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ZAČIATOK 38. zasadnutia MZ o 14.00 hod.  

 

BOD 1: 

OTVORENIE 

 

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

 Dovolím si otvoriť 38. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto; vítam Vás, kolegyne, 

kolegovia.  

 Z dnešného zastupiteľstva sú ospravedlnení: 

Mgr. Rudolf Kusý, starosta 

Ing. Libor Gašpierik 

Andrej Balga, MBA. 

 

 Dovolím si pristúpiť k druhému bodu.  

 

 

 

BOD 2: 

Schválenie programu rokovania 

 

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

 Program rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli mestskej 

časti a na webovom sídle mestskej časti: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

5. Návrh na vykonanie štátneho stavebného dozoru na stavbe Nové 

Vinice na Skalickej ceste, lokalita Biely Krížä 
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6. Návrh na schválenie zmeny v Štatúte časopisu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta 

7. Návrh na schválenie zmeny počtu a voľbu členov Redakčnej 

rady časopisu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas 

Nového Mesta 

8. Vystúpenie občanov (predpoklad o 15.00 hod.) 

9. Rôzne 

10.Interpelácie 

11.Záver 

 

     Prosím, zapnite si aplikáciu a hlasujeme. 

 Prezentujte sa, prosím. 

 (Prezentácia) 

 

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

 Ahojte. Dobrý deň.  

     Pani Červenková, neviem, nevedela som sa pripojiť o 14.00 

hod., takže sa ospravedlňujem. 

 

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

 Silvinka (Ing. Švecová), keď môžeš, skús sa prezentovať do 

aplikácie.  

 

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

 Tam sa mi to podarilo; ale ma vyhodilo. 

 

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

 Ďakujem. 

 

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

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

 Ďakujem za prezentovanie.  

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 

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

 Z aplikácie ma to znovu vyhodilo, za čo sa omluvám. A hlásim, 

až by som chýbala, prosím o zopakovanie. 

 

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

 Ďakujem. Program rokovania bol prijatý. 

 Za bolo:                 17 poslancov. 

 Proti:                    0 

 Zdržal sa:                0 

 Neprítomní:               8     

 Dovolím si pristúpiť k bodu 3 dnešného rokovania. 

 

 

BOD 3: 

Voľba členov návrhovej komisie 

 

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

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí poslanci: 

JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M. 

Mgr. Peter Weiss. 

 Má niekto iné návrhy? 

 Ak nie, dovoľujem si vás požiadať, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Dovoľujem si vás požiadať o hlasovanie. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                    17 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              1 

 Neprítomní:             7 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Dovoľujem si prejsť k bodu č. 4 dnešného rokovania. 

 

 

 

BOD 4: 

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

 

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

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhovaní: 

poslankyňa Ing. Mgr. Katarína Šebejová, PhD. 

poslanec Ing. Pavol Galamboš.  

 Má niekto pozmeňujúci resp. doplňujúci návrh? 

 Ak nie, dovolím si spustiť hlasovanie. 

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem za prezentovanie.  

 Hlasujeme, priatelia. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                      20 poslancov. 

 Proti:                    0 

 Zdržal sa:                0 

 Neprítomní:               5. 

 Konštatujem, že hlasovanie bolo platné a prijaté. 

 Pristúpime k bodu č. 5 rokovania. 
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BOD 5:  

Návrh na vykonanie štátneho stavebného dozoru na stavbe Nové 

Vinice na Skalickej ceste, lokalita Biely Kríž 

 

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

 Predkladateľom a zodpovedným za spracovanie je Ing. Andrej 

Árva. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem, pán vicestarosta. Ja som si dovolil sa prihlásiť 

oficiálne cez aplikáciu. Možno ste všetci prekvapení, že tento 

návrh uznesenia sa  tu objavil. My sme ho schválili na poslednom 

zastupiteľstve. Pán starosta nepodpísal toto uznesenie, nemal som 

žiadnu informáciu. Naozaj ma to mrzí takýto vyhýbavý postoj pána 

starostu, že neodpovedá na konkrétne a priame otázky čo sa týka 

jeho kompetencií vo výkone riadenia stavebného úradu. 

 

     Medzi časom som sa ale dozvedel, že štátny stavebný dohľad 

bol realizovaný, teda pravdepodobne vďaka aj tým intervenciám 

a chcel by som sa aj vám kolegovia, všetkým 19 poslancom 

poďakovať, ktorí hlasovali za tento návrh uznesenia, ale ja ho 

teda sťahujem, lebo je momentálne bezpredmetný. Máme výsledok, 

kde správa je naozaj zaujímavá, a budem sa tomu venovať v ďalšom 

priebehu. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Ja som sa s faktickou 

poznámkou prihlásil len na doplňujúce informácie, že ten štátny 



8 
 

 

38. zas. MZ MČ B-NM 12.5.2022 

stavebný dohľad tam už bol vykonaný. Takže toľko a tým pádom sa 

odhlasujem. Ďakujem veľmi pekne.  

 S ďalšou faktickou poznámkou je prihlásený pán kolega, JUDr. 

Mikulec Richard. Nech sa páči, pán kolega. 

 

 

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

 Pozdravujem všetkých. Je len doplním k Andrejovi, že tiež mi 

je ľúto, že pán starosta, keď sa ho poslanec pýta priamo na 

zastupiteľstve; 

 

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

 Pán poslanec stiahol bod, takže by nemala byť diskusia, za 

čo sa ospravedlňujem. Takže neviem;   

 

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

 Ja len doplním, že čo bolo stretnutie s obyvateľmi na Bielom 

Kríži a pán starosta tam veselo diskutuje s obyvateľmi, a tam mu 

nerobí problém sa k tomu vyjadrovať. A keď sa ho pýta pán poslanec 

na zastupiteľstve, tak tam problém má; tak nerozumiem tomu potom. 

Či je tam nejaká iná situácia, keď tam diskutuje aj s obyvateľmi; 

diskutuje dokonca aj s poslancom? 

 

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

 Pán poslanec, bolo by dobré, keby ste sa ho spýtali na to 

keď tu bude, dnes je ospravedlnený.   

 

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

 To bolo verejné stretnutie.  

 

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

 Ja viem, len dnes je ospravedlnený. 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Len chcem dopovedať; keď ja budem skákať do reči; Braňo (Mgr. 

Filipovič) mám minútu, tak to rešpektuj, a hotovo. Dobre? Čiže 

hovorím, mrzí ma to, že keď sa poslanec pýta na zastupiteľstve 

tak hovorí, že o tom nebude diskutovať, lebo sú to veci čo sa týka 

stavebného úradu. A keď je stretnutie s obyvateľmi tak sa o tom 

diskutuje a nie je tam problém. Takže tiež nevidím problém, aby 

o tom diskutoval priamo aj s poslancom, ktorý občanov zastupuje 

priamo na zastupiteľstve. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, nemala byť diskusia 

k tomuto bodu; ale už sa stalo.   

 Pristúpime k bodu č. 6. 

 

 

BOD 6: 

Návrh na schválenie zmeny v Štatúte časopisu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta 

 

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

 Predkladateľom a zodpovedným za spracovanie je Mgr. Martin 

Vlačiky, Ph.D. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja som sa teda prihlásil aj cez aplikáciu, len už 

si ma Braňo (Mgr. Filipovič) predbehol, tak neviem, či mám 

pokračovať alebo si to vymeníme? 
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Vicestarosta Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA.: 

 Pardon. Vymeníme si to. 

 

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

 Dobre. O. K. Nakoľko nebolo podpísané ani toto uznesenie 

pánom starostom, ani to nasledujúce, kde sa zvolili dvaja noví 

členovia Redakčnej rady, tak sme vlastne zvolávali toto mimoriadne 

rokovanie Miestneho zastupiteľstva, aby sme sa pokúsili to nejakým 

spôsobom ešte zmeniť. Medzičasom sa situácia zmenila.  

 

     Po rokovaní Redakčnej rady som sa dozvedel, že teda bolo 

spomínané zo strany pána starostu a ďalších, že existuje nejaká 

právna analýza, že Štatút Hlasu Nového Mesta nie je v súlade so 

zákonom. Tak som hneď žiadal o tento štatút, teda toto stanovisko 

právne. Bohužiaľ, nám bolo dodané až v utorok, čiže bolo veľmi 

málo času sa nejakým spôsobom k tomu postaviť. A ja som teda 

zobral do úvahy, že teda nebolo to v poriadku, čo teda nie je naša 

vina, to malo posúdiť právne oddelenie Miestneho úradu. A keď to 

bolo nezákonné, tak nemal to pán starosta v roku 2015 podpísať 

vtedy a nie že to veselo fungovalo až dovtedy, kým sme my nezačali 

niečo riešiť so Štatútom, Redakčnou radou. To ma veľmi mrzí, že 

to takto fungovalo a neprišlo sa na tom v roku 2015, keď to mohlo 

byť o inom.  

 

 Ale teda, ja som si dovolil autoremedúrou upraviť ten môj 

predkladaný materiál, aby reflektoval tieto skutočností, ktoré sú 

známe teraz a neboli známe vtedy, keď sme zvolávali to mimoriadne 

zastupiteľstvo.   

 

 Čiže, predkladám nové znenie Štatútu časopisu Hlas Nového 

Mesta, ktorý som vypracoval na základe vlastne Štatútu mestského 

magazínu in.ba, ktorý vydáva Hlavné mesto Slovenskej republiky 
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Bratislava. A súčasťou predkladaného materiálu sú aj Zásady 

prítomnosti volených predstaviteľov mestskej časti v časopise 

Hlas Nového Mesta tak, aby do budúcnosti boli jasne zadefinované 

pravidlá prítomnosti pána starostu a poslancov mestskej časti 

v tomto časopise. Tento materiál som vám všetkým poslal. Bohužiaľ,  

teda chápem že to je dnes, ale ako som písal, táto právna analýza 

má meškanie skoro 2 týždne, alebo neviem presne kedy bola tá 

Redakčná rada, a to som žiadal hneď po jej konaní aby to bolo 

poslané. 

 

     Čiže, bohužiaľ, aj toto prišlo s omeškaním, ale pevne verím, 

že keďže s viacerými poslancami a poslankyňami bol časopis in.ba 

daný ako nejaký vzor, ktorým by sme sa mohli inšpirovať, dokonca 

aj pánom starostom. Aj to odpolitizovanie tam zohralo dôležitú 

úlohu, čo mi tiež viacerí vyjadrili nejakú vôľu, takže by sme 

mohli ísť týmto smerom.  

 

 Ja teda prečítam návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo po prvé: 

schvaľuje zmenu Štatútu časopisu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto Hlas Nového Mesta v predloženom znení, ktorou sa ruší Štatút 

časopisu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta 

schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto č. 10/25 zo dňa 15.12.2015. 

 

 Po druhé: 

splnomocňuje starostu k podpisu nového znenia Štatútu časopisu 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta. 

     Tu by som ešte v rámci tej autoremedúry dodal, čo mi 

posielala Katka Šebejová, ako doplnenie, že teda splnomocňujeme 

pána starostu k podpisu tohto nového Štatútu a k dopracovaniu 
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Zásad tvorby Hlasu Nového Mesta tak, aby boli predložené na 

rokovanie Miestneho zastupiteľstva najneskôr 28.06.2022.  

 

 Po tretie: 

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Zásady prítomnosti volených 

predstaviteľov mestskej časti v časopise Hlas Nového Mesta.  

 Ďakujem pekne. 

 Ten materiál ste dostali aj so Štatútu, aj s tými Zásadami. 

Nie je to príliš dlhé. Ja teda pevne verím, že ste si mali čas to 

aspoň preletieť. A keď nie, môžem to vysvetliť v ďalšom príspevku. 

Ďakujem. 

 

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

 Prepáčte. Pán poslanec, poslali ste to aj mne? 

 

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

 Áno, posielal som to. Ešte to pošlem aj s tým doplnením od 

pani Šebejovej. Posielal som to aj Vám asi možno 10 minút dozadu. 

 

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

 To som nebola na internete. Dobre. Ďakujem. 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  S ďalšou faktickou poznámkou som 

prihlásený ja:  

 Chcel by som povedať, vážený pán kolega, odpolitizácia 

časopisu Hlas Nového Mesta sa nerobí tak, že štatutára; treba si 

uvedomiť, čo sa stalo. Išli sme odpolitizovať tak, že štatutár 

ktorý je zodpovedný za obsah sa odvolal, a dovolili sme tam proti 

kandidáta v nasledujúcich voľbách, ktorý ide kandidovať ako 

protikandidát na starostu a jemu ste dali právomoc.  
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     Čiže, prosím vás, ako sa môže niečo odpolitizovať, keď ten 

ktorý je zodpovedný za obsah je zbavený hlasovanie a jeho 

protikandidát akože odpolitizovanie, dostane právomoci väčšie ako 

štatutár, ktorý je zodpovedný za obsah. Toto je taký paškvil, že 

je to fakt hanba, lebo každý klub má vo svojom klube právnika 

a stalo sa toto, čo je absolútne neprípustné. To je fakt 

diletanstvo. A upozorňovali sme na to traja; ja, pán Korček a pani 

Edita Pfundner, a nikto nás nerešpektoval. Pritom ja nemám právne 

vzdelanie, iba právne povedomie. Ďalší dvaja majú právne 

vzdelanie.  

 

     Upozorňujem, cez to všetko sa urobila protizákonná vec. 

A tvárime sa, že ideme odpolitizovať. To je proste jedna veľká 

hanba čo sa teraz stalo, ale to nevadí. Dobre. 

 Ďalší do rozpravy je pán Mgr. Petrovič. Nech sa páči. 

 Pardon. Ešte pán Mukulec je pred ním.  

 

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

 Môžem hovoriť? 

 

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

 Pán poslanec, nech sa páči. 

 

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

 Ja len k tomu by som chcel povedať. Všetci si pamätáme aj 

v blízkej minulosti, aj v ďalekej minulosti, dokonca si to aj 

Tomino Korček musí pamätať, že tiež sme namietali proti tomu, že 

ten časopis vyzerá niekedy, že ten pán starosta Kusý je tam pomaly 

na každej strane, že je to jeho časopis a nie je to časopis Nového 

Mesta. Ja nerád sa vyjadrujem, aj on, na adresu pána Kusého, že 

teda už to tu vyzerá ako v Severnej Kórei.  
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     Takže keď sa už bavíme o tom, tak si myslím, že oveľa 

demokratickejšie by bolo, keby tam bolo viac názorov viacej 

poslancov. A už vôbec nevidím žiadny problém v tom, že by sa 

nejakí poslanci vyjadrovali aj kriticky, lebo ono niekedy ten Hlas 

Nového Mesta už vyzerá tak, že tu sa rozdávajú sa kvetinky, potom 

sa strihá nejaká páska, tu je všetko v poriadku, la, la, la, ale 

je tu kopec veci, ktoré obyvateľov trápia tie tam nie sú na tých 

stránkach toho Hlasu Nového Mesta. Viď nejaké stavby, atď., atď. 

Ide o to, aby obyvatelia mali nejaké predstavy aj o problémoch 

mestskej časti.  

