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ZAČIATOK ZASADNUTIA MZ: 9.00 hod.   

  

BOD 1: OTVORENIE 

 Mgr. Rudolf K U S Ý, starosta MČ Bratislava-Nové Mesto: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vítam Vás 

a zároveň otváram 39. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 Z rokovania dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

pán poslanec Ing. Libor Gašpierik, pani poslankyňa Mgr. Edita 

Pfundtner, pán poslanec Ing. arch. Otto Novitzský, pán poslanec 

Andrej Balga, MBA.   

 Niektorí hlásili, že sa budú snažiť pripojiť vzhľadom na to, 

že sú v zahraničí. 

 

 

BOD 2:  

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak dovolíte, pristúpime k schváleniu programu dnešného 

rokovania.  

 Ideme hlasovať o programe tak ako bol predložený: 

 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

5. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO- 

   podnik verejnoprospešných služieb Bratislava-Nové Mesto 
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6. Správa o plnení uznesení 

7. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná  

   škola s materskou školou Jeséniova 54 

8. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II.  

   polrok 2022 

9. Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III 

10.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho  

   zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu  

   poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy  

   obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 

   2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

11.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti  

   Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026 

12.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

   Bratislava-Nové Mesto o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a  

   ich evidencii na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

13.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

   časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne  

   záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  

   10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej  

   časti Bratislava-Nové Mesto, v znení ďalších všeobecne  

   záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

14.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška  

   dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka  

   v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou  

   Bratislava-Nové Mesto 

15.Návrh Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie  

   detí v súkromných materských školách 

16.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021 

17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom  

   Nebytového priestoru - športovej gymnastickej telocvične na  

   Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo3502, vybudovanej na  
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   parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne 

   územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových klubov  

   Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 83284 Bratislava, IČO:  

   00678457 

18.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 

   Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného  

   mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania  

   hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky  

   Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným  

   nariadením 

19.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 

   Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného  

   mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa  

   Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej  

   republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti  

20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj  

   stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom  

   11796, postavenej na pozemku registra  „C“ KN parcelné číslo  

   11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14,  

   11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi  

   – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO:  

   51136830 

21.Schválenie zámeru obstarania nebytových priestorov pre  

   zriadenie materskej školy v rámci projektu Stolwerck Residence  

22.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - nájom  

   nebytového priestoru – č. 12 – 905 o celkovej podlahovej ploche  

   42,01 m², nachádzajúcom na prízemí bytového domu na ulici  

   Račianska 97, 101 v Bratislave a to spoločnosti AROSE s. r.  

   o., Prídavková 1824, Bratislava 841 06, IČO: 45506523 

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

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

   25.11.2020 
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24.Návrh na zápis Sila a zámočníckej dielne v areáli Palma do  

   Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

25.Prejednanie petície 

26.Návrh na schválenie kúpy – časti pozemku registra „C“ KN  

   parcelné číslo 13698/50, ostatná plocha, o výmere 498 m², v  

   katastrálnom území Nové Mesto od predávajúceho - City Logistix  

   s.r.o., Budyšínska 36, 83102 Bratislava, IČO: 50967410 

27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom  

   časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/11, ostatná plocha,  

   v rozsahu 253 m², katastrálne územie Vinohrady, evidované na  

   liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej  

   časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu K&K Real estate VI.  

   s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03 Bratislava, IČO:  

   52570070 

28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj  

   Pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/14, 12780/172,  

   12780/279, 12780/280, v katastrálnom území Nové Mesto  

   žiadateľom - Zátišie s.r.o., so sídlom Zátišie 10/a, 831 01,  

   Bratislava, IČO 44 237 588 a Ing. Ircha Tomáš, bytom Slovenská  

   14, 900 31, Stupava 

29.Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové  

   Mesto na rok 2022 

30.Návrh na prijatie bankového úveru a prvé použitie úverových  

   Zdrojov 

31.Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru 

32.Návrh na tretie použitie zdrojov z bankového úveru 

33.Návrh na štvrté použitie zdrojov z bankového úveru 

34.Návrh na schválenie kúpy – pozemok registra „C“ KN, parcelné  

   číslo 12142/221, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1180  

   m², katastrálne územie Nové Mesto od predávajúceho Slovenská  

   republika – správca Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 

   Bratislava, PSČ 812 72, SR, IČO: 151866 
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35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa –  

   bezodplatný prevod časti pozemkov registra „C“ KN parcelné  

   číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria,  

   o výmere 276 m², katastrálne územie Nové Mesto na 

   nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a  

   schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov  

   do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

36.Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ  

   811 01, SR, IČO: 50450719 doručený mestskej časti Bratislava- 

   Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom vybudovania materskej  

   školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

37.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 23 a s ním súvisiaci  

   spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach,  

   na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp.  

   č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc.  

   č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 17090/57 do  

   vlastníctva nájomcu 

38.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 32 a s ním súvisiaci 

   spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach,  

   na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp.  

   č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc.  

   č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 17090/57 do  

   vlastníctva nájomcu 

39.Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a  

   spoločnosti TESAKO, a.s. o zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov  

   za účelom vybudovania Nového športového areálu s viac účelovým  

   využitím  

40.Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti  

   Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 - 2027 

41.Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a  

   sociálneho rozvoja na roky 2022-2030 

42.Informácia o spracovaní územných plánov zón 
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43.Návrh na zápis Tržnice na Trnavskom mýte do Zoznamu  

   pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

44.Návrh na zápis Vily riaditeľa Dynamit-Nobel na Jurajovom dvore  

   do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

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

46.Rôzne 

47.Interpelácie 

48.Záver 

 

Informácie mimo programu rokovania: 

I01 - Informácia o spracovaní interpelácií z ostatného  

      zastupiteľstva 

I02 - Informácia o zápise do základných a materských škôl v  

      zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Nové  

      Mesto 

I03 - Informácia - Modernizácia bufetu na Račianskom mýte. 

 

     Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, prosím, hlasujeme  

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                  16 poslancov 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1. 

