Pán Olexík, veď to 

už sme viackrát spolu riešili. Pred polrokom ste mi povedali, že 

už to čoskoro bude, tak ma zaujíma, že či to už je?       

 

 Predposledná otázka na pána Hulína, ktorý tu nie je a verím, 

že si pozrie do záznamu. Rád by som sa spýtal, či ZŠ a MŠ už majú 

k dispozícii tie dva kontajnery ročne, na ktoré povedal, že by to 

nemal byť problém, aby nemuseli pýtať poslancov práve na tie 

jesenné a jarné brigády. 

 

 A moja posledná otázka je, v akom stave je riešenie 

Pezinského súdu? Tam bol nejaký zámer, prezentovali to, možno 

odkúpiť, odstrániť. Tak by ma zaujímalo, možno členov komisie pre 

Tržnicu a EKO-podnik, že v akom stave je odstraňovanie toho 

Pezinského súdu, ktorý tam naozaj vyzerá dosť zlé. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Mám pocit, že prvá otázka smerovala na pána 

prednostu; nezachytil som ktorá. Parčík na Vlárskej. Ak neviete 

odpovedať okamžite, tak pripravte odpoveď, nech investičné 

oddelenie sa vyjadrí. Reagujme aj na tie kamene, atď., 

a odovzdanie. 

 

 Pokiaľ je otázka na mňa kvôli tomu stánku, tak ako hovoríte, 

ten stánok, ktorý tam nemá byť, bol odstránený. Oni tam chcú mať 
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bufet, my sme im vysvetlili, boli sme tam znova pred pár mesiacmi, 

že to nemôžu ho len tak umiestniť, potrebujú na to nejaké 

povolenie, lebo chcú tam mať niečo ďalšie. Čiže, v podstate čakajú 

s úpravou pozemku až dovtedy, kým budú mať povolenie na prípojky 

vody, elektriny a neviem čo všetko ďalšie.     

 

 Pokiaľ ide o memorandum, memorandum nie je záväzné. Hovorí 

o tom ako si situáciu predstavuje úrad. Išlo o stavebnú vec. My 

sme jednoducho investora požiadali, aby na tomto mieste nestaval 

a aby nenadstavoval. A opýtali sme sa, čo môžeme spraviť pre neho, 

aby bol tak láskavý a vyšiel nám v tejto veci v ústrety.  

 

     Mám za to, že to, že bude môcť vybudovať na našom pozemku 7 

parkovacích miest, ktoré nám po 10 rokoch bezplatne odovzdá, je 

naozaj malá daň za to, že nebudeme mať ďalšiu developerskú 

výstavbu. Ale, samozrejme, môžete mať iný názor. 

 

 Pán poslanec ešte sa pýtal na pána asi Trnavského; pán 

prednosta, nech pán Trnavský pripraví informáciu o Rozvodnej 

s tým, že ak to nie je ešte vyriešené, tak nech sú tam, prosím 

kroky, ktoré treba urobiť na to, aby sme túto komunikáciu už 

konečne mali zverenú zo strany hlavného mesta, dobre? Ďakujem 

pekne.  

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ešte som sa pýtal na ten Pezinský súd. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD., LL.M.: 
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 Ďakujem, pán starosta. Dovoľte, aby som odpovedal na otázku, 

ktorú pán Mrva položil Vám. Ja som to riešil aj so súčasným 

riaditeľom pánom JUDr. Hulínom čo sa týka Pezinského súdu. Tak 

tam samozrejme je jednoznačný zámer, aby tento Pezinský súd odtiaľ 

zmizol. Pôvodne tam bola nejaká myšlienka, aby tam možno bola 

Stanica mestskej polície, čo nebolo akceptované zo strany hlavného 

mesta, čiže sa vykonávajú všetky úkony na to, aby ten Pezinský 

súd zmizol.  

 

     Myslím, že boli podané aj konkrétne žaloby s tým, že si iste 

pamätáte, že sme tu mali materiál aj ohľadom iného riešenia. Tá 

situácia Pezinského súdu, kde potom bol na žiadosť budúceho 

vlastníka tohto objektu tento materiál stiahnutý. Zatiaľ EKO-

podnik nebol informovaný o výsledku tohto dedičského konania. 

Čiže, pokiaľ to dedičské konanie prebehne a bude teda nový 

vlastník tohto objektu, tak asi sa ďalej bude s ním komunikovať, 

či už budú prebiehať ďalej tie spory alebo ak bude nejaká iná 

dohoda, o tom potom bude musieť rozhodovať zastupiteľstvo. 