 

 Čiže, ja by som to videl tak, že vôbec nevidím žiadny 

problém, keby tam bolo aj viacej poslancov, aj viacej názorov, 

nakoniec tí poslanci zastupujú ľudí, ten časopis  je pre 

obyvateľov, pre ľudí, takže tí poslanci keď sa vyjadrujú aj 

kriticky tak nemyslím si, že by tu mal byť jeden človek, ktorý to 

bude riadiť tak, že to bude celé vyzerať podľa jeho. Takže to zase 

bude vyzerať tak, že všetko tu je akože v poriadku v tej mestskej 

časti, pričom všetci vieme že to v poriadku nie je.  

 

Takže to je môj názor. A ja poprosím aj ostatných kolegov, 

nech sa k tomu vyjadria. Ja nevidím v tom žiadnu politizáciu. Ja 

vidím v tom len to, že tí ľudia musia vidieť, že sa hovorí aj 

o tých negatívnych veciach, aj o tých negatívnych problémoch 

mestskej časti. To je za mňa všetko. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ďalší v poradí je pán JUDr. Korček; nech sa 

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

 Ďakujem za slovo. Vážený pán kolega Vlačiky, ja sa 

pravdepodobne vyjadrím aj širšie v riadnom príspevku. Ja som teda, 

aj ešte s jedným kolegom z nášho poslaneckého klubu podporil vaše 

uznesenie a minimálne ja som dostal od Vás takej odmeny ako vždy, 

že ste ma opätovne ohovárali na vašom facebooku a uvádzali 

nepravdivé informácie, ale o tom budem možno hovoriť viacej. 

 

     Viete, ja rešpektujem vaše vzdelanie, ale naozaj myslím si, 

že čo sa týka práva, mám naozaj väčšie skúsenosti ako niektorý 

z kolegov. A potvrdí mi to aj pán JUDr. Mikulec, či pán Weiss 

upozorňoval, že takýmto spôsobom sa nedá riešiť Štatút, resp. jeho 

zmeny, a že tieto zmeny budú pravdepodobne protizákonné, čo sa 

teda aj ukázalo. Takže som na to upozorňoval už v roku 2020, keď 

podobným spôsobom chcel riešiť Štatút Redakčnej rady pán kolega 

Petrovič.  

 

 To, čo navrhujete Vy teraz je podľa môjho názoru znovu 

protizákonné, pretože ten Štatút aj v zmysle toho právneho názoru, 

alebo toho právneho stanoviska, ktoré ste si mohli prečítať by 

mal vydávať starosta mestskej časti ako vydavateľ, pretože 

vydavateľom je mestská časť a štatutárnym zástupcom mestskej časti 

je starosta. Takto to funguje aj v časopise in.ba na hlavnom 

meste. Ten Štatút ste dostali.  

 

     Ja som si ho pozrel, lebo som nevedel, že dovtedy bol niekde 

zverejnený. A tam vidíte, že Redakčná rada, tak ako je koncipovaná 

na hlavnom meste je výlučne len poradným orgánom pána primátora. 

A poradné orgány pána primátora, alebo pána starostu ako 

štatutárneho zástupcu vydavateľa, môže konštituovať iba výlučne 

on. Miestne zastupiteľstvo alebo mestské zastupiteľstvo si môže 

konštituovať výlučne svoje orgány ako poradné orgány, či sú to 
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komisie alebo či  sú to aj iné poradné orgány, môže si ich nazvať 

aj iným spôsobom. Napríklad v minulosti bola takýmto spôsobom 

konštituovaná Mediálna rada na pôde Mestského zastupiteľstva.   

 

 Takže ja Vás poprosím, ak máte úprimnú snahu, nielen robiť 

nejaké predvolebné body alebo činy ostatných kolegov, prosím Vás, 

stiahnite tento návrh. Môžeme si kľudne sadnúť na pôde kultúrnej 

komisie, aj s právnym oddelením, aj pravdepodobne s pánom 

starostom, ktorý ako štatutárny zástupca vydavateľa by mal byť 

tiež prítomný a dohodnime sa na nejakej novej forme fungovania 

Hlasu Nového Mesta. Ja som za to, aby mali poslanci ďalej priestor, 

aby mohli byť aj kritické poznámky, polemiky, aby naozaj tá 

pluralita názorov bola zachovaná. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán kolega.  

      Dovoľujem si dať priestor na slovo Mgr. M. Vlačikymu. Nech 

sa páči, pán kolega.  

 

 

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

 Ďakujem. No, ja osobne na tom nevidím nič protizákonné, že 

by miestne zastupiteľstvo; 

 

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

 Pán kolega, ale nemal by ste sám na seba reagovať; 

 

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

 Ja reagujem na tých, ktorí sa prihlásili na môj riadny 

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

 Áno, ale nemôžete sám na seba reagovať, nie faktickou ale 

riadnym príspevkom. 

  

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Pán vicestarosta, predkladateľ má právo sa v faktickej  

poznámke vyjadriť k príspevkom k svojmu vystúpeniu. To je to, čo 

robí teraz kolega Vlačiky a Vy ste ho okradli o 40 sekúnd jeho 

času. Ďakujem. 

 

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

 Braňo (Mgr. Filipovič), on má právo sa vyjadriť k vlastnému 

príspevku.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Poprosím, naštudujte si Rokovací poriadok, keď vediete 

zastupiteľstvá. 

 

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

 Ja mám naštudovaný Rokovací poriadok. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Faktickou poznámkou ste reagovali na predložený materiál, 

namiesto diskusného príspevku. Toľko k naštudovaniu Rokovacieho 

poriadku. Ďakujem.  

 

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

 Môžem teda začať odznova?  

 

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

 Nech sa páči, pán kolega. 
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Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.: 

 Ďakujem. Zareagujem jednak na Teba, pán vicestarosta, že 

tým, že sme sa my pokúsili na minulom zastupiteľstve nejako zmeniť 

ten Štatút a dovoliť tam ďalších dvoch členov, na tom nevidím nič 

protizákonné, to som ani v tej právnej analýze nespomínal. Takže 

nie som si vedomý, že čokoľvek protizákonné by som ja predkladal. 

Ak ten Štatút bol protizákonný už od roku 2008, malo sa to riešiť 

už v roku 2008, len sa na to prišlo teraz. Doteraz to nikomu 

nevadilo. To je jedna vec. 

 

 Druhá vec je, čo sa týka naozaj tej narážky na to, že sme 

tam zvolili kandidáta, ktorý zhodou okolností ide kandidovať aj 

na starostu, tak akože čo, v Redakčnej rade ten človek nesmie 

kandidovať na starostu, alebo nesmie už kandidovať na nič?  

 (Poznámka z pléna.) 

 Aj tak je to irelevantné, keďže ten materiál akože stráca 

relevanciu, keďže ten Štatút ako taký,  Redakčná rada už nebude 

v takomto zložení, čiže ten ďalší bod aj tak stiahnem. Čiže, fakt, 

tam nie je o čom. 

 

 A čo sa týka pána Korčeka, nie som si tiež vedomý, napriek 

svojmu vzdelaniu, že by som teraz predkladal niečo protizákonné, 

alebo že by sa miestne zastupiteľstvo nemohlo vyjadriť nejakým 

spôsobom k Štatútu Redakčnej rady, aj keď je to poradný orgán 

starostu mestskej časti a že by sme ho my nemohli týmto spôsobom 

schváliť rovnako ako tie Zásady prítomnosti volených 

predstaviteľov. Akože naozaj mi povedzte, v čom je to 

protizákonné? Môžete byť konkrétny? Lebo ja tam žiadnu 

protizákonnosť naozaj nevidím. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Ďakujem. Ďalší v poradí faktickou poznámkou je Ing. Árva. 

Nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem pekne, pán vicestarosta. Faktická poznámka smerom 

k Vám: Naozaj by som rád zareagoval, ako ste spomínali, že bol 

navrhnutý kandidát na starostu do Redakčnej rady. Myslím, že to 

nebolo meritum veci. Ak by to stalo len na tom, a bol by to 

problém, ja by som kedykoľvek demokraticky, slobodne sa rozhodol 

o tom, že púšťam túto funkciu a túto pozíciu komukoľvek druhému  

z nezaradených poslancov, či by to bol pán Mrva, pán Mikulec alebo 

pán Bielik; ktokoľvek z nich. Naozaj si nič nezurpujem a nevyberám 

tieto funkcie.  

 

 Reagoval som na situáciu, na moju skúsenosť, keď som chcel 

zaradiť článok do Hlasu Nového Mesta, nechcel som nič 

znepríjemniť, ale stále o veľmi aktuálnych témach; takže to je 

prvá poznámka.  

 

 No, a myslím si, teraz už by som sa len opakoval. Je to bod, 

ktorý podmieňuje problematiku vlastne čo sa týka Redakčnej rady. 

Ja si ani neviem vysvetliť, že počas pôsobenia Redakčnej rady na 

úrade si na to nikto nespomenul, alebo niekomu netrklo, 

s prepáčením, že teda fungovanie Redakčnej rady je protizákonné. 

Toto je pre mňa taká najväčšia otázka s výkričníkom. A vlastne 

napovedá to všetkému. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Budem Ti Andrej (Ing. Árva) odpovedať mojim riadnym 

príspevkom, dobré? 
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 Ďalší v poradí s riadnym príspevkom pán JUDr. Korček. Nech 

sa páči, pán kolega. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, prihlásil som 

sa s riadnym príspevkom a dovoľujem si vysloviť svoj právny názor, 

prečo tento materiál, ktorý pán kolega Vlačiky navrhuje, 

protizákonný, ako som ho vyzval, možno aj zopakujem. 

 

 V zmysle Zákona o obecnom zriadení môže si vytvárať obecné 

zastupiteľstvo alebo miestne zastupiteľstvo svoje poradné orgány, 

čiže tie orgány ktoré môžu radiť miestnemu zastupiteľstvu, nie 

starostovi, a tieto orgány nemôžu mať zo zákona rozhodovaciu 

právomoc. To máte v zmysle, aj keď ste členovia komisie, komisia 

je poradný orgán a tam môže síce niekto niečo žiadať, ale nemá 

rozhodovacie kompetencie. To záleží výlučne vždy na Miestnom úrade 

alebo na starostovi, či takéto požiadavky splní, alebo nesplní. 

 

 Čo sa týka činnosti Redakčnej rady, ja si nemyslím, že 

konkrétne fungovanie bolo protizákonné. Myslím si, že tie zmeny, 

ktoré navrhol pán kolega Vlačiky, tie sú protizákonné.  

 

     A boli protizákonné hlavne v tom, že vylučovali štatutára 

z rozhodovania  Redakčnej rady, pretože tak ako bolo aj uvedené 

v právnej analýze v zmysle tlačového zákona zodpovedá za obsah 

vydavateľ. Pán starosta bol ako predseda Redakčnej rady prítomný, 

nikdy nevzniesol nejakú námietku voči tomu čo sa tam hovorilo, 

o čom sme niekedy aj hlasovali, lebo zvyčajne sme sa rozhodovali 

konsenzom. Čiže, aj ja som to vnímal tak, že ten stav nie je 

nezákonný, pretože vydavateľ ako taký, ako starosta, štatutárny 

zástupca vydavateľa berie tieto odporúčania Redakčnej rady za 
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svoje. Bol jeden prípad, keď sme schválili bez prítomnosti pána 

starosta materiál, alebo teda určité zásady publikovania v Hlase 

Nového Mesta, ktoré si on neosvojil a nepodpísal zápisnicu. A tým 

pádom oni ani neplatili.  

 

     Neviem, teda či všetci viete, ale starosta ako štatutárny 

zástupca vydavateľa informoval poslancov, teda minimálne členov 

Redakčnej rady, že ukončuje činnosť Redakčnej rady a nebudú sa 

ďalej zverejňovať autorské príspevky poslancov.  

 

     Čiže, ja stále hovorím a kľudne môžeme sa na pôde kultúrnej 

komisie alebo niekde inde zamyslieť sa nad ďalším fungovaním Hlasu 

Nového Mesta ako by to malo byť, ale naozaj bez starosta ako 

štatutárneho zástupcu vydavateľa, toto my nevieme ako 

zastupiteľstvo spraviť.  

 

     Takže, opätovne Vás, pán kolega, vyzývam, prosím, aby ste 

tento materiál stiahli.  

 

     Taktiež chcem upozorniť na Rokovací poriadok, ktorý hovorí, 

akým spôsobom majú byť materiály pripravované a zverejňované. 

V zmysle Rokovacieho poriadku materiál, ktorý nebol spracovaný 

podľa ods. 5 a nebol zverejnený na úradnej tabuli, na webovom 

sídle mestskej časti aspoň 3 dni pred zasadnutím miestneho 

zastupiteľstva nemôže byť predmetom rokovania miestneho 

zastupiteľstva. Toto ustanovenie sa nevzťahuje a tým pádom 

uznesenia poslancov miestneho zastupiteľstva, ktoré poslanci 

miestneho zastupiteľstva predkladajú, je rôzne. Ďakujem. 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne pán kolega za výborný právny výklad.  
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 Poprosím, ďalší v poradí je pán JUDr. Mikulec s faktickou 

poznámkou. Nech sa páči, pán kolega. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja len sa chcem spýtať,  Tomino (JUDr.  

Korček,) prosím Ťa, tá Redakčná rada ktorá teda bola, to bol 

poradný orgán starostu? 

 

 

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

 Pán kolega, dávali ste otázku. 

 

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

 Lebo mňa to zaujíma, lebo ja neviem, či bol členom Redakčnej 

rady pán starosta? Či bol členom poradného orgánu, ktorý radil 

jemu, alebo ako to vlastne tam fungovalo v tej Redakčnej rade? Či 

mal aj nejaké rozhodovanie v prípade nejakej nerovnosti hlasov, 

či jeho hlas bol rozhodujúci o tom ako to bude? On radil sám sebe 

prostredníctvom tej Redakčnej rady? Ako to tam fungovalo, ja 

neviem? Tak ma to zaujíma.  

 

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

 Vyjadrím sa na konci, kolegovia.  

 

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

 V pohode. Môžeš aj teraz keď sa dá. Ja neviem, či bol alebo 

nebol, bol to poradný orgán, čo to bolo vlastne; ja neviem? 

 

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

 Sú viaceré faktické poznámky, takže ja sa potom vyjadrím 

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

 Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší je pán Mgr. Vlačiky. Nech 

sa páči, s faktickou poznámkou. Pán kolega, poďte. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja tento materiál určite nebudem sťahovať a nevidím 

na ňom nič zlé. Keď si pozrieme Zákon o obecnom zriadení, tu máme 

§ 11, bod 4, Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach 

života obce. 

 

 Písm. n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu 

obce, určovať náplň ich práce. 

 

 Akože ja tam vidím úplne, že je to orgán, ktoré miestne 

zastupiteľstvo vyhodnotilo, že je potrebný na samosprávu obce, 

keďže sa jedná o obecný časopis a zriaďuje mu Štatút, tomuto  

časopisu, a Redakčnú radu, atď., určuje náplň ich práce. Povedzte 

mi, čo je na tomto proste nezákonné alebo niečo nad rámec? 