 

 Má niekto návrh na zmenu alebo na doplnenie programu dnešného 

rokovania? 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 
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 Áno, pán starosta, ja mám návrh. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán poslanec Petrovič. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, systém zvolávania 

tohto zastupiteľstva nás dosť pobúril; musím povedať viacerých 

poslancov. Neteší nás, že je to online, aj keď viacerí z nás si 

myslíme, že je treba rokovať normálne prezenčne. Je síce vyhlásená 

mimoriadna situácia, ale nie sú vyhlásené žiadne opatrenia. To 

znamená, nevidíme dôvod, prečo by nemalo byť rokovanie 

zastupiteľstva prezenčné. Je to z nášho pohľadu prejav aj určitej 

neúcty úradu voči poslancom, ktorí jasne vyjadrili svoju vôľu 

rokovať prezenčne, na normálnom zastupiteľstve; po dvoch rokoch 

by to bol skutočne najvyšší čas. Uvidíme, čo nám prinesie jeseň, 

tam skutočne môžu nastať ďalšie opatrenia. 

 

 A ako chceme umožniť aj občanom, aby v rámci normálneho 

klasického prezenčného rokovania miestneho zastupiteľstva mali 

šancu sa vyjadrovať k jednotlivým bodom?  

 

 Preto sme sa rozhodli výrazným spôsobom skrátiť program 

dnešného zastupiteľstva. 

 

 Ja teraz prečítam spoločný návrh na zmenu programu, ktorý 

predkladá Klub Novomestskej zmeny, plus pána Weissa a nezaradení 

poslanci. A tento návrh je nasledovný: 

 Vypúšťajú sa body 5, 12–13, 15, 17-28, 31-44. 

 A bod č. 16 sa presúva za bod č. 6.  

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

 Ďakujem pekne. Má ešte niekto? 

 

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

 Ja mám ešte návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 

2022 nasledovne: Presun rozpočtových prostriedkov; 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán vicestarosta, to až keď budeme schvaľovať zmenu rozpočtu; 

ak dovolíte. 

 

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

 Dobre, môže byť. Len nevidím, ktorý je to bod, lebo som si 

to nenašiel v e-mailoch, prepáčte.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Návrh na zmenu rozpočtu zostáva v programe, ten sme 

nenavrhli vypustiť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Má ešte niekto nejaký návrh na zmenu programu rokovania? 

 Pán poslanec Galamboš, faktická poznámka. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Môžem poprosiť kolegu Petroviča, aby to prečítal ešte raz, 

aby sme si to mohli v tej pozvánke zaregistrovať a odškrtnúť tie 

body; buďte taký dobrý.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Samozrejme, to nie je problém. Čiže, vypúšťajú sa body: 5, 

12-13, 15, 17-28, 31-44 s tým, že bod 16, ktorý zostal pôvodne  
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sa presúva za bod č. 6. Záverečný účet je hneď po správe o plnení 

uznesení.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, dám hlasovať o návrhu pána 

poslanca Petroviča. 

 

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

 Prepáčte, pán starosta, nemám teraz tu pozvánku, neviem ju 

nájsť v e-mailoch, dajme si krátku pauzu, aby sme vedeli, ktoré 

body sme vyhodili, keď máme hlasovať.  

 

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

  Pán starosta, môžem urobiť to, že teraz všetkým poslancom 

na e-mail  pošlem ten program tak, ako sme ho navrhli upraviť.  

 Keď môžem navrhnúť, pán starosta, dajme si pauzu do 9,25 

hod. Pošlem e-mail, aby sa každý zorientoval v tom návrhu.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. A chcem poprosiť, pošlite e-mail aj pánovi 

prednostovi. 

 Takže, kolegyne, kolegovia, vyhlasujem pauzu do 9.25 hod.  

 Zatiaľ si pozrieme návrh, ktorý predložil pán poslanec 

Petrovič o zmene programu. Dobre? Ďakujem pekne.  

 

 Dámy a páni, želám Vám dobrý deň. Pokračujeme v rokovaní. 

 Verím, že všetci ste dostali návrh pána poslanca Petroviča 

na zmenu dnešného programu. 

 Takže, ak dovolíte, ideme hlasovať o zmene programu tak ako 

navrhol pán poslanec Petrovič. 

 Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 
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 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 14 poslancov 

 Proti:               3 

 Zdržal sa:           4 

 Čiže návrh zmeny programu dnešného rokovania bol schválený 

a ideme podľa programu nového. 

 Chcem upozorniť, že kolegovia nebudú môcť zmeniť čísla, čiže 

Vás poprosím trošku o trpezlivosť.      

 

 

 

BOD 3:  

Voľba členov návrhovej komisie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Za členov návrhovej komisie sú navrhnutí pán poslanec JUDr. 

Tomáš Korček, PhD., LL.M a pán poslanec Mgr. Peter Weiss. 

 Má niekto iné návrhy? 

 

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

 Vážený pán starosta, nakoľko sa možno budeme musieť z vážnych 

rodinných dôvodov vzdialiť, tak nemôžem prijať túto nomináciu. 

Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Pán poslanec Weiss Vy môžete? 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ďakujem, pán starosta. Áno, áno, môžete so mnou rátať. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Koho môžem poprosiť, aby bol? 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Pán starosta, dovolím si navrhnúť kolegu pán poslanca 

Vlačikyho, ktorý je tu so mnou a je pripravený.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky, súhlasíte? 

 

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

 Áno, súhlasím. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Takže ideme hlasovať o tom, aby na dnešnom rokovaní boli 

členmi návrhovej komisie pán poslanec Vlačiky a pán poslanec 

Weiss.  

 Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 

 

BOD 4: 

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

 Za overovateľov zápisnice a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec Mgr. Ľubomír Kuzma – súhlas. 

pán poslanec Ing. Pavol Galamboš - súhlas. 

 Má niekto iný návrh? 

 V prípade že nie, dávam hlasovať o tom, aby na dnešnom 

rokovaní boli overovateľmi zápisnice a uznesení pán poslanec Kuzma 

a pán poslanec Galamboš.  

 Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 18 poslancov 

     Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Ďakujem pekne.  

 

 Takže bod 5 bol vylúčený. 

 Ideme na ďalší bod, č. 6. 

 

 

 

BOD 6:  

Správa o plnení uznesení 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A, Á r v a : 
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 Dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel opýtať 

predkladateľa materiálu, v akom stave je uznesenie 37/22.1. Tento 

návrh uznesenia som predkladal dva mesiace dozadu. Pojednáva 

o tom, že mal byť aktualizovaný zoznam všetkých projektových 

dokumentácií, ktoré neboli vôbec realizované alebo len čiastočne. 