 

 Ale jednoznačne všetci vidíte, že zámer či už Komisie pre 

EKO-podnik alebo pre Tržnicu, a ďalších poslancov, ktorí sa o to 

zaujímajú, je zveľadiť okolie Tržnice. Proste, bola tam vysadená 

nová zeleň, na čo prispelo hlavné mesto výsadbou, takže takéto sú 

zámery. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a :  

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta.  



58 
 

 

Pokračovanie 37. zas. MZ MČ B-NM 21.4.2022 

     Ja mám na Vás pripravené 2 otázky A chcel by som sa, teda 

obraciam sa na Vás v tej súvislosti, že zároveň ako starosta 

pôsobíte aj na pozícii štatutárneho orgánu stavebného úradu. 

A teda tá prvá otázka by bola: 

 Predstavte si takú situáciu, že stavebník požiada stavebný 

úrad o povolenie zmeny stavby pred dokončením, pričom v čase tej 

žiadosti nedisponoval záväzným stanoviskom hlavného mesta 

k investičnej činnosti, resp. zmene predmetnej stavby pred 

dokončením.  

 

 Ja sa Vás chcem opýtať, či je to podľa Vás v poriadku, že Vy 

ste rozhodli o povolení takejto zmeny stavby pred dokončením bez 

záväzného stanoviska hlavného mesta? To je prvá otázka. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

Dobre. Ak dovolíte, poprosím stavebný úrad, aby Vám pripravil 

odpoveď. Nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Mám sa obrátiť písomne?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie. Beriem to tak, že pán prednosta všetky otázky spíše 

a prerozdelí oddeleniam tak ako som to tu povedal; niečo pánovi 

Ing. Trnavskému, niečo na právne oddelenie, niečo teda na stavebný 

úrad, niečo EKO-podniku, atď. Nech sa páči, pokračovať. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Priznám sa, že som trochu zaskočený takouto odpoveďou, lebo 

Vy v podstate pôsobíte už 12 rokov na tejto pozícii a vydali ste 
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niekoľko rozhodnutí, takže som očakával, že nebudete mať problém 

odpovedať okamžite. Ale O. K. Tak ja si počkám na písomnú odpoveď.   

 

 A druhá otázka by smerovala taktiež na Vás, že aký máte názor 

na skutočnosť, ak stavebník zmenou stavby pred dokončením 

významným spôsobom zmenil funkčnú náplň stavby?  A teda nemala by 

sa táto zmena stavby riešiť na územnom konaní. To je otázka. Teda 

ak príde k takejto situácii, či netreba riešiť takúto situáciu 

vrátením projektu do nového územného konania? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím stavebný úrad, aby Vám na to odpovedal, veď na to 

sú odborne pripravení. 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 A dobre, opýtam sa, aký je tam nejaký časový dedline, alebo 

kedy môžem očakávať odpoveď?   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím, aby do nejakých 2 týždňov ste mali odpoveď, dobré?  

  

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Pán starosta, ja musím nadviazať na 

pána kolegu A. Árvu, že ste na úrade už nejaký dvanásty rok teraz, 
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alebo jedenásť a niečo, aby som bol presný. Ja si myslím, že keď 

takéto veci riešite a podpisujete, tak mali by ste mať vedomosť, 

že prečo sa takto koná alebo nekoná. Ale však v pohode, asi treba 

to riešiť tak, že stavebný úrad na to odpovie.    

 

 Ja sa chcem spýtať v súvislosti s tým čo sme sa bavili o tom 

detskom ihrisku minulé zastupiteľstvo. Ak som dobre rozumel, mal 

som k dispozícii 80 tisíc eur pre ihrisko, Mierovú kolóniu. 

Neviem, či môžem mať takúto kompetenciu, ale keby som mal, tak ja 

by som to ihrisko v Mierovej kolónii urobil, pán starosta, aby 

obyvatelia nemuseli čakať ďalších 8 alebo 10 rokov, dobré? Keby 

sa to dalo, tak kľudne mi dajte. Aj 50 tisíc mi dajte, budem 

spokojný.  

 

     My sme takúto situáciu riešili s pánom Árvom na Bielom kríži 

a riešili sme dva ihriská a za menšiu sumu. Takže, ak by sa to 

dalo, tak by som bol rád aj do budúcnosti. Nechcem sa Vás dotknúť, 

ja si to ešte prehrám, že či to bolo tak povedané, ale mám taký 

dojem, že ste povedali, že som mal takúto možnosť. Keby som mal, 

tak sa omluvám všetkým, ale také možnosti som nemal. Ale keby sa 

dalo, a to mi poslanci tu aj potvrdia, že ešte nebol takýto 

poslanec, ktorý by mohol disponovať s takými sumami. Ale, keby sa 

dalo ako hovoríte, že som mal túto možnosť, tak dajte tú sumu a ja 

to ihrisko spravím. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Timková.     