 

 Akože zriaďujeme poradný orgán a ak ste si to prečítali, pán 

kolega, tak nikde tam nie je napísané, že tá Redakčná rada má 

riadiť, hej. Takže to neplatí čo ste povedali, naozaj to má byť 

len poradný orgán a majú nejakým spôsobom pomáhať k skvalitneniu 

obsahu tohto časopisu.  

 

     Ak si pozriete článok 4, úlohy a ciele Redakčnej rady; bod 

1: 

      Redakčná rada plní poradnú funkciu pri koncepčnom, obsahovom 

a tematickom zameraní časopisu. 
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 Bod 2: Závery Redakčnej rady sú odporúčaniami časopisu. 

Poslaním Redakčnej rady nie je samostatná tvorba časopisu 

a profesijný redakčný výkon, ale len koncepčné poradenstvo.  

 Čiže, ten váš argument úplne padá. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán kolega.  

 S ďalšou faktickou poznámkou pani Mgr. Marianna Mašátová 

Haliaková. 

 

 

Poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliaková: 

 Ďakujem za slovo. Ja iba to čo povedal pán kolega Korček. Ja  

zareagujem na to čo povedal ohľadom toho, že v podstate pán 

starosta svojim rozhodnutím už zatrhol príspevky poslancov. Tým 

pádom je odovzdaný Hlas Nového Mesta čiste do rúk pána starostu, 

a ja si veľmi rada pozriem ako to nebude v tomto predvolebnom 

období; dúfam, že nebude. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. 

S faktickou poznámkou pán kolega JUDr. Korček. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Ja zareagujem na všetky faktické 

poznámky. Súhlasím s pani kolegyňou Mašátovou, naozaj pán kolega 

Vlačiky docielil presne pravý opak toho čo pravdepodobne docieliť 

chcel. A teraz sa bude postupovať v zmysle tlačového zákona a 

zákona o obecnom zriadení. A teraz celú zodpovednosť a obstarávať 
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tvorbu bude niesť vydavateľ. Opakujem, vydavateľom je mestská 

časť, štatutárnym zástupcom vydavateľa je starosta. 

 

 Čo sa týka Rišo (JUDr. Mikulec) Teba, tá Redakčná rada 

fungovala, ja som tam bol skoro 20 rokov členom. Naozaj de facto 

fungovala ako poradný orgán, pretože nikdy sa nešlo proti vôli 

vydavateľa, starostu, išlo sa konsenzom. A myslím si, že vždy sme 

sa veľmi konštruktívne dohodli na všetkom čo bolo treba. Ani iní 

kolegovia, myslím ktorí boli členovia Redakčnej rady, nemali 

nejaké výhrady.    

 

 Čo sa týka Vás, pán kolega Vlačiky; ja naozaj 

 

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

 Tomino (JUDr. Korček), ja som sa pýtal, či pán starosta bol 

členom Redakčnej rady? 

 

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

 Pán kolega, neskáčte si do rečí. Aj ja som bol na to 

upozornený.  

 

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

 Bol predsedom Redakčnej rady. Z toho dôvodu ja som to 

fungovanie vnímal ako zákonné. 

 

 Čo sa týka Vás, pán kolega Vlačiky, ja naozaj Vás veľmi 

rešpektujem, veľmi rešpektujem vaše vzdelanie. Netrúfal by som si 

diskutovať s Vami na nejaké geologické témy, alebo na nejaké iné 

témy, z ktorých máte vzdelanie, ale prosím Vás, naozaj verte mi, 

nemyslím to v zlom; samozrejme, keď zastupiteľstvo prijme Váš 

právny názor a schváli to čo ste navrhli, určite to bude predmetom 

ešte analýzy právneho oddelenia. Ale netreba len sucho čítať, to 
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potom by každý mohol byť právnikom, keby si len sucho prečítal 

zákon. Ale treba vnímať aj širší kontext, treba si pozrieť aj 

komentár, prípadne určite niektoré veľmi hodnotné publikácie.  

 

 Naozaj miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať len svoje 

orgány, a to poradné orgány pre zastupiteľstvo. Vy nemôžete 

v miestnom zastupiteľstve zriadiť poradný orgán starostu. Dôkaz 

toho, že to takýmto spôsobom funguje je samotný Štatút Redakčnej 

rady Magazínu in.ba. Keď si tento štatút prečítate, tak je tu hneď 

na začiatku: Hlavné mesto Slovenskej republiky je zastúpené 

primátorom, vydáva Štatút Redakčnej rady. To znamená, že ten 

štatút si vydal primátor sám a my sme vôbec žiadnym spôsobom 

nerokovali o tomto štatúte v Mestskom zastupiteľstve.   

 

     Ale hovorím, nemám patent na rozum, možno že sa mýlim, ale 

ja za tento váš materiál hlasovať nebudem. A pokiaľ bude prijatý, 

tak určite bude predmetom právnej analýzy. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. S riadnym príspevkom pán kolega Mgr. 

Weiss; nech sa páči, pán kolega.  

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ďakujem pekne. Zatiaľ taká krátka rekapitulácia:  

     Mne sa to, žiaľ, celé mení; mení na takú tragikomédiu, a to 

musím povedať je môj názor, na jednej strane aj na druhej strane. 

Naozaj ten argument, že sa zisťuje po 12 rokoch fungovania, alebo 

koľkých, že Redakčná rada alebo štatút bola zriadená protiprávne, 

je smiešne. Na druhej strane naozaj, Braňo (Mgr. Filipovič) musím 

Ti dať za pravdu, že odpolitizovanie tým, že dáme si kandidáta na 



27 
 

 

38. zas. MZ MČ B-NM 12.5.2022 

starostu, ktorého hlavným účelom mala byť kritika starostu; 

povedzme si to na rovinu, to mi tiež príde smiešne. A ten sa teraz 

zrazu vysloví, že ani tam nechce byť; (úsmev).  

 

 De facto, aj to obsadenie, že Peťo Vaškovič, pri všetkej 

úcte aj s A. Árvom, de facto tvoria miniklub, aj s R. Mikulcom, 

to všetci vieme, čiže tie počty sa poprehadzovali zase nejakým 

iným smerom.  

 

 Ďalej, predkladajú sa tu materiály čo som povedal aj minule, 

čo som dlhodobo kritizoval, že úrad nedáva súhlas; čo som veľakrát 

kritizoval. Teraz na poslednú chvíľu si dáme materiál, ktorý 

neprešiel komisiami, nebol v Rade, nediskutovalo sa o ňom, je 

právne sporný. Ja neviem, naozaj keď asi toto pozerajú občania, 

je to smutné. Ale som rád, že aj nejakí poslanci urobili 

sebareflexiu a zrazu zistili, že časopis teda slúži aj ako nejaká 

propagácia. 

 

     Len tak námatkovo za tých pár minút som si pozrel nejaké 

príspevky a ten dotyčný poslanec v minulosti hojne využíval tento 

priestor pod takými budovateľskými heslami „komu sa nelení, tomu 

sa zelení“, ale po rokoch zistíme teda, že tento plátok nie je 

vhodný. Mne naozaj je z toho celého smutno.  

 

     A keby tu bol pán JUDr. Velček, ja by som ho poprosil možno 

o nejaké vyjadrenie právneho oddelenia, teda nejaký právny výklad 

toho čo hovoril kolega Martin (Mgr. Vlačiky), alebo JUDr. Korček, 

či je tu nejaký právny spor. Ja nemám problém to podporiť. Ja som 

za každý jeden článok v minulosti hlasoval bez ohľadu na to od 

kohokoľvek bol. Budem rád, keď sa dostanú aj nové veci do Hlasu 

Nového Mesta, ale poďme to urobiť naozaj tak, aby to bolo právne 

v poriadku, a nech tu naozaj nešaškujeme. Ďakujem pekne.  
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Vicestarosta Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ďakujem veľmi pekne pán kolega. Žiaľ, teraz som overil, pán 

JUDr. Velček tu nie je, musel odísť z práce preč, lebo išiel so 

ženou k lekárovi. Tak mohli by sme prijať jeho ospravedlnenie, 

keď s tým súhlasíte.  

 A dovolil by som si dať ďalšie slovo s faktickou poznámkou 

kolegovi Mgr. Vlačikymu; nech sa páči. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. A teda ďakujem aj Petrovi (Mgr. Weissovi), 

že sa tiež kriticky vyjadril k niektorým veciam, ktoré dlhodobo 

tu fungovali a nikto s tým nič nerobil a nikomu to nevadilo. 

A teraz zrazu sa prichádza na to, že všetko bolo dlhé roky zlé,  

nesprávne a nezákonné. Som rád, že sa k tomu prišlo aj vďaka mojej 

nejakej iniciatíve; to som veľmi rád. Pokiaľ viem, tak ja som 

tuším jeden článok mal v tomto volebnom období v Hlase Nového 

Mesta. Tak ako je to veľa; je to málo? Akože keď to niekomu udiera 

nejakým spôsobom do očí? Nečakal som Peter (Mgr. Weiss), že to 

budeš spomínať. 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Prepáč, nebola to reakcia na Teba, to Ti poviem na rovinu. 

Na Teba nie.  

 

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

 Dobre. To by bolo zvláštne. Ďakujem. 

     A naozaj si teda nemyslím, že by bolo čokoľvek bolo 

problematické s týmto materiálom. Bol podaný včas, visel včas, 

reakcia z úradu meškala od 03.05., kedy bola Redakčná rada, bolo 

to právne stanovisko poslané až v utorok tento týždeň. Až potom 
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sme mohli na to reagovať, až potom som mohol vytvoriť 

a autoremedúrou  upraviť tento môj návrh. Čiže nie je tam žiadny 

zámer, je to len bohužiaľ dôsledok toho, že úrad neposlal právne 

stanovisko, s ktorým disponoval už dlhšie, a nedalo sa to skôr 

upraviť, za čo sa teda ospravedlňujem. Ale nie je to moja vina. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. S ďalšou faktickou 

poznámkou pán JUDr. Mikulec, nech sa páči.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja mám len pár takých vecí, čo sa tu 

spomenulo. Máme show, či to bude 3 mesiace alebo pol roka pred 

voľbami; máme show čo tu bolo 11 rokov. Na to si všetci dobre 

spomínajú, aj Tomino Korček, Libor Gašpierik, ten tu nie je, ale 

však boli príspevky ako to v tom časopise fungovalo.  

 

 Keď sa bavíme o poradnom orgáne starostu, tak poradný orgán 

starostu je aj Miestna rada; tú takisto volí miestne 

zastupiteľstvo. Mňa len zaujíma, a to som sa aj pýtal Tomina 

(JUDr. Korčeka), že keďže sám starosta mal poradný orgán, ktorého 

bol sám členom, a teda aj predsedom toho poradného orgánu, tak to 

mám chápať tak, že on si radil sám sebe? Áno? Proste 12 rokov to 

tu takto bežalo, ako povedal kolega Peter Weiss. 12 rokov to takto 

bežalo a nikomu to nevadilo; sedel v Redakčnej rade hocikto, 

vymenilo sa koľko právnikov na úrade, nikto na to neprišiel. Ja 

sa musím pánovi Vlačikymu poďakovať, že vlastne konečne rozbil tú 

situáciu, ten protiprávny stav, ktorý tu toľko rokov bol. Ďakujem, 

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

 Ďakujem. S ďalšou faktickou poznámkou JUDr. Korček. 

 

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

 Ďakujem za slovo. Faktická poznámka na kolegu Weissa:  

 Peťo, veď ďakujem Ti za Tvoj príspevok. Veď Ty vieš, že 

naozaj sme žiadnemu poslancovi neodmietli príspevok, keď chcel 

publikovať. Možno bolo, keď nesplnil kritéria, jeden pán poslanec 

formálne kritéria, neposlal anotáciu a potom myslím, že tam bola 

taká situácia, že sa dohodlo to, že ten článok napíše Miestny úrad 

s vyjadrením toho konkrétneho poslanca. To sa stalo viackrát aj 

mne, keď som chcel publikovať; taktiež neexituje v zásade článok, 

ktorý ja som publikoval, do ktorého by nebolo zo strany Miestneho 

úradu alebo teda výkonného redaktora zasiahnuté. Boli mi vždy dané 

nejaké odporúčania, ako by to má vyzerať, alebo to mám 

preformulovať, ja som s tým nikdy nemal problém, a ja som sa s tým 

vždy stotožnil. Tak ja si myslím, že čo sa týka samotného 

fungovania tej Redakčnej rady, to fungovanie bolo v poriadku. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím s ďalšou faktickou poznámkou pán Mgr. 

Weiss.  

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Neviem, či môžem teda reagovať? Môžem. Skúsim reagovať veľmi 

rýchlo. Ďakujem Rišo (JUDr. Mikulec) za príspevok. Ja som narážal 

vo svojom príspevku na niektorých poslancov, ktorí sa po nejakej 

dobe, možno stretli s realitou alebo niečo podobné. Rišo, veď 11 
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rokov bolo show, 4 roky si bol predseda klubu, de facto s väčšinou 

preboha, a teraz ja neviem, teraz ako keby na nás s prstom 

ukazuješ; pardon, zabávam sa.   

 

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

 Peter, musíš hovoriť tak, aby tomu ľudia porozumeli.  

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Rišo (JUDr. Mikulec), Ty si teraz povedal, že 11 rokov tu 

bolo vládne show. 

 

 

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

 Bavme sa o Redakčnej rade, Peťo. 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 To je v poriadku.  

 

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

 Ja som bol predseda nejakého klubu. Ešte raz, keď si niekto 

myslí, že to bol klub kde všetci ktorí v tom klube boli vedeli, 

ako to bolo. 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Bez ohľadu na to, ako to bolo, mal si väčšinu a teraz po 

rokoch sa tu objavujú rôzne veci na ktoré sa prišlo. Ty si tam 4 

roky Rišo sedel; 

 

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

 Ja som bol v Redakčnej rade, Peter?  
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Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Dobre. Nebavme sa o väčšine.   

 

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

 Ja ako predseda klubu mám riešiť, že kto je v Redakčnej rade, 

ako to má fungovať? 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Nie. Ale ako poslanec máš..; 

 

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

 Ako predseda klubu; a Ty si to čo neriešil ako predseda 

klubu? To je moja otázka. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Páni, kde sme preboha, na pive alebo na zastupiteľstve? 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Tiež sa pýtam. Ja som do reči neskákal. Ja len hovorím, že 

ako poslanci boli, a prepáč Rišo? 

 

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

 Prosím, kľud; páni. Dobre? 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Posledná otázka. Ja som kľudný a ja som ani neskákal do reči, 

a dosť hojne si využíval Hlas Nového Mesta, Rišo dosť hojne. Však 

pozri si príspevky z minulosti, a teraz po rokoch zistíme, že to 

je nejaký plátok propagačný. Tak akože, ďakujem. Nedalo mi to, 

prepáč.    

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 
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 Koľko som mal príspevkov v tomto roku, či v tomto volebnom 

období, Peťo (Mgr. Weiss)? „Nula“. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. S riadnym príspevkom som prihlásený ja.  