Podotýkam, že takéto uznesenie predkladal v roku 2020 pán 

Filipovič. Bola spracovaná tabuľka a ja som žiadal jej 

aktualizáciu a nevidím plnenie tohto uznesenia v materiál. Termín 

bol 2. 5. 2022. 

 Chcem sa spýtať na dôvod. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Samozrejme, všetky tieto 

uznesenia sú vyhodnotené, kontrolované. Máte to tam všetko, pán 

Árva. A verím tomu, že nájdete tam všetko čo potrebujete. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a :  

 Pán Olexík, prepáčte, teraz som nerozumel dobre. Možno že sa 

pletiem, ale mám otvorený ten obrovský dokument, kde je správa 

o plnení uznesení a tam som to nenašiel. Čiže, kde to mám hľadať?  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.:    

 Ja mám tu vytlačený aj materiál, kde sú aj prílohy k týmto 

uzneseniam. Teraz Vám neviem presne povedať, ktorá to je príloha.  

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Viete mi povedať, na ktorej strane je toto uznesenie? 
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Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Celkove je to 90 strán uznesení, a verím, že sa v tom ťažko 

orientuje; priznávam.  

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ja som toto uznesenie nenašiel. Ja Vám môžem nadiktovať číslo 

uznesenia a povedzte mi, na ktorej strane ho nájdem.  

 Je to „uznesenie č. 37/22.1.“ 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta. 

 

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

 Prepáčte, v tom znení uznesenia je to medzi – trvá plnenie 

uznesení; druhý riadok od spodu.  

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Dobre. V tom prípade by som sa rád opýtal, prečo trvá plnenie 

uznesenia? Naozaj nechcem komplikovať situáciu ani zdržiavať čas, 

ale jednoducho mi to nejde do hlavy, v čom je problém aktualizovať 

tabuľku, ktorá bola dajme tomu spracovaná na 80 % a ja som žiadal 

dopracovať. Takže nerozumiem. 

 

 Opäť poviem, že som nespokojný s tým, ako sa pristupuje, ako 

pristupuje úrad k spracovaniu tohto materiálu. Podľa mňa je to 

zmätočné a vôbec to nemá momentálne žiadnu výpovednú hodnotu. Pán 

Olexík, keby ste sa so mnou spojili po skončení zastupiteľstva 

a vysvetlili mi tento postup, ako je to možné. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.:  



18 
 

 

39. zas. MZ MČ B-NM 28.6.2022 

     Ďakujem za ponuku a môžeme si to spolu prejsť. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Dnes to nechajme tak a zajtra to všetkým pošlime.  

Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, pokračujme ďalej.   

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Naozaj krátko. Ja len chcem poprosiť, pán prednosta Olexík; 

ako môžete povedať že niečo je „splnené“ a potom sa zistí, že zase 

nie je splnené. Už niekoľko mesiacov to trvá, a to sú ďalšie 

mesiace, a zase to nie je stále ukončené. Tak, prosím Vás, 

nezavádzajte potom poslanca Árvu, povedzte mu to rovno. Boli sme 

už aj u Vás s kancelárii a zase je s tým nejaký problém.  

 Takže, prosím Vás, dajte si to do poriadku. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Možno že nebudem schopná všetko povedať, keďže mám nejaké 

zdravotné problémy. Prosím, aby ste to tolerovali, aby som 

sa nemusela nasilu odpojiť čo sa hlasu týka. 

 

 Ja by som chcela predložiť návrh na zrušenie uznesenia č. 

30/18 z 13.7.2021 o zámere prevodu bytov v bytových domoch na 

Bojnickej ul. Celý tento materiál som predložila na všetky komisie 

a z dôvodovej správy vyberiem, že mestská časť sa vôbec nestará  
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o byty, ktoré sú verejným majetkom a sú v zlom stave. Vykonali 

sme so zástupcami Komisie sociálnych vecí a bývania anonymný 

prieskum z ktorého vyplýva, že mali sme tam odpovede 19 

respondentov z čoho vyplýva, že minimálne 5 ľudí ktorých sme 

náhodne oslovili, tak bývalo v bytoch bez nájomnej zmluvy.   

 

 A pokiaľ nebude možné schváliť zrušenie tohto uznesenia 

v tomto bode, tak ho potom predložím ešte v bode rôzne. Vlastne 

z tohto nášho šetrenia aj z toho aké stanovisko zaujali členovia 

Komisie sociálnych vecí a bývania vyplýva, že bolo možné aby 

mestská časť s ohľadom na to, že mnohí porušujú ani nie zmluvy 

ale len nejaké súhlasy s ubytovaním ktoré majú, bolo by možné, 

aby mestská časť získala do svojho vlastníctva oveľa viac týchto 

nájomných bytov a zároveň keď bude nejaký vzťah, že kto tie byty 

užíva a naozaj ako sa k ním správa, tak potom bude treba podľa 

mňa pripraviť úplne iný materiál na prípadné odkúpenie alebo zmenu 

vlastníckych práv, ako to nazýva úrad. 

 

 My sme mali ešte aj ďalšie uznesenie, ktoré sa úradu opäť 

splniť nepodarilo. A je to uznesenie č. 37/28.12, ktoré hovorí 

o tom, že Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, 

aby zabezpečil na rokovanie odborných komisií kompletný materiál 

o predaji bytov na Bojnickej vrátane počtu žiadosti o odkúpenie 

bytu a dopadov nového spôsobu správy bytov na nájomcov so zmluvou 

na dobu určitú a tiež aktualizáciu tohto materiálu na mesačnej 

báze s výnimkou mesiaca júl a august. 

Termín: 15.05.2022. 

 Toto uznesenie nebolo splnené. 

 

 A do tretice, boli teraz na zastupiteľstvo pripravené nejaké 

dva prevody vlastníckych práv s tým, že ma oslovila aj ďalšia 
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pani, s ktorou úrad napriek tomu že ona sa zaujímala o predaj 

bytov, vôbec nejednal.  

 

 Tak, pokiaľ by nebolo možné schváliť vlastne to zrušenie 

uznesenia, predložím ho opäť v bode rôzne, pretože ani uznesenie 

o tom, že by sme mali mať kompletný materiál čo sa týka predaja 

bytov, nebolo do 15.05.2022 splnené.      