  

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja už som mala otázky, ale chcela by 

som sa možno pána Čajdu spýtať, vidím že je prihlásený, že ako je 
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to s tými podanými žiadosťami čo sa týka Cádrovej a Odboráskej, 

že či máme nejaké nové informácie, či už bol nejaký výsledok? 

 

Mgr. Tomáš Č a j d a, vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov 

a verejného obstarávania: 

 Nie. Nebol žiadny. Prebehlo doplnenie dokladov, resp. to sú 

štandardné veci.    

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. A ešte možno jednu ďalšiu otázku; čo 

možno ste zistili za ten týždeň, že koľko je peňazí v tom Rezervnom 

fonde? Či už je nejaká informácia? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Áno, nechal som si pripraviť informáciu; účet Rezervného 

fondu, stav Rezervného fondu k 31.03.2022  659.345,26 €. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová.  

 

 

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

 Ďakujem. Ja som sa v mene kolegu Paľa Troiaka, ktorý sa dnes 

nemohol zúčastniť chcela spýtať Vás, pán starosta, že aký je stav  

rekonštrukcie verejného priestranstva pred Komunitným centrom 

Ovručská?  

     Pýtajú sa ma na to obyvatelia, tak či by ste nám teda  mohli 

povedať všetkým, aby sme vedeli odpovedať.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Zistím na investičnom oddelení a dám informáciu.  

 

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

 O. K. Ďakujem pekne.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Z mojej strany posledná otázka. Pán 

starosta, chcel by som sa vrátiť k zámeru rezidenčného parkovania, 

lokalita Biely kríž, Dimitrovka. V nadväznosti na to, čo už bolo 

povedané, nechcem sa opakovať, ale úrad má k dispozícii všetky 

podklady na to, aby mohol realizovať povedzme to verejné 

obstarávanie alebo oslovenie potencionálneho dodávateľa softvéru 

na registráciu obyvateľov. Takisto by mohol realizovať, aj 

vzhľadom na počasie dopravné značenie, vodorovné, zvislé. Projekt 

sme pripravili s kolegami z Magistrátu. Je to pripravené všetko 

na 100 %; opakujem, máte to tam.  

     Čiže, týždeň ubehol, čas letí a chcem sa spýtať, že čo je 

nové v tejto veci? Či mi viete odpovedať prípadne Vy, alebo pán 

vicestarosta Braňo Filipovič? Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, dostali sme od pána Fischera projekt. Projekt bol 

schválený na Magistráte. A pán Volf pripravil požiadavky na 

obstarávanie systému a úloha na obstarávanie je, aby do konca 
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mesiaca to obstarávanie vyhodili von. A na pána Trnavského, aby 

zabezpečil čo najrýchlejšie realizáciu na Bielom kríži.  

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. V súvislosti s tým, čo 

povedal pán kolega Árva ma napadá takáto vec. Minule sme sa tu 

bavili, či chcete nejakú pomoc od nás v týchto lokalitách 

Dimitrovka a Biely kríž? Alebo teda nie, lebo ste hovorili že 

nechcete nejakú pomoc, ale pán vicestarosta Filipovič má na to 

iný názor, tak ak by ste sa mohli dohodnúť, aby ste dali jasnú 

odpoveď. Ak nie, tak môžeme to riešiť čo sa týka nejakého 

poslaneckého dozoru nad tým. Tak mi teraz povedzte, či sa tomu 

máme venovať alebo nie. Ale bolo by dosť zlé, keby vedenie bolo 

rozdelené v tom, že jeden hovorí nie a druhý že áno. Tak aby ste 

dali jasnú odpoveď, aby sme sa mohli aj podľa toho s pánom Árvom 

zariadiť.  

 

 

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

 Nemáme rozdielnu; Riško (JUDr. Mikulec), Ty tu snažíš sa 

urobiť nejaký politický potenciál. Už som Ti povedal, nenúť ma 

(zvuk), nemám na to náladu. Ale keď chceš môže byť konfrontácia, 

ja v tom nevidím žiadny problém.  

 

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

 Braňo, ja neviem či si sledoval minulé zastupiteľstvo.  

 

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

 Ja som sledoval minulé zastupiteľstvo. Mne je to ľúto; takto, 

keď nechceš, ja Ťa nebudem nikde prizývať. Ja s tým nemám problém, 
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Rišo. Ale ja som žiadneho gesčného poslanca, vy tam kandidujete 

šiesti alebo siedmi, všetci ste boli pozvaní na prerokovanie 

projektu pre pána boha.        