 Takže, dovoľujem si povedať nasledovné, lebo viackrát som 

bol tu dopytovaný. Ako viete všetci, všetko z hlavného mesta je 

sväté. Takže prečítam vám článok o zložení Redakčnej rady hlavného 

mesta: 

 Redakčná rada má 5 členov z radov profesionálnych odborníkov 

zo spoločensko-vedných oblastí. Štyroch členov Redakčnej rady 

navrhuje a menuje primátor. Je to odpolitizovanie hlavného mesta. 

A jedného člena Redakčnej rady menuje primátor na návrh Komisie 

pre kultúru, média a ochranu kultúrneho dedičstva. Tajomníkom 

Redakčnej rady je redaktor Mestského magazínu.  

 Takže vlastne pán primátor si menuje všetkých 5 členov.  

      U nás to bolo tak, že zastupiteľstvo.  

 

      Hovoríte tu o politizácii. Čiže, Martin  (Mgr. Vlačiky) Ty 

si ako super človek do teamu, A pokiaľ si hovoril o pánovi 

primátorovi, vďaka tomu sme zistili, že Redakčná rada funguje s 5 

členmi, ktorých si vlastne on vyberá. To je fakt úplné 

odpolitizovanie.  

 

 A ďalšia vec, na čo som chcel upozorniť tak je to, že pána 

starostu sme zbavili právomoci nejako zasahovať do toho časopisu. 

A neviem, ako štatutár, ktorý nesie zodpovednosť za časopis a je 

zodpovedný za obsah a nemá vplyv na obsah toho časopisu. To je to 

isté, ako keby Ty si nemal vplyv na niečo a máš za to zodpovedať. 

Ja som Ti už aj včera napísal, či by si mi robil garanta na moju 

hypotéku, keď nemáš môj príjem a moje rozhodnutia pod kontrolou. 
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Zoberieš toho garanta? Ja by som bol rád, keby si ho zobral, lebo 

ono je to to isté. Chceš zodpovedať za niečo, na to nemáš vplyv.  

 

 Čo sa týka toho, Martin (Mgr. Vlačiky), tak ako si to teraz 

predložil, malo by to mať nejaký právny raz, ja neviem, ja mám 

právne povedomie, ale či je právne napísané „časopis by nemal byť 

hlasná trúba“, ešte som toto nevidel v odbornej literatúre, a 

férovo, neférovo. Pozri si, prosím Ťa, akým štýlom to máš písané.     

Je to paškvil a neviem či by sme toto mali rozporovať?  

 

 Ešte čo sa týka R. Mikulca; Richard, máš pravdu, Miestna 

rada je volená, ale je volená zo zákona. To je ten rozdiel oproti 

Redakčnej rade.  

 

 Myslím si, že celé toto z môjho pohľadu je jedna kampaň. Ja 

viem, že je blízko do volieb, takže už sa to robí ako sa to robí. 

Takže, páni, čo vám mám na to povedať? Robte, schvaľujte si čo 

chcete. Prosím vás, skúste neprijať niečo čo bude zase 

protizákonné a bude to v rozpore, aby ste si zase neurobili hanbu. 

Toľko za mňa. 

 S ďalšou faktickou poznámkou je pán JUDr. Mikulec; nech sa 

páči. 

 

 

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

 Ja len, Braňo (Mgr. Filipovič), ja Ti musím dať za pravdu, 

lebo si prečítal, ako je to urobené na meste. Ja si osobne myslím, 

a to je môj osobný názor o ktorom som presvedčený, že takto by to 

nemalo vyzerať. A takto by nemalo vyzerať ani v Novom Meste, aby 

starosta menoval.  
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 Pre mňa nie je sväté to čo je na meste. Pre mňa je sväté to, 

aby tam bola nejaká pluralita názorov, aby tam tí ľudia si mohli 

povedať aj také tie, by som povedal konštruktívne, kritické veci. 

Lebo keď to bude riešiť všetko sám pán starosta, tak to tu budeme 

vidieť tak ako to bolo doteraz. Nič na tom zlé nevidím, keď sa 

nejaký kolega vyjadrí kriticky. Na druhej strane to bude fajn, 

lebo tak ako to vyzeralo predtým, tak asi to nebolo v poriadku. 

Kopec kritiky sa urobilo aj za posledné roky, ale nejakým spôsobom 

spätná väzba nebola, takže tie veci, ktoré sú tu, pretrvávajú aj 

doteraz. 

 

 Vyjadrím sa ešte k tomu, čo si povedal Ty Peter Weiss. Peťo, 

ako ja neviem, kde si Ty bol, Ty vlastne si tu nebol. Ty tu hovoríš 

o nejakom klube pána starostu Kusého. Pán starosta Kusý nikdy 

nebol a nikdy neriadil náš klub, keď sme boli my klub. My sme sa 

ako klub, to Ti povie aj Tvoja kolegyňa, poslankyňa pani Šebejová, 

že vždy sme sa ako klub rozhodli a tak to bolo. Takže Peter, keď 

už takéto veci spomínaš, tak prosím Ťa, zdrž sa takýchto poznámok. 

To je za mňa všetko. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. S faktickou poznámkou pán 

Ing. Troiak; nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pán vicestarosta. Ja som nechcel reagovať, ale 

zareagujem k jednej téme, čo sa týka odpolitizovania in-by. 

Nesúhlasím úplne s vašim názorom, keďže Redakčná rada ktorú má, 

to sú naozaj podľa môjho názoru skvelé mená, či už pán Mgr. Michal 

Hvorecký, pani PaedDr. Mária Čunderlíková, pán PhDr. Peter Salner,  
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pani Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, pani PhDr. Lucia 

Molnár Satinská. A ak toto ideme nejakým spôsobom rozporovať, že 

nie sú odborníci, tak potom už ja neviem, že kto by tam mal byť.   

 

 A ďalšia vec, zhodou okolnosti na predsedu časopisu in.ba, 

naozaj pozorne som si prešiel každú jednu stranu, nikde som tam 

nevidel slovo „primátor“ alebo „Vallo“, alebo niečo s tým spojené. 

Takže myslím si osobne, že in.ba nie je spolitizovaná a sú tam 

naozaj veľmi pekné články, ktoré poukazujú na veci, ktoré sa dejú 

v našom meste v mnohých projektoch čo sa pripravujú. Proste, takto 

si viem predstaviť, že by mal vyzerať či už miestkočastný časopis 

alebo tak ako je to na Magistráte. Ďakujem.        

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne pán kolega. S faktickou poznámkou pán 

JUDr. Korček, nech sa páči, pán kolega. 

 

 

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

 Veľmi pekne ďakujem pán vicestarosta aj za Tvoj príspevok. 

A ja teda budem na neho reagovať a doplním Ťa. Ty si citoval zo 

Štatútu redakčnej rady časopisu in.ba. Ja by som Ťa taktiež  

doplnil – článok 2: 

 Redakčná rada Mestského magazínu je osobitným nestranným 

poradným, a prosím kolegovia, počúvajte, orgánom primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorá pomáha definovať 

strategické, tematické a koncepčné zameranie mestského magazínu.  

     Z toho dôvodu, že to je poradný orgán primátora, ani Mestské 

zastupiteľstvo takýto Štatút neschvaľovalo, ani ho schvaľovať 

nemohlo. 
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 Čo sa týka článok 4: Úlohy a ciele redakčnej rady; 

 Redakčná rada plní poradnú funkciu pri koncepčnom, obsahovom 

a tematickom zameraní mestského magazínu: 

a) spätným hodnotením a pripomienkovaním obsahu jednotlivých 

vydaní magazínu 

b) sledovaním žánrovej vyváženosti a objektivity 

uverejňovaných informácií a žurnalistického spracovania 

jednotlivých tém 

c) navrhovaní nových podnetov a tém na spracovanie. 

A toto je dôležité: 

Závery redakčnej rady sú odporúčaniami pre redakciu mestského 

magazínu. Poslaním redakčnej rady nie je samotná tvorba magazínu 

a profesijný redakčný výkon, ale len koncepčné poradenstvo.   

 

 Čiže, naozaj čo sa týka Redakčnej rady časopisu in.ba, celé 

je to v rukách primátora, volí si tam, menuje si tam 4 odborníkov 

podľa svojho uváženia. Ja nespochybňujem že to nie sú akiože dobré 

mená, plus jeden n a návrh Komisie kultúry, ale tí ľudia tam 

naozaj plnia len funkciu nejakého strategického poradenstva, oni 

vôbec netvoria obsah, ani do obsahu nejakým spôsobom nezasahujú.  

 

 Takže ak to naozaj chcete spraviť, tak je to na nejakú 

diskusiu, polemiku, ale hovorím, ten návrh ktorý predložil pán 

kolega Vlačiky, ja som hlboko presvedčený a som ochotný sa s ním 

staviť, že je to protizákonný. Ďakujem.     

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne pán kolega.  

     Dovoľujem si dať slovo s faktickou poznámkou Mgr. Vlačikovi; 

nech sa páči pán kolega. 
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Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:  

 Ďakujem. Ono, naozaj veľa bolo povedané, s veľa vecami 

súhlasím čo povedal Paľo Troiak, ale prečítam teda ešte zo Zákona 

o obecnom zriadení - § 10: Základné ustanovenie. 

 Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a po b) starosta. 

 Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby 

stále alebo dočasné, výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä 

obecnú radu, komisie, obecný mládežnícky parlament, radu seniorov 

a určuje ich náplň práce. Môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje 

orgány a útvary, ak tak stanovuje osobitný zákon. 

 

 Keďže tu bola spomínaná Rišom (JUDr. Mikulcom) Miestna rada 

ako poradný orgán pána starostu, tak akože to ide tiež podľa tohto 

paragrafu.  

     Čiže naozaj nevidím absolútne žiadny zákonný problém.  

     Rovnako ako si volíme členov Miestnej rady v zastupiteľstvo 

ako poradného orgánu pána starostu, tak poradným orgánom je aj 

Redakčná rada v úplne totožnom znení, v úplne totožnom paragrafe 

Zákona o obecnom zriadení.  

 Čiže, pán kolega, ja sa s Vami kľudne stavím. Ďakujem. 

 

 

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

 Veľmi pekne ďakujem pán kolega. 

 S ďalšou faktickou poznámkou dávam slovo sám sebe; čo je 

divné, ale je to fakt. A chcel som povedať niekoľko veci:  

 

 Paľko (Ing. Troiak), ďakujem veľmi pekne. Ja som si čítal 

novú in.bu, a z toho ako je to písané, otázka znie: Kto zbiera 

body z in.by? Všetci sú tam perfektní, perfektne fungujú všetky 

tie oddelenia, vedúci oddelení, úplne parádne to funguje.  
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 Ale pýtam sa, mne tam chýbala napríklad správa kontrolóra 

hlavného mesta. Napríklad kontrolór a pochybenie pri ZOO, alebo 

čo takto električka do Janíkového dvora. A mohol by som menovať 

ďalšie a ďalšie veci; záhon ruží o ktorý došlo Staré Mesto vďaka 

chybe. Takže, nebudeme sa tu fakt, páni.  

 

     Myslím si, že zbytočne robíte svojmu volebnému lídrovi, ako 

najvyššiemu; fakt len zbytočne problémy. Otvárate také témy, ktoré 

sa týkajú aj jeho. Je to veľmi trápne. A musím to takto povedať, 

lebo dejú sa tu divné veci.     

   

  Keď je to v poriadku na tom hlavnom meste, je to taká paráda, 

tak je to proste tak. Vyberie si pán starosta 4 členov, ďalšieho 

dá kultúrna komisia a bude to vybavené; je vymaľované. Veď je to 

perfektné na tom hlavnom meste, nie? A nebudete to rozporovať. 

Nie že by ste rozporovali pána primátora? Alebo, nie je to tak? 

Toľko všetko. Ďakujem.    

 S ďalšou faktickou poznámkou pán Ing. Mrva; nech sa páči.  

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja len takú krátku poznámku:  

 Pán Filipovič, nepamätám si, kedy správa kontrolóra bola 

v hlavnom meste, alebo kedy sme mali v časopise Hlas Nového Mesta 

kritiku; ale to je na inú debatu. Z môjho pohľadu ak chcete 

porovnávať tú kvalitu tých časopisov, a myslím si, že tá kvalita 

sama hovorí čo sa týka tých článkov ako sú písané za tú in.bu. To 

je prvá vec. 

 

 A druhá vec, žiadni poslanci na zastupiteľstve zatiaľ som to 

nezaznamenal, možno ma mestskí poslanci opravia, ale 
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nespochybňovali kvalitu časopisu in.ba. To znamená, že napríklad 

ak pán Korček má teda problém so Štatútom časopisu in.ba, alebo s 

jeho politizáciou alebo s článkami ktoré sú tam, alebo s malou 

kritikou, tak myslím si, že by to mohlo byť otvorené na Mestskom 

zastupiteľstve a ja si to veľmi rád vypočujem, jeho argumenty. 

Takisto ako ostatní poslanci keď sa jeho klub pridá. 

 

 Čiže, my tu hovoríme o Hlase Nového Mesta; a keď dvaja robia 

to istí, nemusí by to isté. Čiže, z tohto pohľadu ja nerozumiem 

úplne tým vašim útokom stále na časopis in.ba, ako tam niečo 

nebolo, a bol by som rád, keby sme sa venovali Hlasu Nového Mesta. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Ja by som poprosil niekoho; lebo fakt, 

bavíme sa tu o ničom, či niekto z kolegov s riadnym príspevkom 

môže dať návrh na ukončenie diskusie, lebo budeme tu fakt do 

večera. Už sme tu hodinu a nepohli sme sa. Ďakujem.  

 Dovoľujem si dať slovo s riadnym príspevkom pánovi JUDr. 

Mikulcovi; nech sa páči, pán kolega. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som to zhrnul: Ja napríklad vôbec 

nevidím problém v tom, aby v Redakčnej rade boli poslanci, lebo 

títo poslanci zastupujú obyvateľov. A nakoniec aj títo poslanci 

schvaľujú v rozpočte peniaze na to, aby ten časopis nejakým 

spôsobom fungoval. A nakoniec vôbec nevidím problém, keby sa aj 

títo poslanci vyjadrovali svojimi vecami alebo to čo trápi 

obyvateľov. Veď na to ten časopis je, nielen aby sa hovorilo o tom 
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že všetko funguje, ale aj o tom čo nefunguje. Čiže vôbec by som 

nevidel problém, aby tam boli poslanci. 

 

 A nakoniec ani nevidím problém v tom, že teda ten starosta, 

keď to bude jeho poradný orgán, tak on nakoniec tiež môže rozhodnúť 

ako to bude s tými príspevkami. Tak aký je problém v tom, že by 

tam boli tí poslanci aj naďalej, a vôbec ani nevidím problém že 

by tam bol aj pán Árva, ktorý bude teraz kandidovať za starostu. 