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel uviesť iba 

niekoľko faktov k návrhu pani poslankyne Šebejovej. Po prvé, čo 

sa týka opráv alebo starostlivosti o byty na Bojnickej; do výšky 

schváleného rozpočtu robíme čo sa dá. Je fakt, že naozaj tie 

bytové domy by si zaslúžili opravy väčšieho rozsahu. Nechali sme 

si vypracovať časový predpoklad na ich opravu, žiaľ sú to rádovo 

milióny. Nechcem to teraz konkretizovať, či je to 5 alebo 8 

miliónov, ale momentálne ich nemáme k dispozícii, takže stav 

týchto domov je taký aký je.  

 

 Čo sa týka nájomných vzťahov, áno, pokiaľ niekto tam býva so 

súhlasom toho oficiálneho nájomníka, máme dôkazné bremeno, že ide 

o nejaký podnájom. To nie je hosť, ktorý tam býva dočasne, aby 

oficiálny nájomník bral peniaze. My to riešime dá sa povedať 

diskrétne a snažíme sa to vyriešiť vtedy, keď máme riešenie. Ale 

pokiaľ má nájomník zmluvu na dobu neurčitú, my tú zmluvu nemáme 

možnosť legislatívne vypovedať, pokiaľ on neporušil nejaké  

podmienky.  
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     Ešte by som upravil informáciu, pokiaľ ide o predaj bytov do 

vlastníctva. Tie byty sú stále vo vlastníctve mestskej časti. 

Zákon je taký, že pokiaľ má nájomník zmluvu na dobu určitú, my ju 

nemôžeme bez hrubého porušenia, bez toho aby sme nedokázali vinu, 

my ju nemôžeme vypovedať. To, že chceme tie byty im odpredať, to 

znamená, po prvé, chceme tam profesionálneho správcu, nie aby 

jeden náš kolega sa venoval 200 bytom. To znamená, že naozaj to 

je nad ľudské sily. 

 

 Chceme, aby tam bola profesionálna správcovská spoločnosť; 

to je po prvé. 

 A po druhé, aby aj tí, ktorí tam bývali mali záujem na tom, 

že ako bývajú. To znamená, aby sa ľudia neobracali na nás s každou 

maličkosťou ako na majiteľov bytu. To znamená: že opravte nám 

toto, vymeňte nám toto. Samozrejme, starajte sa aj vy. Niekedy 

ide o ten vzťah toho kto tam býva k tomu bytu. Samozrejme, ten 

kto na to nemá, ten kto je nejaký sociálny prípad, o toho sa 

mestská časť postará. Ale ten kto má takú situáciu, že sa dokáže 

postarať o seba sám, prečo nechceme to umožniť? Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Filipovič, faktická 

poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si reagovať. Na úrade bola 

zvolaná k tejto mimoriadnej situácii nejaká komisia, kde bol 

verejný poriadok, právne oddelenie, sociálne oddelenie, EKO-

podnik, nejakí zástupcovia úradu. Došli sme na dvoch nájomníkov, 
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na jedného máme spísanú aj nejakú petíciu od občanov. Na ďalšieho 

občana sme došli cez facebook, že prenajíma byt ďalej. Takže 

riešime tieto dva byty, ktoré vieme dokázať. Navrhovali sme 

spôsob, ako sa tomu vyhnúť pre budúcnosť, a to je zriadenie 

vrátnice. Čiže, ako to býva v rezidencii, tak bola by tu možnosť 

vybudovať vrátnicu s tým, že by sme vlastne videli, kto tam býva, 

ako tam býva, aký má vzťah k tej nehnuteľnosti. Samozrejme, sú to 

zvýšené náklady, ale toto je jediný spôsob aby sme sa dostali 

k tomu, aby sme vedeli kto tam býva. To, že niekto niekomu zazvoní 

a ten mu niečo povie, polícia nevie dať, tak to nemáme ako dokázať.  

 

 Možnosť je tu zriadenie vrátnice, čiže to by sme mohli 

pripraviť do budúceho zastupiteľstva. 

 

 A po ďalšie, keď už hovoríme že pani kolegyňa Katka má nejaký 

prieskum sociálnej komisie, takže ten prieskum môže dať ako 

podpredsedovi sociálnej komisie. Nie je to prieskum sociálnej 

komisie ale individuálny prieskum, čiže ho treba prezentovať tak 

ako skutočne je. Keď je to prieskum sociálnej komisie, máme všetci 

na neho nárok. Len toľko. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Pán starosta, ja veľmi nechcem v merite 

veci diskutovať v tomto bode.  

     Ja by som len chcel upozorniť, že máme správu o plnení 

uznesení a väčšina kolegov vrátane kolegyne Šebejovej sa 

vyjadrila, že výrazne skráti toto zastupiteľstvo z tých dôvodov 
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ktoré boli prezentované. Čiže, ja si myslím, kolegyňa Šebejová 

nám aj posielala materiál e-mailom, čiže ak toto chce predložiť, 

určite by som odporúčal, aby to bol samostatný materiál 

s diskusiou. Takže ja zatiaľ nepodporím takýto návrh. Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová, faktická poznámka. 

 

 

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

 Pokiaľ ide o pána Olexíka, to je hrubá dezinformácia. Ja som 

povedala, že ten prieskum sme urobili s dvomi členmi sociálnej 

komisie a to neznamená, že si ho niekto privlastní. Ja som ho 

chcela aj tu prezentovať, to znamená môžem, a úrad má všetky 

možností na to, aby si urobil vlastný prieskum, vlastnú kontrolu. 

Je to verejný majetok, takže nebudeme tu hovoriť pán Olexík o tom, 

že nejakým spôsobom nájomník sa má starať o seba, lebo keby sa 

vedel o seba postarať, tak v tých bytoch nebýva.  

 

 A volal aj pán starosta jednému z občanov sociálnej komisie, 

aby si nejakým spôsobom zistil o čo išlo. Ale ja neviem o tom, že 

by niekto z pánov poslancov tam išiel a naozaj seriózne aj 

zazvonil a zistil, že aká tam je situácia. Tam je veľmi tragická 

situácia. A mám pocit, že vlastne všetko „ovláda“ jeden človek 

z úradu, a to je pán Meliška, ktorý si tam robí čo chce.  