 

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

 Ja sa nebavím o prerokovaní, ja sa bavím o realizácii.  

 

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

     Nebudem Ťa volať. Ja s tým nemám problém. Ja nemám čas.  

 

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

 Braňo, ja sa nebavím o prerokovaní, ja sa bavím o realizácii 

to sú dve rozdielne veci. 

 

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

 No, ale veď realizácia; najprv sa musí vyhodnotiť ten systém,  

to bude pán Čajda, a potom bude realizácia.  

 

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

 Braňo, v realizácii sú už aj iné veci. Realizácia je 

napríklad aj precenenie, ktoré sa má riešiť. Tak ja neviem, či 

máte toto, či sa bavíme o systéme, ale bavme sa komplexne 

o realizácii.  

 

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

O akej realizácii? Vyhodnocuješ? 

 

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

 Treba aj nakresliť Braňo. 

 

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

 Áno, treba nakresliť. 
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      Riško (JUDr. Mikulec), ja to viem, že to treba nakresliť.  

 (Spoločný hovor pána vicestarostu Filipoviča a pána poslanca 

Mikulca – nezrozumiteľné pre záznam).  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, kolegovia, pán Trnavský už dostal úlohu, aby 

zabezpečil objednávku značiek a aby vykreslil parkovacie miesta 

na Bielom kríži. A pán Volf aby zadal do konca mesiaca požiadavky 

na obstarávanie na systém. Verím, že to bude všetko čo 

najrýchlejšie sprocesované, nakoľko máme kladné stanovisko 

hlavného mesta. A ako hovoríte, máme už pekné počasie a aj preto 

sme pred dvoma týždňami začali s prvou opravou komunikácii. Takže, 

prosím, týmto to uzavrieme. Máme to v pláne realizácie tak, aby 

sme to stihli čo najrýchlejšie, rovnako tak ako rekonštrukciu 

ciest, opravy výtlkov, a podobne.  

 Pán poslanec Árva, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Pán starosta, len rád by som zareagoval. Však koniec koncov 

aj z pozície poslanca pán Volf teda participoval na predošlých 

verejných obstarávaniach. Ja som teda si dovolil takisto, bol som 

o to požiadaný, pripravil som podklady. Neviem teda, na čom 

pracuje pán Volf, ale chcem len zdôrazniť, že nevytvorí nič iné. 

Máte to tam. Ja teda beriem, že túto vec má na starosti pán Volf, 

len nerozumiem jednej veci. Na čo čakáte do konca mesiaca, keď 

podklady sú pripravené? Máme spoločnosť, ktorá tu historicky niečo 

dodávala. My tvrdíme, že sme sa s tým natrápili a ten produkt, 

ktorý tu bol počas pilotného projektu, tak Parkio ho má aj vďaka 

nám. A taký je zámer osloviť Parkio. Čiže nerozumiem a nevidím 

žiadny dôvod na to, aby ste čakali ďalších 10 dní. 
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     A vravím, tie podklady tam máte minimálne od začiatku apríla 

a v tejto veci sa nič nedeje, resp. nemá to nejaký ťah na bránu. 

Tak by som Vás chcel opätovne požiadať, aby ste dali jasný pokyn 

aby sa začali hýbať veci v tomto smere dopredu. Mám pocit, že 

potom ubehne rok a nič sa neudeje. To je za mňa všetko. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Už som odpovedal. 

 Chce ešte niekto v rámci tohto bodu vystúpiť? 

 Nikto nie je prihlásený. 

 

 Takže, ak dovolíte ideme k ďalšiemu bodu. 

 

 

BOD 31: 

Interpelácie 

       

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

 Mám za to, že sme sa dohodli na písomných interpeláciách už 

na nejakom zastupiteľstve pred týmto. Myslím, že by sme to mohli 

zachovať.  

 

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

 Súhlasím. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže mám za to, že nikto nie je prihlásený. A dohoda, že 

budete priebežne posielať písomne interpelácie a priebežne bude 

na ne úrad odpovedať, naďalej platí. Samozrejme, ak niekto chce 

vystúpiť môže, nikomu to právo neberiem. 
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BOD 32: 

Záver 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Chcem poďakovať za aktívnu účasť, ale aj za to, že sme za 2 

hodiny to dnes zvládli. A želám Vám príjemný zvyšok dnešného dňa. 

 Všetko dobré a veľa zdravia.  

 

(Ukončenie MZ o 11.00 hod.) 

 

                     x           x  
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