Alebo, ten človek, ten poslanec nemôže mať nijaký príspevok, 

nemôže sa vyjadriť, ani nič, lebo ide kandidovať na starostu? Tak 

to je čo? To znamená, že ten čo je tu starosta, bude tu naveky, 

lebo nikto nemôže nič povedať, nikto sa nemôže vyjadriť, nedajbože   

ak ide kandidovať na starostu, nedostane žiadny priestor. Práve 

že by bolo treba dať takýmto ľuďom priestor aj v našom časopise. 

To je môj názor. Ostatní nech si to zoberú ako chcú. 

 

Ale ja za mňa hovorím, že keď to má byť nejaký poradný orgán, 

myslím si, že starosta by nemal byť členom svojho poradného 

orgánu, veď tento poradný orgán mu poradí, tak ako poradí  Miestna 

rada a on sa rozhodne v nejakom čase čo z toho uverejní, 

neuverejní. Aspoň uvidíme aký tam dá priestor na pluralitu názorov 

v tom časopise, aký tam dá priestor ten pán starosta. To je za 

mňa všetko.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne pán kolega. 

 Dovoľujem si dať priestor s faktickou poznámkou JUDr. 

Korčenovi; nech a páči pán doktor. 

 

 

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



42 
 

 

38. zas. MZ MČ B-NM 12.5.2022 

 Ďakujem za slovo. Ja súhlasím v zásade s tým čo povedal môj 

predrečník pán JUDr. Mikulec. Ja naozaj som za to, aby aj ďalej 

fungovali a mali možnosť pôsobiť v Redakčnej rade poslanci. Ja 

som taktiež za dovolenie pána poslanca Árvu a pána kolegu 

Vaškoviča, čo podporím. Nemyslím si, že je to ideálne spraviť tak 

ako je to na hlavnom meste s časopisom in.ba.  

 

     Ja som preto tu rozprával, nie že by to bola kritika, ale 

keď si pozriete čo je navrhnuté, tak tam pán prednosta práve že 

navrhuje, aby vydával pán starosta sám ako štatutár obce Štatút 

podľa vzoru časopisu in.ba.  

 

     Ja si nemyslím, že by to malo tak fungovať, pretože ja som 

tu aj minule spomínal, a poviem to z rozhodnutia pána primátora 

ako štatutárneho zástupcu hlavného mesta, zástupcu vydavateľa bolo 

rozhodnuté, že nebudú poslanci už v tomto volebnom roku publikovať 

v časopise in.ba.  

 

     Tam taktiež, ako poukázali niektorí ďalší kolegovia, 

nenájdete žiadnu kritiku, ani polemiku, čo bolo aj schválené 

niektorými, alebo teda súhlasné vyjadrenie som našiel na facebooku 

niektorých kolegov mestských poslancov, ktorí súhlasili s názormi 

pána predsedu klubu T-Mobile pána Polakoviča, bývalého člena Klubu 

pána Bertu, ktorý stále toto obhajovali s tým, že priestor na 

kritiku a polemiku je na facebooku a niekde inde, a nie v časopise 

in.ba.    

 

 Ja len zopakujem. Čo sa týka akejkoľvek kritiky, nikto 

nezasahoval do žiadneho príspevku. Boli tam kritické príspevky aj 

na adresu Miestneho úradu, aj ja som tam dokonca také uverejňoval. 

Boli tam na adresu pána starostu, či priamo alebo nepriamo, nebola 

tam žiadna cenzúra.  
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     Túto cenzúru veľmi nepravdivo a klamlivo pán Vlačiky uvádzal 

na facebooku, pretože my sme len diskutovali o forme, či naozaj 

predstavenie poslancov je predstavenie činnosti poslanca alebo 

nejaký názor ktorý môže dať. Nakoniec ten príspevok pána Vlačikyho 

tam bol uverejnený aj na základe úsilia pána Filipoviča a pána 

Gašpierika. Mne sa pán Vlačiky, ako je jeho zvykom odvďačil na 

sociálnych sieťach. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, ešte mám faktickú poznámku 

aj ja:  

     Dovolím si reagovať na kolegu Mikulca.  

 Riško (JUDr. Mikulec), ja som takisto hlasoval za rozšírenie 

Redakčnej rady, aj za Andreja aj za Peťa Vaškoviča. Nehlasoval 

som za tú vec, ktorá je v ostrom rozpore, že starosta nesie 

zodpovednosť za niečo na čo nemá vplyv, lebo to je fakt. Nielen 

že je to nelogické, ale ináč je to aj protiprávne, ale to je druhá 

vec. Čiže len toľko k tomu.  

 

     Čiže, ja som za to, ako som to aj vtedy povedal na tom 

predchádzajúcom zastupiteľstve, zväčšíme počet členov Redakčnej 

rady. Urobme to rozumne. Dá sa to urobiť inak. Sami seba oberáme 

o čas, nič sme nevyriešili, debatujeme tu a nič sa nevyrieši. Čiže 

toľko. Ďakujem.  

 S ďalšou faktickou poznámkou pán kolega JUDr. Mikulec.   

 

 

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

 Pozri sa, ja beriem čo si Ty povedal. Ja viem ako to bolo, 

ale bolo to navrhnuté tak ako bolo navrhnuté. A poviem za seba; 
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a teda musím povedať aj za kolegu Tomáša Korčeka, že tá oprávnená 

kritika z jeho strany bola dlhoročná; čo si môže každý pozrieť 

tie zastupiteľstvá.  

 

 Takže kritika pána Kusého, teda starostu mestskej časti bola 

dlhodobá aj z jeho strany. Ja som za to, aby tí poslanci boli 

v tej Redakčnej rade; keď by si to Martin (Mgr. Vlačiky) mohol 

nejakým spôsobom zmeniť a nech sa poslanci rozhodnú alebo dohodnú 

na tom, čo tam bude. A potom uvidíme aký priestor dá pán starosta. 

Aj jemu nechajte priestor, akým spôsobom sa prejaví, či znesie aj 

kritiku alebo vôbec neznesie tú kritiku. 

 

 Čiže, ja by som bol rád, keby si to Martin nejako poopravil 

ten materiál a že by sme to schválili v takom znení, že by tam tí 

poslanci boli. Lebo ja som za to, aby tam tí poslanci boli. Lebo, 

keď si pán starosta navrhne tých odborníkov, tak to bude vyzerať 

tak ako to vyzeralo aj ďalej. Teda myslím si, že aj viac kolegov 

je za to, čo povedal aj Tomáš Korček, že tí poslanci by tam mali 

byť, aby prezentovali problémy obyvateľov ktoré oni majú, aby to 

nebolo len jednostranné. Čiže potom uvidíme, ako pán starosta 

zareaguje, keď poslanci sa nejakým spôsobom aj kriticky vyjadria, 

či sa to dá alebo nedá. Za mňa všetko. Ďakujem pekne.   

 

 

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

 Ďakujem. S riadnym príspevkom kolegynka Ing. Švecová, nech 

sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Predtým, než chcem požiadať, čo si Braňo 

(Mgr. Filipovič) žiadal Ty a stále sa prihlasujete faktickými 
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poznámkami, by som chcela dať hlasovať o tom, aby sme skončili 

túto diskusiu a naozaj prešli k hlasovaniu. Myslím, že je úplne 

zbytočná a k ničomu to nevedie. Ale ešte predtým než požiadam 

o ukončenie diskusie, by som predsa len chcela povedať pár slov. 

 

 Ako úplne sa tu skĺzavame do nejakého porovnávania, čo je 

lepšie, čo nie je lepšie, čo bude lepšie fungovať, čo nebude 

fungovať a úplne sme odišli od podstaty. A síce od toho, že 

časopis Hlas Nového Mesta skutočne je, neviem, či to môžem nazvať 

„plátkom“, to by som asi veľmi zhanobila a znížila jeho úroveň.  

 

     Ale je to proste skutočne propagandistickým časopisom, ktorý 

naozaj jednostranne zvýhodňuje určitú skupinu ľudí, či už sa 

bavíme o pánovi starostovi, ale ako štatutár obce samozrejme má 

zrejme najväčší priestor, čo by bolo v poriadku, keby tam tá 

kritika aj reálne bola.  

 

     Okrem toho my tu neodlišujeme reklamné a seba prezentačné 

články od nejakých obsahových článkov.  

 

 A čo sa týka Redakčnej rady a vôbec pôsobenia dovolím si 

povedať, keďže som bola členkou Redakčnej rady, skutočne málo vecí 

ktoré boli aj nejakým spôsobom kritické, alebo mali snahu zmeniť 

tie pomery trebárs aj čo sa týka uverejňovania fotografií 

a podobne v časopise, označovania povedzme inzertných článkov, 

atď., sa nepodarilo presadiť. Jednoducho nebol záujem. Určitým 

ľuďom zrejme vyhovuje to, akým spôsobom Hlas Nového Mesta funguje. 

 

Ale skutočne pri porovnaní, a nemôžeme sa porovnáme len  

s in.ba, to je úplne iný typ časopisu, magazínu, alebo akokoľvek 

to nazveme. Ale stačí keď si pozrieme časopisy iných mestských 
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častí, alebo zájdeme za hranice Bratislavy a zistíme, že majú 

oveľa lepšiu vypovedaciu schopnosť.  

 

A nejde len o to, čo si myslíme my. Lebo my sme už všetci 

asi zacyklení, budeme ukazovať prstom kto má viac článkov, väčšiu 

fotografiu, lepšiu tému, atď., ale mali by sme sa zamyslieť nad 

tým čo si  myslia vôbec aj ľudia, čitatelia. Pokiaľ si budeme 

každý vo svojej bublinke hľadať tú podporu, že ten náš názor, náš 

článok je najsprávnejší na svete, sa nikdy neposunieme ďalej.   

 

Ale keď sa naozaj kriticky popýtate ľudí, o čom je časopis; 

mnohí na ňom len šúpu zemiaky, maximálne ho prelistujú a hodia do 

kúta. A to je také smutné. 

A pri tejto príležitosti stojí možno za zváženie, či ho 

nezrušíme úplne?  

 

Pretože tie prostriedky, ktoré do neho idú sa môžu úplne 

inak využiť.  

 

A nedá mi, neopýtať sa, možno Braňo (Mgr. Filipovič) Teba, 

možno Teba Tomáš Korček, prečo toto posledné číslo Hlasu Nového 

Mesta prišlo spolu v jednej trubičke aj s tzv. bratislavským 

Večerníkom, kde jeden aj druhý máte taký veľký profilový rozhovor? 

Či to bola čo ja viem nejaká náhoda alebo doručovanie Hlasu Nového 

Mesta je financované, resp. neviem ako je doručovaný, ale mám za 

to, že ho doručujú pracovníčky Mestského úradu; že ako sa mohlo 

stáť, že takýto iný časopis chodil spolu? A nielen tu, kde bývam 

ja, že som to mala spolu v schránke, ale dokonca aj v iných 

častiach našej mestskej časti. 

Čiže, toto je taká druhá vec, čo ma zaujíma, že aké sú 

náklady, kto ho doručuje a či je v poriadku, že takéto niečo chodí 

spolu?   
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Takže to som ešte mala za potrebu tu povedať, lebo naozaj 

nie som spokojná s tým, ako ten časopis vyzerá, aký má obsah. 

Mnohé články sú naozaj čisto len propaganda určitých ľudí, ich 

fotografie a nemá to tú výpovednú hodnotu, čo by mohlo mať. Čiže, 

skúste sa zamyslieť nad tým.  

 

A možno do konca tohto volebného obdobia ho ani potrebovať 

nebudeme, ušetríme a necháme potom trebárs až na budúce 

zastupiteľstvo, akú formu časopisu si zvolí a či vôbec. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Dovoľujem si dať slovo, faktickou 

poznámkou Silvia, ešte zabudla si povedať ten návrh. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Nezabudla, povedala. Ale už by ste mali dať hlasovať. 

 

 

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

 Dovoľujem si dať hlasovať, vážení kolegovia; prosím, 

prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Hlasujeme. Dovoľujem si vás požiadať o hlasovanie na 

ukončenie rozpravy. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  20 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 Neprítomní:           4 
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 Ďakujem veľmi pekne. 

     Čiže je ukončené prihlasovanie príspevku.  

 S faktickou poznámkou dávam slovo sebe: 

 

     Ďakujem veľmi pekne. Silvinka (Ing. Švecová), myslím si, že 

to bola náhoda. Neviem, ale možno na budúce, keď neviem ako to 

človek ovplyvní, ale skúsim sa niekde popýtať, či niekto rozdával 

nejaký leták. Budem koordinovať distribúciu aj mojich letákov, aj 

vašich, keď pôjde pred voľbami, aby sme sa nekrížili, aby každý 

mal svoj priestor. Čiže toľko k tomu. 

 To je asi tak všetko, čo som chcel k tomuto povedať.  

 Ďakujem, že si ukončila túto rozpravu.  

 Dávam priestor s faktickou poznámkou pánovi JUDr. Korčekovi. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo.  

     Chcem zareagovať a ako si spomínam, asi aj ostatní kolegovia, 

Štatút Redakčnej rady časopisu in.ba, pokiaľ si pozerám materiály, 

pán prednosta posielal materiál, ktorým sa ruší Štatút redakčnej 

rady tak ako je teraz Hlasu Nového Mesta s tým, že sa poveruje, 

aby vydal samostatný Štatút sám svoj vlastný pán starosta podľa 

vzoru a na základe princípov Štatútu redakčnej rady časopisu 

in.ba.  

 

     Takže ja naozaj len chcem kolegov upozorniť aby vedeli, že 

v prípade, že k takémuto niečomu pristúpime, aký to bude mať 

následok. Pretože mne sa tu javí niekedy, ako keby tá politizácia, 

to politické chcenie a pretlačenie svojho nejakého vlastného 

názoru za akúkoľvek cenu zatváralo niektoré pohľady na to, ako to 

potom nakoniec dopadne. 
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 Čo sa týka toho, ako si sa pýtala (Ing. Švecová) ohľadom 

distribúcie bratislavského Večerníka, ja nie som vydavateľ, takže 

ja Ti k tomu neviem nič povedať, akým spôsobom to bolo 

distribuované. Prosím, obrať sa na vydavateľa. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán JUDr. 

Mikulec; nech sa páči. 

 

 

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

 Ja len by som chcel zareagovať na Silviu (Ing. Švecovú), je 

to celkom dobrý nápad, že keď by sme možno tento časopis aj zrušili 

a mali by sme nejaký pokoj s nejakou politizáciou. Tie peniaze, 

keď tam počítam tých 10 – 11 rokov len čo je pán starosta, možno 

mohlo byť urobené ihrisko v Mierovej kolónii, ktoré sa robí 8 

rokov. Alebo mohla byť urobená nejaká škôlka, nejaká trieda pre 

deti v Dimitrovke, rozšírenie školy, ďalšia výstavba, alebo kopec  

iných projektov, ktoré sme neurobili a sľúbili sme ich týmto naším 

obyvateľom za tých niekoľko rokov. Takže nie je to asi taký špatný 

nápad a mali by sme pokoj ako sa pretláčať; či tam bude nejaký 

kandidát na starostu alebo bude nejaký poslanec. 