 

 Mestská časť nemá s týmito obyvateľmi žiadne zmluvy, 

s niektorými má súhlas o ubytovaní, ale nikde nie je napísané, čo 

som si právne preverovala, že by mohol niekto prenajímať tie byty 

bez toho aby s tým súhlasil vlastník. A vlastníkom týchto bytov 

je mestská časť.  
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 To, čo chce mestská časť urobiť, chce sa zase vzdať nejakých 

svojich povinností, ktoré mala i v tom, že už dávno mala mať tam 

správcu a fond opráv. To je teraz len taký jednoduchý pohľad na 

to, že ako sa zase rýchlo niečoho zbaviť. A už dávno bolo možné 

tieto byty opraviť aj z príspevku zo štátneho fondu rozvoja 

bývania. Kto chce, robí to takto. Dokonca mesto teraz požiadalo 

o opravu 55 bytov. Všetky byty, ktoré sa opravili v tejto mestskej 

časti sa opravili len pre to, že som o to niekoľkokrát žiadala.    

 

 Takže, ak hovoríme o tom, že chcete mať tento materiál so 

samostatnou diskusiou, pokiaľ je to nutné, urobím to tak. Pokiaľ 

to nie je nutné, ja som vám ho všetkým poslala, poznáte ho. Nechám 

o tom hlasovať.  

 

 Takže, poprosím stanovisko návrhovej komisie, resp. právne 

stanovisko úradu, či o tom materiáli je možné hlasovať. Ak áno, 

nechám o ňom hlasovať. Ak nie, tak ho predložím v bode rôzne. Je 

to veľmi zlá situácia a ešte aj som si vypočula pán prednosta, že 

to riešite diskrétne; to je verejný majetok, to nemáte čo riešiť 

diskrétne. To je úplne diametrálne odlišný postup, akým má 

postupovať úrad pri tomto verejnom majetku. A nečudo že to vyzerá 

tak, ako to vyzerá. Proste nemám ani slov.  

 

 A pokiaľ budete mať záujem, odprezentujem ten prieskum a dám 

ho k dispozícii úradu, ale len vtedy keď ma prizve ku komisiám, 

ktoré k tomuto sám organizuje a hľadá nejaké pochybné riešenia. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  
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     Pani poslankyňa, určite súhlasím s Vami, že  nájomník nemôže 

len tak podnajímať byt, je to neprijateľné a v rozpore s našimi 

zásadami. A toto je správa o plnení uznesení. Určite je dôležité 

o tejto veci diskutovať, ale buď ako o samostatnom bode na ďalšom 

zastupiteľstve alebo na tomto zastupiteľstve v rámci bodu rôzne; 

ak dovolíte.  

 

 Pokiaľ ide o ten termín diskrétnosť, tak sa možno pán 

prednosta vyjadril správne. Chcel tým povedať, že dôkazné bremeno 

pri výpovedi zmluvy, zmluvy ktorá je na dobu neurčitú, je na nás. 

A úrad by mal predchádzať, podľa možností, neúspešnému súdnemu 

sporu, zhromaždiť čo najviac dôkazov predtým než zabezpečí 

výpoveď. To je asi všetko. 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Veľmi ma zaujalo to, čo povedal B. Filipovič 

o vrátnici. Neviem, ako to tam bude fungovať; celé bude oplotené, 

bude postavená vrátnica hneď na začiatku, kde tí ľudia budú chodiť 

cez vrátnicu alebo bude vrátnica v tých 4 jednotlivých bytovkách. 

Teda, by som poprosil, aby ste objasnili, kde by to mohlo byť.  

 

 A ešte by som poprosil aj to vyčíslenie tých vrátnikov so 

všetkým koľko nás to bude stáť, ako to bude fungovať, aby náhodou 

to nebolo viac ako dostávame na nájomnom. Takže poprosím, či bude 

jedna vrátnica, či bude oplotenie pre všetky 4 bytovky, alebo 

v každej jednej bytovke bude jedna vrátnica? Neviem, ako si to 

myslel, pán vicestarosta.  

     Takže poprosím, keby si tento materiál zaslal, ako by to 

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

 Kolegyne, kolegovia, určite toto je dôležitá téma. Len 

upozorňujem, sme v rámci bodu plnenie uznesení, čiže skúsme sa 

vrátiť k bodu „plnenie uznesení“ a otvorme túto tému tam, kde 

patrí; či už v bode rôzne, alebo v samostatnom bode na ďalšom 

zastupiteľstve.  

 Pán poslanec Troiak, riadny príspevok; nech sa páči. 

 

 

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

 Dobrý deň. Zdravím všetkých. Pán starosta, ja mám viacero 

uznesení, na ktoré sa chcem spýtať, keďže niektoré sú aj dvojročné 

a nevšimol som si žiadnu činnosť v tých uzneseniach a ani nejaké 

návrhy na riešenie.  

 

 Prvá je uznesenie zo 16.11.2021 číslo 31/18.5: 

Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, aby 

zabezpečil preskúmanie odstránenia betónových múrikov pri 

lavičkách v parku na Račianskom mýte.   

 Stačí mi iba v krátkosti, že či sa niekto nad tým zamyslel, 

či je nejaký návrh alebo nie je nejaký návrh? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Požiadali sme riaditeľa Technických služieb, keby bol tak 

láskavý a tieto betónové múry odstránil. Poslal tam svojich ľudí, 

povedal nám, že ide o mimoriadne kvalitnú prácu, ktorú EKO-podnik 

svojimi ľuďmi nie je schopný zabezpečiť. A aby aspoň z časti 

vyhovel žiadosti, navrhoval urobiť takú vec, že by zlikvidoval 

lavičky, ktoré sú pred tými betónovými múrmi, a to je vlastne 

zvyšok pergoly; možno si pamätáte z minulosti Račianske mýto malo 
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také pergoly, je tomu 38 rokov, ak sa nemýlim, možno 40, bolo to 

pekné. A s tým, že zároveň dostal úlohu minimalizovať, redukovať 

zeleň z tej zadnej strany betónových múrov. Mali sme tam aj 

stretnutie. Ukázal nám, že naozaj je to kvalitná robota, dobre  

urobená práca. Tak sme povedali, že nech sa netrápi a máme mať 

informáciu v priebehu dvoch týždňoch, či vyšiel alebo nevyšiel 

projekt na eurofondy na ministerstve životného prostredia. 