 

     Jednoducho tie peniaze, ktoré sa ušetria, použijeme na veci, 

napríklad Vernosť, ktorá je už teraz v dezolátnom stave, že by sa 

urobili nejaké veci, ktoré budú prospešné pre obyvateľov miesto 

toho aby sme tam dávali nejakú kvetinku, a mali by sme pokoj. 

Treba urobiť niečo, aby tí ľudia mali veci aj nejaké, by som 

povedal, možnosti k tomu, aby mohli slušnejšie žiť v 

tých lokalitách kde bývajú. Poďme to zrušiť a dajme tie peniaze 
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na fakt niečo prospešné pre tých obyvateľov. To je môj návrh. 

Ďakujem.      

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. S riadnym príspevkom pán Mgr. Vlačiky. 

 

 

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

 Ďakujem aj ja. Nechcem veľmi zdržovať, ale sú to možno 

zaujímavé veci. Mám dokonca niekoľko svojich podporovateľov 

v Redakčnej rade, ktorí ma podporovali k vydaniu môjho príspevku; 

som nadšený týmto faktom.  

 

 A teda ja mám iný problém, že teda my keď sme podávali návrh 

na materiály na zvolanie tohto mimoriadneho zastupiteľstva, akože 

tam boli zavesené do tohto bodu, k tomu jednému materiálu ktorý 

som podával ja, a ktorý teraz na začiatku som autoremedúrou 

zmenil, tak bol pridaný materiál úradu od pána prednostu, ktorý 

neguje v podstate to čo som navrhoval ja. A nie je akože vôbec 

jasné, ako v tomto prípade postupovať, takže o tomto by sme sa 

mali baviť.  

 

 Pretože tým návrhom, ktorý som predložil ja, jednak ruší 

bezvládie, ktoré momentálne nastalo v Hlase Nového Mesta 

v Redakčnej rady. A nastavujú aj pravidlá pre volených 

predstaviteľov, aby nikto nemohol nič zneužívať; čiže dve muchy 

jednou ranou sa riešia.  

 

     A vlastne tým, že tam Katka Šebejová dala ešte návrh, aby sa 

dopracovali tie Zásady publikovania do konca júna, tak vlastne 

všetko sa rieši v tom mojom návrhu a netreba už ani čakať, lebo 
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všetko tam je. Keď starosta to chce vlastne podľa in.by do toho 

Štatútu si nastavovať, tak už nemusí, lebo bude to mať schválené 

a všetci budeme v zhode, a svet bude krásny.  

 

 Čiže, naozaj ten môj návrh myslím si, že spĺňa, rieši všetky 

tieto veci; určite nie protizákonné, to sme vyvrátili. A tam je 

jediný problém, že čo s tým druhým uznesením od pána Olexíka, lebo 

to sa v podstate bije s tým, čo navrhujem ja. Takže toto treba 

doriešiť. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. S riadnym príspevkom pani Ing. Katka 

Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som si robila vlastne také trošku poznámky 

k tomu, kto čo hovoril. A potom by som chcela využiť tie svoje 

skúsenosti, keďže viete že od roku 2006 som bola v médiách, a ja 

som bola priamo súčasťou redakcie Trendu; bola som tam ako 

redaktor. A potom mám niekoľko postrehov k tomu aktuálnemu číslu 

ktoré je, ani neviem kde, lebo teraz sa nemám koho spýtať. Dobre.  

 

 Ja Redakčnú radu, tak ako poradný orgán, tak ako je teraz 

navrhovaná, tak áno. Tam už nebude nikto taký, kto by písal. To 

znamená, že budú to len nezávislí odborníci, ktorých áno, vyberá 

si starosta štyroch a jedného menuje kultúrna komisia. To písanie, 

a vlastne ten obsah, by mali stanoviť práve tie Zásady tvorby, 

a preto si aj myslím, že oni sú v tejto súvislosti veľmi dôležité, 

aby sme nejaké mali a v podstate z tých svojich skúseností, ktoré 

mám z Trendu, tak určite by to mali byť nejaké stále rubriky.  
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     Nejaké fotky by možno tam mali byť ošetrené, len tak ako keď 

sú tieto fotky autorov, že sú tieto fotky malé, ak teda naozaj 

tam niekto takto chce byť zviditeľňovaný. To znamená, že dajú sa 

tam ošetriť nejaké veci, aby sme mali lepšiu predstavu o tom čo 

v tom Hlase bude a ako by sme mali možno jeho obsah, nemyslím už 

konkrétny článok, ale tú tému navrhnúť..    

 

 A v podstate, my tak ako sme teraz fungovali Redakčná rada, 

tak to bola v podstate redakcia, lebo sme písali, lebo sme sa 

zaoberali obsahom. To znamená, že vlastne v tejto podobe Redakčnú 

radu pán starosta zrušil, ale neviem že kto bol vlastne členom 

v momente toho zrušenia, lebo v poslednom čísle už sú ako členovia 

Redakčnej rady práve prichystaní aj kolegovia Andrej a Peter (Ing. 

Árva a Ing. arch. Vaškovič). To znamená, že tá Redakčná rada tam 

je už popísaná v tom širšom  zložení. Takže to som videla ja ako 

taký problém, ktorý som tiež komunikovala, že chcela som presne 

vedieť ku ktorému dátumu a v akom zložení bola Redakčná rada 

zrušená.  

 

 Ale myslím si, že proste toto v konečnom dôsledku tak ako 

sme pracovali, nebola Redakčná rada, ale redakcia, ktorej členovia 

písali a dávali vlastne tie konkrétne texty do Hlasu. A ešte aj 

za to mali, myslím si, nejaký príjem malý.  

 

 Teraz by som sa chcela spýtať na margo toho, že ako je to 

v súčasnosti?  

     My sme 03. 05. mali Redakčnú radu, kde pán starosta povedal, 

že toto číslo, ktoré by malo vyjsť začiatkom júna, budeme  ešte 

tvoriť ako Redakčná rada v nejakom tom pôvodnom zložení; takže 

sme dali nejaké témy alebo nejaké články. Na druhý deň toto 

vyjadrenie, nie, že už toto číslo bude po novom.  
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Po novom znamená, že jeden z obyvateľov 06. 05. poslal návrh 

textu, ktorý by chcel mať v Hlase Nového Mesta uverejnený, 

a dodnes nemá odpoveď. To znamená, že požiadal o uverejnenie 

a vôbec nevie či ten text vyjde alebo nie. To je teda súčasný 

stav. 

 

A potom by som ešte chcela povedať na margo toho, kto je 

členom a na čo kandiduje? 

Tak pán starosta už ako predseda Redakčnej rady kandidoval, 

ak si dobre pamätám, aj na starostu, aj do BSK, a tuším aj do 

parlamentu. Asi akože zakázať mu to nemôžeme, ale takýto stav bol 

k tým polemikám, ktoré tu už prebehli.  

 

A čo sa týka ešte mojej skúsenosti, keď som nebola členkou 

Redakčnej rady, tak som vyjadrila nejakú požiadavku, alebo chcela 

som písať o Školak klube. Dostala som k tomuto takéto vyjadrenie:  

Dnes zasadala Redakčná rada Hlasu, ktorá prebrala len 

navrhované témy do júnového čísla; to znamená, že bolo to pred 

rokom. Po dlhšej diskusii prijali poslanci rozhodnutie, že za 

ponúknutý článok o Školak klube, ďakujú. Ale jeho zaradenie 

neschválili. Požiadali Petra Weissa, aby túto tému spracoval či 

už do tohto alebo budúceho čísla, pretože sa o rekonštrukciu 

Školak klubu zaujímal dlhodobo a mal na tom podstatnú zásluhu.  

 

Keď si pozriete niektoré čísla Hlasu, v ktorých bol Školak 

klub prezentovaný, tak ešte uvidíte, že kto mal na tom zásluhu 

a ako sa prezentuje, a ako sa fotí. Ja som vlastne mala jednu 

fotku, keď som sa stala poslankyňou, keď pán starosta obstaral 

Centrum včasnej intervencie. Kedykoľvek som tam písala, tak som 

sa snažila proste svoje fotky nemať a prezentovať skôr tých ľudí, 

ktorí v Novom Meste niečo urobili, niečo znamenajú. 
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Vicestarosta Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

     Pardon, pani kolegyňa, čas. Ďakujem veľmi pekne. 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne Braňo (Mgr. Filipovič), práve som 

skončila. A teda neviem, koho sa môžem opýtať na to, že či ten 

článok, ktorý poslal obyvateľ, vyjde? 

 

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

 Ja vôbec neviem k tomuto odpovedať, žiaľbohu. Hovorím 

momentálne tá Redakčná rada je niekde. Ako povedal pán kolega, 

tak mali by sme dať bacha na to čo prijímame, a malo by to mať 

nejakú hlavu a pätu a nielen tak bezhlavo. Takže toľko k tomu. 

 S ďalším riadnym príspevkom je tu pán JUDr. Korček; nech sa 

páči, pán doktor. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja naozaj nechcem 

predlžovať túto diskusiu. Poviem, že ja som teraz presvedčený, že 

tento návrh je protiprávny, rozhodne nakoniec právne oddelenie, 

pán starosta v prípade že bude schválený, či áno alebo nie. Naozaj, 

chcel by som mať také právne sebavedomie ako má pán kolega Vlačiky. 

 

     Naozaj, pán kolega, v článku 2 navrhuje Redakčná rada 

časopisu, je osobitným nestranným poradným orgánom starostu 

mestskej časti. Ja to považujem za právny nonsens, aby miestne 

zastupiteľstvo volilo poradný orgán starostu. Naozaj som hlboko 

presvedčený, že je to absolútne nie správne, ale uvidíme ako sa 

k tomu postaví právne oddelenie a ako sa k tomu postaví starosta.   
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 Čo sa týka tohto vášho článku, pán kolega, my sme včera 

opakujem naozaj diskutovali o tom, či ten váš, čo ste napísali, 

spĺňa profil poslanca. Boli na to rôzne názory. My sme nakoniec 

ani nehlasovali o tom, pretože Libor Gašpierik, ja a kolega Braňo 

Filipovič sme požiadali pána starostu, aby naozaj nehrotil, 

nekonfrontoval túto situáciu, aby ste mali možnosť uverejniť tento 

príspevok tak ako ste ho navrhli.  

 

 Keďže ja sa snažím vždy postupovať konštruktívne a snažím sa 

dať nejaké rady, ktoré podľa môjho názoru majú nejakú hlavu a pätu 

a majú nejaký právny rámec, dávam Vám na zváženie: 

     Ja odporúčam, aby ste stiahli tento váš návrh, dovoľme tam 

dvoch kolegov, pána Vaškoviča a pána Árvu. Bol to postup, ktorý 

ja som navrhoval aj na stretnutí poslaneckých klubov, a potom si 

sadnime ďalej aj s pánom starostom, aj s Komisiou kultúry, ako 

bude ďalej fungovať Hlas Nového Mesta – či sa teda zruší, či bude 

fungovať ako in.ba, či bude fungovať výlučne v rukách starostu, 

a kde to smeruje.  

 

     Pokiaľ starosta nepodpíše uznesenie, potom vy zase budete 

musieť zvolávať mimoriadne zastupiteľstvo čo má nejaké svoje 

lehoty. (bez zvuku)   

     Inak sa dopracujete k presnému opaku toho čo ste chceli. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne  pán kolega.  

 Takže ukončili sme túto dlhšiu diskusiu a dovoľujem si 

požiadať návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na schválenie zmeny 
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v Štatúte Redakčnej rady časopisu Hlasu Nového Mesta. Nech sa 

páči. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

1. s c h v a ľ u j e  

zmenu Štatútu časopisu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas 

Nového Mesta v predloženom znení, ktorým sa ruší Štatút časopisu 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta schválený 

uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto č. 10/25 zo dňa 15.12.2015 

 

2. splnomocňuje starostu k podpisu nového znenia Štatútu 

časopisu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového 

Mesta a k dopracovaniu Zásad tvorby Hlasu Nového mesta tak, 

aby bol predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

najneskôr 28.06.2022, 

 

3. schvaľuje Zásady prítomnosti volených predstaviteľov 

mestskej časti v časopise Hlas Nového Mesta. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne návrhovej komisii. A chcem potvrdiť, je 

toto nové uznesenie? 

 

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

 Nový návrh uznesenia, ktorý bol poslaný dnes.  

 

Vicestarosta Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Ďakujem. Dovoľujem si požiadať vás, vážené kolegyne, 

kolegovia, pristúpime k prezentácii, k hlasovaniu. Prosím, 

prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.)   

 Ďakujem za hlasovanie. 

 Za:                    9 poslancov. 

 Proti:                 1 

 Zdržal sa:             9 

 Nehlasoval:            1 

 Neprítomní:            6 

 Návrh neprešiel. Ďakujem veľmi pekne. 

 Dovoľujem si prejsť k bodu č. 7 rokovania miestneho 

zastupiteľstva. 

 

 

 

BOD 7:  

Návrh na schválenie zmeny počtu a voľbu členov Redakčnej rady 

časopisu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta 

 

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

 Predkladateľom a spracovateľom  je Mgr. Martin Vlačiky, 

Ph.D. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.  

 

 

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

 Ďakujem. Tento materiál sťahujem nakoľko stratil význam. 

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

 Dovoľujem si pristúpiť teraz k bodu č. 8. 

 

BOD 8:  

Vystúpenie občanov 

 

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

 Podľa všetkého tam nemáme nikoho prihláseného, takže bod č. 

9. 

 

 

BOD 9:  

Rôzne 

 

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

 Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. 

 Dovoľujem si požiadať o slovo s riadnym príspevkom pána 

JUDr. Korčeka, nech sa páči, pán kolega. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa vrátil k tomu hlasovaniu 

o návrhu kolegu Vlačikyho. Pán kolega, ja Vám iba odporúčam, Vy 

môžete opätovne predložiť znovu tento návrh, ale prejdite si to 

s právnym oddelením. Prejdeme si to aj na Komisii kultúry. 

A pokiaľ právne oddelenie dá k tomu stanovisko, že je to 

v poriadku, ja Váš materiál podporím. Ale nepodporil som ho preto, 

lebo som hlboko presvedčený, že nebol v súlade so zákonom. 

Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si dať slovo s faktickou 

poznámkou pánovi Ing. Mrvovi; nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne. Ja chcem zareagovať na slová pána kolegu 

Korčeka, keď jeho najväčšia vytka je, že nemôžeme zriaďovať 

poradný orgán starostu. Chcem sa opýtať, či je v poriadku, ak 

zriaďujeme poradný orgán v Mestskom zastupiteľstve primátora, čo 

sa udialo v minulom volebnom období, a za tento materiál hlasoval 

aj pán poslanec Korček? Či to nie je obdobná situácia? Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne pán kolega. S faktickou poznámkou pán 

JUDr. Korček. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja naozaj neviem, pán kolega, o ktorý materiál ide, 

tak samozrejme pošlite mi to a ja sa môžem k tomu vyjadriť. Pokiaľ 

to bolo so súhlasom primátora, tak to bolo v poriadku. Ale bez 

súhlasu štatutára to podľa mňa nie je možné. Jediný poradný orgán 

starostu, ktorým volíme členov a je zriadený priamo zo zákona je 

Miestna rada, ale to máte explicitne ustanovené v zákone. Čiže 

ostatné orgány si môže zriaďovať primátor ako poradné orgány samé 

pre seba bez rozhodovacích kompetencií. Je k tomu aj rozsiahla 

judikatúra, takže stačí keď si to naštudujete, či Vy, alebo pán 

kolega Vlačiky. V minulosti si pamätám, že sme zriaďovali Mediálnu 

radu na pôde hlavného mesta, ale nepamätám si či to už naozaj 

teraz funguje alebo bol to poradný orgán bez kompetencií.   
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Vicestarosta Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Veľmi pekne ďakujem pán kolega. S riadnym príspevkom pani 

Mgr. Timková; nech sa páči.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Pán predsedajúci, bohužiaľ z ďalšieho rokovania musím sa 

ospravedlniť. Chcem preto upozorniť, že treba dovoliť jedného 

člena do návrhovej komisie, pretože ja som predseda návrhovej 

komisie, ktorá má mať 3 členov a ja ako predseda musím odísť. 

Ďakujem. Ospravedlňujem sa.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne pán kolega za upozornenie, veľmi si to 

vážim. Dovolím si vás teda poprosiť, nejakého dobrovoľníka do 

návrhovej komisie, ináč budeme musieť vybrať. Mal by niekto záujem 

o túto funkciu?  

 

 

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

 Ja by som očakával niektorého kolegu z klubu pána Petroviča.  

 

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

 Ja by som, ale som overovateľom, ja nemôžem. 

 

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

 Dobre. A niekto iný? 

 

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

 Bohužiaľ, ja musím odísť, takže sa ospravedlňujem a lúčim. 

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

 Ja môžem. 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, Martin (Mgr. Vlačiky.) 

 Dovoľujem si vás požiadať o hlasovanie za člena návrhovej 

komisie. Bol navrhnutý pán Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. Prosím, 

pristúpme k hlasovaniu, kolegyne a kolegovia.  

 Prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Neviem, či ide teda prezentácia, či ešte nie? 

 

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

 Moment, riešime to. Hneď to bude, sú technické problémy. Keď 

to pôjde, ja vám poviem. Ďakujem. Hovorí sa tomu zastupiteľský 

škriatok. 

 

 Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujem si vás požiadať, ideme 

sa prezentovať. Poprosím, prezentujte sa.  

 (Prezentácia.) 

 Hlasujeme, vážené kolegyne, kolegovia. 

 

 (Hlasovanie.) 

 

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

 Ja som sa nemohla prezentovať, môžeme ešte raz? 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD., LL.M.: 
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 Nestačí, keď povieš že si za? Ja si myslím, že nikto nebude 

asi proti, aby pán kolega Vlačiky bol v návrhovej komisii; nech 

to nezdržujeme.  

 

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

 Súhlasím s kolegom.  

 

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

 Dobre. V poriadku. Je to kolega Tomáš Korček, kto to 

rozpráva, lebo neviem ho identifikovať, tak len aby som vedela.  

 

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

 Áno, Katka (Ing. Šebejová). 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za bolo:                       16 poslancov. 

Proti:                      0 

Zdržal sa:                      0 

Nehlasoval:                     0 

Neprítomní :                     8 

 Plus jeden hlas Katky Šebejová, čiže 17 bolo za. Ďakujem 

veľmi pekne.  

     Tým máme dovoleného člena návrhovej komisie.  

 Dovoľujem si dať slovo s riadnym príspevkom pánovi kolegovi 

Troiakovi. Nech sa páči, Pali. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Prepáčte, ale mňa ste vynechali, Braňo.  

 

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

  Darinka, prepáč, hneď za P. Troiakom. Môžeme to takto 

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

 Ja ju rád prepustím.  

 

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

 Dobre. Darinka (Mgr. Timková), poď. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja mám iba jednu otázku tu v bode rôzne, 

lebo neviem, kde sa mám na to spýtať. Možno je to teraz pán Olexík 

na Vás, keďže tu pán starosta nie je. Týka sa to zase Domu kultúry 

Kramáre.  

 

     Ako je možné, že ešte stále nie je prebraté, alebo nemá Dom 

kultúry Kramáre zmluvu so Strediskom kultúry? Kto je za to 

zodpovedný? A nemyslím si, že je to Knižnica, ktorá má vypracovanú 

zmluvu, doteraz to nebolo spravené. Takže neviem kto je za to 

zodpovedný pán Olexík, alebo viete to trošku usmerniť, aby to bolo 

konečne prebraté? A je to od januára a je tu máj. Viete, hovorím 

to na každom zastupiteľstve. Už som aj písala Vám, písala som 

pánovi starostovi, a stále to nie je.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ak dovolíte, ja som bol presvedčený, už všetky tieto 

preberacie dokumenty boli podpísané. Priznám sa, že musím si to 

overiť, lebo všetko naozaj z môjho pohľadu je to splnené.  

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Aj ja som si to myslela, ale ešte stále to nie je podpísané.  

 Ešte som sa chcela spýtať, teraz to vyšlo, ja sa stále 

pozerám na tie revízie, to čo sme sa bavili. A teraz vyšlo, že 
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kotolňa nie je vyriešená revízia. A kto to uhradí, kto je za to 

zodpovedný? Revízia to normálne povedala, že to nemôže takto 

existovať, a kto bol za to zodpovedný, že to takto fungovalo? 

Viete, je to ináč suma, keď to treba spojazdniť, 10 tisíc. Kto to 

uhradí?  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ešte, ak dovolíte, zareagujem. Mrzí ma, ale ten 

predchádzajúci systém nejakého spoločného spravovania tejto 

budovy bol fakt veľmi nešťastný a teraz pripravujeme do budúceho 

štandardného zastupiteľstva financovanie týchto výdavkov. Takže, 

áno, priznám sa, že boli to určité veci, nezrovnalosti, o ktorých 

sa úrad dozvedel až postupne a práve vyriešením týchto 

správcovských práv sa vlastne určí jasne zodpovedný 

a financovanie. Žiaľ, Stredisko kultúry nemalo v minuloročnom 

rozpočte na to peniaze, ktoré by sme presunuli, takže je to riešené 

iným spôsobom. Ale bude to vyriešené tak ako vám hovorím. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Super. A myslím, že presne vieme, kto je zodpovedný za Dom 

kultúry. Nemôže byť povedané akože takéto, že niekto. Dobre, ak 

to bude pán Olexík vyriešené, budem veľmi radu; ak by sa to dalo 

dotiahnuť. Ďakujem veľmi pekne.  

 

 

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

 Ja som rozpočet pre kultúru neskracoval a nikto ani z nášho 

klubu. Takže len toľko. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 
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 Hovoríme o revíziách. Hovoríme o tom, že to nebolo, Braňo 

(Mgr. Filipovič).  

 

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

 Krátil sa rozpočet na kultúru.  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Prepáč, to je o kultúre. Teraz hovoríme o; 

 

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

 Ale veď bolo to pod Strediskom kultúry a kultúre sme zobrali 

peniaze. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :  

   A prečo sa nebudú robiť revízie? 

 

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

 Ale, veď oni nemali peniaze ani na mzdy, tak si zmenili 

rozpočet, pre pánaboha.   

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Rozmýšľaj o čom sa bavíme.  

 

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

 Samozrejme, keď nemajú peniaze, museli prepúšťať ľudí lebo 

zmenili rozpočet na kultúru a všetko je to z jedného balíka 

platené, tak to platí aj na túto revíziu. Oni nemajú zvlášť peniaze 

na výplaty a zvlášť na chod. Veď majú jeden rozpočet, je to 

rozpočtová organizácia. Nevyplatenie mzdy je trestným činom. Čiže, 

to sme spravili my, všetci tí ktorí za to hlasovali. Ja som v tom 

nebol určite. Treba si pozrieť hlasovanie a možno to zverejniť. 
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Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Dobre. Treba to dotiahnuť, nech je to v poriadku a nebudeme 

sa tu; dobré Braňo? Takže ďakujem.    

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán JUDr. 

Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Braňo (Mgr. Filipovič), aj tie revízie sú 

zo zákona; aby si vedel.  

 

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

 Áno, máš pravdu, ale; 

 

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

 Prosím Ťa, nechaj ma dohovoriť, keď neskáčeme si do reči, 

alebo čo, nechaj ma dohovoriť. Tie revízie sú zo zákona a takisto 

sa tie revízie nerobili ani vo Vernosti; choď sa tam pozrieť, ako 

to vyzerá, Braňo. Choď sa ako vicestarosta normálne pozrieť ako 

to tam vyzerá a hneď pochopíš, či sa majú urobiť revízie, alebo 

nemajú urobiť revízie. Tie revízie sú zo zákona, ak sa niečo s tou 

budovou stalo, tak tá poisťovňa pôjde po tom. A kto bude za to 

zodpovedný potom?  

 

 

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

 Ja si to preverím, Riško (JUDr. Mikulec), dobré?  

 

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

 

 

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

 S faktickou poznámkou pani Ing. Katka Šebejová; nech sa páči, 

Katka. 

 

 

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

 Ja som len chcela zareagovať na pána Olexíka, že spravovanie 

majetku v tejto mestskej časti je zúfalé, a týka sa to aj bytových 

domov na Bojnickej, týka sa to aj Vernosti, kde zhorel kotol. 

Naozaj je potrebné sa tým zaoberať. A je to aj preto, že to 

oddelenie správy majetku je otrasne riadené. Vystriedalo sa tam 

niekoľko ľudí, raz je jeden zastupujúci, potom zrazu odíde. Chvíľu 

sa tam ukáže niekto iný, potom ide na iné oddelenie na úrade. 

Takže, pán Olexík, tomuto by ste sa mali určite venovať aj s pánom 

starostom. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

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

 Ďakujem. Vynechal som pána Ing. Troiaka, prepáč Pali, veľmi 

sa Ti ospravedlňujem. Takže sa omluvám, je to moja chyba. Tým, že 

sme dali priestor pani Mgr. Timkovej, zabudli sme na Teba, 

nechceli sme Ťa predbehnúť a dávam Ti slovo. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja budem hovoriť trošku dlhšie, mám tu nejaké veci. 

Ale je mi ľúto, že tu nemôže byť pán starosta, keďže drvivá väčšina 

smeruje na neho, keďže tu mám asi 6 uznesení, s ktorými sa vôbec 

nepohlo a budem sa musieť tiež dožadovať cez interpeláciu 
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vysvetlenia. Mám tu nejaké otvorené otázky, ku ktorým na odpovede 

sa dožadovali obyvatelia. Ale mám tu ešte pripravené jedno 

uznesenie, ktoré o chvíľku tu prednesiem. 

 

Ale, keď tu vidím pána prednostu Olexíka, chcem sa spýtať, 

mal odovzdať, v decembri bolo zastupiteľstvo kde bol orientačný 

plán oprav, rekonštrukcií komunikácií a chodníkov priľahlých; 

a pán starosta na niektorom zastupiteľstve, mám pocit, že to bolo 

v decembri hovoril, že pán Olexík nám pripraví a priblíži termín 

realizácie. Neviem, že či tých 10 komunikácií, ktoré boli v tom 

zozname, či je s tým nejaký problém, pán Olexík?  

 

Či potrebujete, aby som Vám možno dodal nejaký kalendár alebo 

niečo, alebo ako by som Vám s tým  mohol pomôcť, lebo je máj 

a stále nevieme čo sa bude vlastne realizovať. Potom sa dozvieme 

zo sociálnych sietí, že sa realizoval, opravoval chodník na 

Kalinčiakovej, čo je super vec, ale napríklad nebol v zozname tých 

opráv. Tam som zvedavý, že či všetko bolo spravené podľa 

technických listov ako sme schválili naše uznesenie, ktoré som 

predkladal.  

 

Čiže, môžete mi v tomto dať krátku reakciu a potom sa vrátim.  

Potom hneď na to budem predkladať uznesenie. 

 

 

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

 Čiže, dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže, s faktickou 

poznámkou; 

 

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

 Nie faktickou, pán Olexík sa má vyjadriť. A ja hneď 

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

 Dobre. Dobre. Poprosím, pán prednosta. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Čo sa týka všetkých plánovaných rekonštrukcií, opráv ciest, 

všetky sú zahrnuté v tej výške, v tých rozmeroch, ako boli 

zahrnuté do rozpočtu. Nakoľko tieto opravy podliehajú určitým 

poveternostným podmienkam, to znamená niečo sa nemôže robiť 

v januári, v prípade ak je zlé počasie. A je potrebné riešiť, 

samozrejme aj niektoré operatívne veci, tak tento plán, ktorý bol 

predložený už pri návrhu rozpočtu, sa priebežne ukazuje. Ak máte 

záujem, pošleme vám ten aktualizovaný plán. 

 

     Lenže ešte raz opakujem, pokiaľ sa robili nejaké návrhy 

a pokiaľ dôjde k nejakým nepredvídaným okolnostiam ako navrhovali 

externé spoločnosti na ulice, tak tento plán budeme musieť 

upravovať. Takže tento plán čo vám pošlem, bude platný stavebný 

denník. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem aj ja. Nerozumiem potom, na čo ho tvoríme už 

v septembri pri tom prvom návrhu rozpočtu, keď potom si z toho 

spravíme trhací kalendár. Taktiež s približným termínom, či 

napríklad parašutistov, alebo ten chodník pred hasičmi, či budeme 

robiť v júli, v auguste, v septembri v roku 2030, 2050? Proste 

nemám k tomu žiadny orientačný termín, ktorý pán starosta 

sľuboval, že nám pošlete niekedy v decembri. Je máj a stále ho 

nemáme. Čiže, budem rád ak mi pošlete aktualizovaný zoznam 

a k nemu približné termíny rekonštrukcie. To si myslím, že nie je 

až taký veľký problém. Ďakujem. 
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 A teraz by som si dovolil predniesť uznesenie, ktoré mám 

pripravené. V podstate je to odstránenie vizuálneho smogu pri 

kultúrnej pamiatke Konská železnica. 

 Návrh uznesenia:  

               

 Miestne zastupiteľstvo  

po prvé, žiada starostu Mgr. Rudolfa Kusého o iniciovanie 

oficiálnej žiadosti na Železnice Slovenskej republiky vo 

vypovedaní nájmu pre spoločnosť, ktorá má umiestnené bilboardy na 

pozemku registra C 21311/5 katastrálny obvod Nové Mesto a následné 

odstránenie bilboardov, ktoré sa nachádzajú na pozemku registra C 

21311/5 katastrálneho obvodu Nové Mesto. 

 

Po druhé, žiada starostu Mgr. Rudolfa Kusého o informovanie 

v predmetnej veci poslaneckého zboru prostredníctvom e-mailu.   

Termín: do 28.06.2022. 

 

 Sú to tie bilboardy, ktoré sú pri Konskej železnici, keď je 

potrebné iniciovať Železniciam SR oficiálnu žiadosť, aby sa niečo 

naozaj v tomto smere udialo, keďže je to kultúrna pamiatka. Naozaj 

to vyzerá veľmi nepôvabne, aj keď je to verejný priestor. A myslím 

si, že konečne by aj Nové Mesto malo začať bojovať proti vizuálnemu 

smogu.  