V prípade, že by vyšiel, tak jeho súčasťou je likvidácia, ak sa 

nemýlim, aj týchto betónových múrov. Ak to nepôjde, tak dáme 

z rozpočtu peniaze na to, aby sme tieto múry nejakým spôsobom 

zlikvidovali. 

 

 

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

 Ďakujem. Ďalšie uznesenie z 13.4.2021 24/18.3, kde sme 

žiadali starostu mestskej časti o preskúmanie možností vyrubenia 

dane za užívanie verejného priestranstva podľa § 30 ods. 3 zákona 

č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavby na pozemkoch mestskej časti Nové Mesto 

alebo na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Nové Mesto 

bez platnej nájomnej zmluvy.  

 Nenašiel som na toto žiadnu odpoveď. Možno som zlé hľadal.   

 

 

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

 Prepáč, Pali (Ing. Troiak), ja som zle počul; prosím ešte 

raz. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Budem tiež rád, keby ste mohli vysvetliť, o čo išlo. 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 
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 13.4.2021 uznesením 24/18.3 kde miestne zastupiteľstvo 

žiadalo starostu mestskej časti o preskúmanie možností vyrubenia 

dane za užívanie verejného priestranstva podľa § 30 ods. 3 zákona 

č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavby na pozemkoch mestskej časti Nové Mesto 

alebo na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Nové Mesto 

bez platnej nájomnej zmluvy.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže, hovoríme o vrakoch? Dobré si spomínam?  

 

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

 Nielen o vrakoch. Riešili sme to na zastupiteľstve, ale nemám 

výsledok.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Poprosím pána prednostu, identifikujte, zavolajte si 

vedúceho právneho oddelenia. Je tu už kolegyňa, ktorá prišla z PN, 

ktorá tu bola aj v tom čase určite, a identifikujte čo sa 

spracovalo. Dobré?  

 

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

 Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec poprosím pána prednostu, aby sa stretol so šéfom 

právneho a zároveň kolegyňou Kozákovou, ktorá je tu dlhodobo a aby 

našli ako sa s tým vysporiadalo. Nech Vám to pošlú, a aj ostatným 

poslancom. 

 

Poslanec Ing. P.  T r o i a k : 
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 Ďakujem veľmi pekne.  

 A ešte mám posledné dve; budem rýchly. 18.3.2021 uznesenie 

23/22.2, kde miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh na začatie 

rokovaní so špecializovanými spoločnosťami zabezpečujúcimi zber 

drobného elektro odpadu a batérií za účelom zberu drobného elektro 

odpadu a batérií na území našej mestskej časti. 

 

 Viem, že aj pán vicestarosta toto riešil, tak pýtam sa na 

toto, aby ma zase neobviňoval, že mu kradnem nejaké jeho zásluhy. 

Tak toto bolo také naše spoločné, tak som zvedavý, či sa to pohlo 

nejako dopredu, alebo to nebude. Lebo mal som možnosť počuť aj 

nejaké vyjadrenia či už na sociálnych sieťach, že to bude, ale 

zatiaľ som nevidel v našej mestskej časti žiadne takéto nádoby.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ja si tiež pamätám, že o tom pán vicestarosta hovoril. 

Ak dovolíte, poprosím ho na najbližšej porade, aby urobil správu. 

Pán prednosta, píšete si to? Ďakujem pekne.  

 

 

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

 A ešte mám posledné: 8.3.2022 uznesenie 36/23.5, kde miestne 

zastupiteľstvo žiada starostu našej mestskej časti; toto uznesenie 

som predkladal aj s kolegom Martinom Vlačikym, aby zabezpečil 

a) Prehliadku krytov civilnej ochrany v správe mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto. 

b) Vypracovanie podrobnej správy z prehliadky krytov civilnej 

ochrany, atď., ktoré sú v správe našej mestskej časti 

a predloženie tejto správy v rozsahu ktorý umožňujú predpisy 

na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

Čo sme mali naposledy, sme takúto správu nedostali.  
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c) Kompletné informovanie obyvateľov v rozsahu, ktorý umožňuje 

zvládnuť právne predpisy o stave a kapacite CO krytov 

v našej mestskej časti na webovej stránke a na sociálnych 

sieťach. 

d) Vypracovanie, resp. aktualizáciu krízových plánov mestskej 

časti Nové Mesto. Napríklad plán úkrytu, plán mobilizácie 

obyvateľstva  v rozsahu, ktorý umožňujú platné právne 

predpisy na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva 

informačné materiály. Termín bol apríl 2022 a priznám sa, že 

nič také som nevidel ani nepočul na zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Takže, ak dovolíte pán poslanec, odpoviem ja. Prebieha 

komunikácia medzi našim zamestnancom a Okresným úradom. Viem, čo 

sa týka civilnej ochrany tam spĺňame všetky zákonné normy a všetky 

tieto veci, všetky ochranné stavby, hlavne kryty CO a iné stavby, 

ktoré boli priebežne kontrolované a nahlasované na Okresný úrad. 

 

 Čo sa týka správy pre miestne zastupiteľstvo, mrzí ma to, 

ale doteraz nemám vyjadrenie toho Okresného úradu. Je pravdou, že 

kolega bol 3 – 4 týždne v kúpeľoch, ale ubezpečoval ma, že 

priebežne sa to všetko plní, kontroluje. A hovorím, mám 

informáciu, že zo strany Okresného úradu je všetko v poriadku 

a v súlade so zákonom. Žiaľ, nemáme inú informáciu pre Vás.  

 

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

 Čiže, dáte nám? Áno. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ďakujem pekne. 
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 Chce sa ešte niekto prihlásiť do tohto bodu rozpravy? 