 

 

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

 Dobre. Ďakujem. Poprosím písomný návrh. Pán kolega, máte 

toho viac, skúste to poslať ako písomný návrh všetko naraz.  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 
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 Braňo (Mgr. Filipovič), ja mám faktickú, len rýchlovku. Môžem 

Braňo?  

 

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

 Áno. Nech sa páči.  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Vieš čo? Len technický proces, aby sme neurobili nejakú 

chybu, je možné mať v mimoriadnom zastupiteľstve bod rôzne? Lebo 

čo si z minulosti pamätám, možno sa mýlim, raz som chcel dávať 

nejaké uznesenie a bolo mi povedané, že nie, že je to v rozpore 

s niečím. Aby Palo (Ing. Troiak) nerobil zbytočne nejakú robotu a 

keď padne návrh, aby to náhodou nebol potom nejaký nesúlad. 

 

 

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

 Ja som myslel, že toto bude rýchlovka. Ja mám ísť pre dieťa, 

už o 15.00 hod., teraz už mi volalo, sú tu aj kolegovia svedkovia, 

neviem čo mám robiť, lebo my sme si z toho spravili debatný krúžok.      

Dobre. Skúsim sa spýtať na to, že ako to je? Alebo poprosím 

o právny názor, lebo nemáme tu pána JUDr. Velčeka. Pán kolega 

Korček, alebo pán kolega Petrovič; Petrovič odišiel. Tak pán 

kolega Korček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja vyslovím svoj právny 

názor, aj keď časť kolegov moje právne názory ignoruje, ale to 

nevadí. Neviem, akým spôsobom bolo zvolávané toto zastupiteľstvo, 

pretože teda mňa ani nejakých mojich kolegov nikto neoslovil. Ale 

ja mám za to, že pokiaľ v žiadosti poslancov, ktorých musela byť 

jedna tretina, nebol bod rôzne explicitne spomínaný, tak takýto 
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bod nemal byť vôbec zaradený. Mali byť zaradené len tie body, 

ktoré títo poslanci žiadali to prerokovať na mimoriadnom 

zastupiteľstve. Tak to je môj právny názor. 

 

 A poprosím pána Olexíka, aby sa k tomu vyjadril, akým 

spôsobom bola koncipovaná žiadosť. Pokiaľ ten bod rôzne tam nebol, 

tak mám za to, že vôbec by sme nemali ani rokovať o bode rôzne.  

 

 Čo sa týka toho návrhu Paľka Troiaka, ja pokiaľ sa bude o ňom  

hlasovať, ja ho podporujem, pretože naozaj tie bilboardy tam 

neosadila mestská časť. Viem konkrétne, však s Paľom (Ing. 

Troiakom),aj s Liborom (Ing. Gašpierikom), aj s Tebou pán 

vicestarosta sme bojovali proti vizuálnemu smogu pri Tržnici, kde 

sa teda odstránili všetky bilboardy ktoré bolo možné odstrániť. 

Pracujeme na odstránení tej veľkej reklamnej mega obrazovky. 

Takže, pokiaľ bude možné hlasovať, a hlasovať sa bude, tak ja 

Paľko, samozrejme, veľmi rád podporím tento návrh. Ďakujem.   

 

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

 Ďakujem.   

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Ešte faktickou, mám informáciu, že bod 

rôzne bol v tej žiadosti o mimoriadne zastupiteľstvo, takže budeme 

hlasovať. 

 Dávam slovo faktickou poznámkou pánovi Ing. Mrvovi, nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne. Ja reagujem na Paľa Troiaka.  
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     Taktiež by som požiadal pána Olexíka o nejaký ten plán opráv 

komunikácií. Takisto odpovede na moje otázky, ktoré mi prisľúbil. 

Pán Olexík, nemusíte prevracať oči, máte zapnutú kameru. Myslím 

si, že to nie je vhodné na vašu pozíciu. A naozaj, my ako 

obyvatelia, a aj ako poslanci, sme Vás zaviazali k nejakým veciam, 

Vy ich neplníte. Neplníte ich štandardne, dlhodobo. Ja by som bol 

veľmi rád, keby že naozaj nám pošlete plán opráv komunikácií, aby 

si tí starí ľudia napríklad pri kostole na Klenovej ulici 

nevyvŕtavali členky, ako je doteraz obrovská diera, a prisľúbené 

to bolo asi pred 4 rokmi.  

 

 A zároveň vítam návrh pána Troiaka, ja som mal v Konskej 

železnici svadbu, už vtedy dávno pri fotení bol problém nájsť 

nejaký pekný priestor, aby tam neboli len tie nevkusné bilboardy. 

A očakával by som, a vlastne budem rád, ak mestská časť urobí prvý 

krok a vyzve Železnice a využije všetky svoje otvorené komunikačné 

kanály so Železnicami, aby tieto bilboardy zmizli. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Poprosím faktickú poznámku, pán kolega  

JUDr. Korček; ale už ste hovorili, pán kolega teraz.  

 

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

 Áno. Už som hovoril a povedal som čo som chcel, tak môžete 

dať slovo ďalšiemu.  

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pani Mgr. 

Mašátová, nech sa páči. 
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Poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliaková:     

     Ďakujem pekne. Teraz možno prekvapenie, ale reagujem keďže 

kolega Troiak dal dnes status, a ja keďže neviem ako to je myslené, 

chcem len teda možno apelovať na neho, aby odstránenie bilboardu 

je určite zložitejšie a časovo náročnejšie záležitosť ako 

odstránenie panelov Strediska kultúry. A v statuse teda píše, že 

oslovil riaditeľku Strediska kultúry aby to odstránila, tak ako 

za mňa to čo tam je hrozné, sú tie bilboardy.  

 

     Takže, keď tam budú bilboardy, tak by som umožnila Stredisku 

kultúry mať tie malé panely, aby aspoň nejako vedeli propagovať 

svoju činnosť. Ja som napríklad za tie roky zvyknutá ten program 

pozerať, takže možno keby si Pali (Ing. Troiak) tak upravil, že 

do odstránenia bilboardov aby tam mohli byť aj nejaké panelové. 

Je to také nezmyselné, ale je to aj kontra produktívne nechávať 

tam tie rôzne bilboardy a dať preč tie panely zo zábradlia. Takže, 

to je podľa mňa také, no. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Mne sa páči ten návrh. Ja vám poviem 

jedno, my sme dávali podobné uznesenie na Kalinčiakovu, keď si 

pamätáte, a doteraz sú tam tie bilboardy. Bude s tým veľký 

problém, lebo oni to nemusia rešpektovať a majú tam nejakú nájomnú 

zmluvu. Ale je to výborný nápad ako to dať dole, určite si to tá 

pamiatka zaslúži. 

 S faktickou poznámkou pán kolega a vicestarosta Ing. Peter 

Vaškovič, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta.  
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     Ja by som chcel reagovať na tú poznámku, že mestská časť nič 

nerobí v boji proti vizuálnemu smogu. Nie je to celkom pravda. My 

sme v období asi uplynulých troch týždňov boli požiadaní zo strany 

Železníc o predloženie alebo o zaujatie stanoviska k predlženiu 

prenájmu týchto reklamných stavieb na oplotení Filiálky zo strany 

Kukučínovej ulice. A mestská časť vyjadrila nesúhlas s predlžením 

prenájmu týchto plôch pre umiestnenie takýchto reklamných stavieb. 

Myslím si, že tieto stanoviská sú zverejňované. Milé kolegyne, 

vážení kolegovia, môžete si to overiť. 

 

 Ja by som chcel ešte raz, lebo už som to raz urobil, poďakovať 

všetkým mestským poslancom, ktorí hlasovali za zmenu územného 

plánu, ktorý nám dal do ruky veľmi účinný nástroj, lebo v zmenách 

a doplnkoch 07 Územného plánu Bratislavy sme dostali naozaj účinný 

nástroj na to, ako môžeme uplatňovať takéto naše stanoviská. 

Dostali sme relevantný a veľmi dobrý nástroj. A my sa snažíme 

v denno-dennej praxi tento nástrojov do toho reálneho života 

vnášať alebo uplatňovať.  

 

     Takže, nie je celkom pravda že mestská časť nerobí nič, máme 

nástroj, robíme. A ak uplynie platnosť nájomnej zmluvy na tieto 

reklamné stavby, mestská časť istotne k ním súhlas nevydá. 

Ďakujem.   

 

 

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

 Veľmi pekne ďakujem. 

 S faktickou poznámkou na svoj návrh pán kolega Troiak? 

 

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

 Ale ja reagujem na to, že vlastne prišli nejaké tie poznámky 

na to moje uznesenie, a tým pádom na mňa. 
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Vicestarosta Mgr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Nech sa páči.  

 

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

 Ja budem teraz reagovať na kolegyňu Mariannu Mašátovú. 

Ďakujem za Tvoju myšlienku, nápad alebo radu, ale nebudem ju 

akceptovať, keďže s pani riaditeľkou som si dnes volal, bol to 

dlhý telefonát. Myslím si, že sme sa spoločne zhodli, že naozaj 

to nie je vhodný priestor pre to, aby tam boli tieto reklamné 

pútače.  A samozrejme, prisľúbila, že ich dá dole, za čo jej chcem 

veľmi pekne aj touto cestou chcem poďakovať.  

 

     Čiže, ale toto moje uznesenie nemá spoločné nič s reklamnými 

pútačmi Strediska kultúry. To asi na veľké bilboardy. Ja si 

uvedomujem, že to bude dlhý proces, ale verím, že na konci sa 

každý, aj obyvatelia budú tešiť, že pri kultúrnej pamiatke nemáme 

takýto rozsiahly vizuálny smog. Čo sa týka malých reklamných 

pútačov, tak tie pôjdu čoskoro dole. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

     Ja som volal s kolegom, vicestarostom Vaškovičom. Chcel som 

ho požiadať, že či by ďalej za mňa vedel viesť zastupiteľstvo, 

lebo fakt musím ísť zobrať dieťa a potrebujem odísť. Ono ma tam 

čaká pred tenisom, takže ja nemôžem pokračovať ďalej. 

 

     Takže, z toho dôvodu si dovoľujem dať slovo a požiadať pána 

vicestarostu Vaškoviča, aby ďalej viedol zastupiteľstvo. Ďakujem 

veľmi pekne, že to beriete a akceptujete. Ďakujem.   
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem za slovo. Pán vicestarosta, dúfam, že nikto zo 

zúčastnených nebude mať námietky aby som ďalej viedol rokovanie  

mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Takže budem 

pokračovať bez účasti pána starostu a bez účasti pána vicestarostu 

Filipoviča.  

      Ak dovolíte, budem teda rokovanie viesť ďalej ja. 

 

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

 Mali by ste dať hlasovať, pán vicestarosta. 

 

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

 No, s tým nie som si celkom istý. 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Je pravdou, mali by sme dať hlasovať, taká bola dohoda s tým, 

že skončil jeho bod a skončili faktické poznámky ktoré reagovali 

na jeho predložený návrh, tak by sme mali dať teraz hlasovať.  

 

 

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

      Dobre. Ja sa ospravedlňujem trošku, lebo ja som si návrh na 

hlasovanie spojil s vedením zastupiteľstva. Máte pravdu, pán 

Troiak predniesol návrh uznesenia, takže dávam slovo návrhovej 

komisii, aby predniesla tento návrh uznesenia. 

 

 

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

  

 Ďakujem, pán vicestarosta. Nakoľko pán Petrovič, ako 

predseda návrhovej komisie nie je prítomný a dovolili sme pána 
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kolegu Vlačikyho, tak ja by som poprosil pána kolegu Vlačikyho, 

aby prečítal uznesenie, lebo ja ho nemám. Zoberiem to tak, že za 

pán a kolegu Petroviča, bude tieto vykonávať tieto činnosti 

vykonávať pán kolega. 

 

 

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

 Nemusíte ma prosiť, pán kolega. Ja som bol prichystaný to 

prečítať. 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo   

Po prvé, žiada starostu Mgr. Rudolfa Kusého, o iniciovanie 

oficiálnej žiadosti na Železnice Slovenskej republiky vo 

vypovedaní nájmu pre spoločnosť, ktorá má umiestnené bilboardy na 

pozemku registra  C 21311/5 katastrálny obvod Nové Mesto 

a následné odstránenie bilboardov, ktoré sa nachádzajú na pozemku 

registra C 21311/5 katastrálneho obvodu Nové Mesto. 

 

Po druhé,  žiada starostu Mgr. Rudolfa Kusého o informovanie 

v predmetnej veci poslanecký zbor formou e-mailu. 

 Nech sa páči, môžete dať hlasovať. 

 

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

 Ďakujem návrhovej komisii za prednesenie návrh uznesenia. 

 Milé dámy, vážení páni, dovoľujem si vás požiadať, aby sme 

sa prezentovali.  

 (Prezentácia.) 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Dovolím si upozorniť, že sa prezentovalo iba 11 poslancov. 

 Tým pádom je miestne zastupiteľstvo neuznášania schopné. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD., LL.M.: 

 Tým pádom sme skončili, kolegovia.  

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Je to tak. Ja pevne verím, že ten návrh pána poslanca Troiaka 

si vedenie mestskej časti osvojí bez uznesenia. 

 

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

 Ak nie, tak ho predložím na najbližšom. Dobre. 

 

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

 Kolegovia, ja sa tým pádom lúčim s vami. Do videnia.  

 

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

 Prosím vás, kedy bude pokračovať toto miestne 

zastupiteľstvo? 

 

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

 Závisí od toho, kedy zvolá starosta ďalšie zastupiteľstvo. 

 

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

 Pokračovaním tohto. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Nebude pokračovať, toto miestne zastupiteľstvo je ukončené. 

 Ďalšie naplánované riadne zastupiteľstvo je dňa 28. júna, 

ktoré už bude nie online, ale prezenčnou formou.  

 

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

 Dobre. A tí, čo sa prihlásili s nejakými uzneseniami, tak 

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

 Budeme musieť počkať na ďalšie zastupiteľstvo. 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Na ďalšie zastupiteľstvo alebo zvolať mimoriadne; a tak.    

 

 

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

 Ja by som chcel len jednu vec, jednu poznámku: 

 Ak môžem za seba povedať, že ten návrh uznesenia, ktorý 

predniesol pán poslanec Troiak, napriek tomu že sme o ňom 

v zastupiteľstve nehlasovali, ja ho akceptujem a urobím všetko 

pre to, aby sme naplnili tú dikciu toho jeho návrhu. To je jedna 

vec. 

 

 Druhá vec, mrzí ma, že vždy keď vediem zastupiteľstvo tak 

skončíme tak, že sme neuznášania schopní. Asi to priťahujem, ako 

nejaký magnet.  

 

 Takže, milé dámy, vážení páni je mi to veľmi ľúto, ale musím 

ukončiť toto zastupiteľstvo a prajem vám ešte pekný deň. Do 

videnia. 

 

(UKONČENEIE MZ o 16.20 hod.) 

 

 

                     x              x 
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