 V prípade, že nie, poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

k o n š t a t u j e, že 

1. Trvá plnenie uznesení – podľa predtlače: 

22/23; 27/28.1; 05/25.3; 09/16.3; 09/16.8 a;09/17.1; 16/29.7; 

17/31.12; 19/09; 19/24; 19/32; 19/33; 19/36.1B; 19/36.2; 19/36.4; 

19/36.6; 23/06; 24/10; 24/18.1; 24/18.2; 27/10; 29/04.3; 29/04.5; 

29/04.6; 30/09; 30/18; 30/29.1; 31/05; 31/07; 31/18.1; 31/18.4; 

31/18.5; 31/18.7; 32/05; 32/06; 32/23; 32/29; 32/34.1; 32/34.2; 

32/34.6; 33/04; 33/06; 33/08; 33/10; 33/17; 34/04; 35/09; 35/17; 

35/18; 35/20.1; 35/20.2; 36/10;36/11; 36/13; 36/16; 36/17; 36/18; 

37/04; 37/14; 37/22.1; 37/22.4; 37/28.8; 37/28.9; 37/28.11; 

37/28.12; 37/28.13; 37/28.14; 37/28.15  

 

2. Splnené boli uznesenia – podľa predtlače: 

31/18.3; 31/18.8; 32/28; 33/07; 35/10; 35/15; 36/07; 36/12; 36/14; 

36/15; 36/22; 36/23.1;36/23.3; 36/23.4; 37/05; 37/06; 37/07; 

37/08; 37/09; 37/10; 37/11; 37/12; 37/13; 37/15; 37/16; 37/17; 

37/18  37/19; 37/20; 37/21; 37/22.2 A,B; 37/22.3 

 

3. Zrušené boli uznesenia – podľa predtlače: 

19/24; 33/18.1   

 

4. Starostom nepodpísané uznesenia sú: 

37/28.10. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  6 poslancov 

     Proti:               4 

 Zdržal sa:          10. 

 Ďalším bodom je bod č. 16. 

 

 

 

BOD 16: 

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak dovolíte, bez úvodného slova otváram diskusiu. 

 Do diskusie sa nikto neprihlásil, takže prosím o návrh 

uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e  

1. celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

za rok 2021 bez výhrad 

2. záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 

2021 nasledovne: 
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2.1 bežné príjmy vo výške 26 189 943.69 €, bežné výdavky vo 

výške 25 100 128,62 € a prebytok bežného rozpočtu vo 

výške 1 089 815,07 € 

2.2 kapitálové príjmy vo výške 546 216,33 €, kapitálové 

výdavky vo výške 2 727 531,19 € a schodok kapitálového 

ro0upočtu vo výške 2 181 314,86 € 

2.3 dosiahnutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo 

výške 1 091 499,79 €, ktorý sa zvyšuje o sumu 709 020,40 

€ podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2001 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov a po tejto úprave predstavuje 

schodok celkovú výšku 1 800 520,28 € 

3. príjmové finančné operácie bez cudzích prostriedkov vo výške  

   3 639 132,86 €, výdavkové finančné operácie bez cudzích  

   prostriedkov vo výške 0 a zostatok finančných operácií  

   3 639 132,86 €  

4. použitie zostatku finančných operácií na vykrytie upraveného  

schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 

1 800 520,28 € 

5. prevod zostatku finančných operácií vo výške 1 838 612,58 €  

do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

p o t v r d z u j e  

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto v roku 2021 podľa ich účelu 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e   

1. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra 

2. Správu nezávislého audítora. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   15 poslancov 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             4. 

 Ďalším bodom je bod č. 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná 

škola s materskou školou Jeséniova 54 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Predpokladám, že pán hlavný kontrolór zvykne mať ako vždy 

úvodné slovo, takže týmto mu odovzdávam slovo; nech sa páči.   

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Vykonaná kontrola rozpočtovej organizácie Základná škola 

s materskou školou Jeséniova 54 bola zameraná na dodržiavane 

všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov  pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom 

obce, plnenie príjmov organizácie  a čerpanie  výdavkov 

schváleného rozpočtu a zúčtovanie poskytnutých finančných 

prostriedkov.  

 

     Z mojej strany je situácia na škole v poriadku. V správe je 

uvedené všetko.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu.  

 Do diskusie nikto nie je prihlásený. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná 

škola s materskou školu Jeséniova 54. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Ďakujem za prezentáciu. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  21 poslancov 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Prechádzame na ďalší bod, č. 8. 

 

 

BOD 8:  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2022   
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán kontrolór, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Ďakujem, pán starosta. Plán obsahuje 3 body. Prvým bodom je 

mimoriadna kontrola s dôrazom na použitie všetkých finančných 

prostriedkov kapitálových a bežných výdavkov do budovy Vernosť zo 

strany mestskej časti, čo bude chvíľu trvať. Potom je to kontrola 

Detských jaslí a Knižnice.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pani poslankyňa Timková. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Veľmi pekne ďakujem za slovo. Ja by som chcela dať 

pozmeňujúci návrh, kde by sa hovorilo o pláne kontrolnej činnosti 

miestneho kontrolóra: 

     Čo sa týka prvého bodu, ten sa nemení, ostáva podľa 

predtlače. 

 Chcela by som vymeniť body dva a tri.  

 Pri kontrole hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica 

by som chcela špecifikovať a doplniť: Kontrola hospodárenia 

rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto so 

zameraním na kontrolu evidencie a stavu majetku budovy Domu 

kultúry Kramáre.  

     Termín: september – október, takže by došlo k výmene ďalšej 

kontroly.  
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 A bod č. 3 by bola kontrola Oddelenia sociálnych služieb so 

zameraním na Detské jasle Robotnícka. A tam by sa vymenil ten 

termín november – december.  

 

 Takže pozmeňujúcim návrhom dopĺňame zameranie kontroly 

rozpočtovej organizácii Knižnica a vymieňame dva termíny. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja si myslím, že na 

Kramároch momentálne je taká situácia, že ak by teda pani 

poslankyňa Timková súhlasila a súhlasil by aj pán miestny 

kontrolór M. Böhm, tú kontrolu by som dal na júl na Kramároch. 

Tam teraz je taká situácia, že Stredisko kultúry si odváža DKP 

a všetko, a nikto nevie čo kde patrí. To je taká zvláštna 

situácia; aby sa nestalo to, že už na jeseň tam nič nebude, ani 

stolička. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Áno, som o tej situácii informovaný.  

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Takže súhlasím.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Takže pani poslankyňa Timková svojou autoremedúrou upravila 

návrh. 

 Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ja by som tu chcela povedať, že kontrola je jedna vec. A to, 

ako spravuje mestská časť majetok, je druhá vec. A je tu niekoľko 

rokov stav neuspokojivý, čo dokonca priznal aj pán Olexík, kde 

sme s ním sedeli nad projektom z eurofondov.  

 

 Každopádne v správe majetku za 4 roky sa vystriedali 4 

vedúci. Teraz ani neviem, či pán Hulín, ktorý riadi EKO-podnik, 

je ešte stále zástupcom prednostu a riadi aj správu majetku? Toto 

je podľa mňa úplne neudržateľná situácia, aby každý dostal 

vyfasované budovy v ktorých sú zanedbané kontroly. A jednoducho, 

to čo sa tu deje, to už je úplný nonsens. A ani neviem, ako by 

som sa k tomu vyjadrila. Je to proste úplne nezvládnutie 

manažérskej úlohy, že niekto môže svojvoľne odvážať nejaký verejný 

majetok z jednej budovy do druhej. A je to aj míňanie peňazí, lebo 

asi to ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, neplatia z vlastných peňazí. 

 

 Takže, jedna vec je kontrola. A druhá vec, ktorú treba nejako 

doriešiť je správa majetku. Jednoducho, pán prednosta to nevie 

vyriešiť dlhodobo. A nevedel to ani ten predtým. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č 
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 Ďakujem pekne. Pozmeňujúci návrh znie nasledovne: 

 Je to vlastne kompletné uznesenie, to znamená že nahrádza 

pôvodný návrh.  

 Bod č. 1:  

 Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica 

Bratislava-Nové Mesto so zameraním na kontrolu evidencie a stavu 

majetku budovy Domu kultúry Kramáre. Termín: júl – august 2022. 

 

 Bod 2 – podľa predtlače: 

 Mimoriadna kontrola vykonaná na požiadanie miestneho 

zastupiteľstva, ktoré na 37. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti B-NM, konanom dňa 21.04.2022, prijalo uznesenie č. 

37/28.9 v znení „Miestne zastupiteľstvo MČ B-NM žiada kontrolóra 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, aby zrealizoval mimoriadnu 

kontrolu s dôrazom na použitie všetkých finančných prostriedkov 

kapitálových a bežných výdavkov investovaných do spoločenskej 

budovy Vernosť zo strany mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

v období od 01.01.2011 až do 01.04.2022“ 

Termín: september – október 2022. 

 

 Bod 3:  

 Kontrola Oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu 

Bratislava-Nové Mesto so zameraním na Detské jasle Robotnícka ul. 

č. 11; ďalej podľa predtlače. 

Termín: november – december 2022. 

 

Ak schválime tento pozmeňujúci návrh, nemusíme hlasovať o pôvodnom 

návrhu. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 (Prezentácia.) 
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 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                  20 poslancov 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 Tým pádom bol schválený plán kontrolnej činnosti miestneho 

kontrolóra v plnom znení.  

 Môžeme ísť na ďalší bod, bod č. 9. 

 

 

 

BOD 9:  

Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Mala by byť prítomná aj dáma, ktorá kandiduje na prísediacu 

Okresného súdu.  

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca odd. organizačného a evidencie 

obyvateľov: 

 Mgr. Mária Novysedláková. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani Mgr. Mária Novysedlák, dobrý deň prajem. Prosím, zapnite 

si mikrofón.      

 

Mgr. Mária  N o v y s e d l á k o v á : 

 Dobrý deň prajem, pani poslankyne, páni poslanci.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ak dovolíte, vítajte medzi nami. Aby ste mohli vystúpiť 

a niečo povedať, páni poslanci musia odhlasovať.  

 Čiže, ak dovolíte, kolegyne, kolegovia, ideme hlasovať 

o tom, aby pani Novysedlák, ktorá má za cieľ byť prísediacou 

Okresného súdu Bratislava III mohla vystúpiť na dnešnom 

zastupiteľstve v rámci bodu 9. 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  21 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Pani magisterka, máte čas. Ak Vás môžem pekne poprosiť, 

dodržte limit 3 minút. 

 

 

Mgr. Mária  N o v y s e d l á k o v á : 

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Dôvody, pre ktoré som 

sa uchádzala o funkciu prísediacej na Okresnom súde som 

v prevažnej miere už uviedla aj vo svojom písomnom podaní. Avšak 

to, čo by som chcela doplniť alebo podčiarknuť, som obyvateľkou 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Zaujíma ma dianie v mestskej 

časti, a to po každej stránke.  

 

 Keď bola možnosť uchádzať sa o funkciu prísediacej, o podaní 

žiadosti som uvažovala aj dlhšie, len čakala som pokiaľ dosiahnem 

vhodný vek. Túto skúsenosť na Okresnom súde Bratislava III som 

veľmi uvítala aj z toho hľadiska, že som mala možnosť stážovať na 

Okresnej prokuratúre a vidieť teda právne dianie z pohľadu 

prokurátora, mala som možnosť stážovať ako zapisovateľka na 
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Okresnom súde Bratislava I. Obe tieto skúsenosti boli veľmi 

prínosné. Takisto doplním ďalšiu skúsenosť ako jednej zo strán, 

keď som bola zástupkyňou menšieho zamestnávateľa na 

pojednávaniach. Ten pohľad na právny proces je z každej stránky 

iný, je veľmi obohacujúci.  

 

 Práve preto že mám právne vzdelanie a nie je to len moja 

robota, ale je to zároveň moje hobby, by som mala záujem zistiť 

aj z pohľadu prísediacej fungovanie v tejto oblasti trestno-

právnej na súde. To je za mňa všetko v tejto chvíli.  

 Ak máte nejaké otázky, rada odpoviem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Dámy a páni, nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Do diskusie nie je nikto prihlásený.  

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e  

Mgr. Máriu Novysedlákovú do funkcie prísediacej Okresného súdu 

Bratislava III na volebné obdobie rokov 2022-2026. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

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

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                  16 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            2. 

 Pani magisterka, želám Vám veľa úspechov vo funkcii 

prísediacej pri Okresnom súde Bratislava III. Všetko dobré. 

 

Mgr. M. N o v y s e d l á k o v á : 

 Ja ďakujem veľmi pekne za vašu podporu. Príjemný dobrý deň 

ešte prajem. 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á: vedúca odd. organizačného a evidencie 

obyvateľov: 

 Od pána starostu dostanete potvrdenie o tom, že ste bola 

zvolená za prísediacu Okresného súdu Bratislava III a súd to 

dostane na vedomie.  

 

Mgr. M. N o v y s e d l á k o v á : 

 Ďakujem. Príjemný dobrý deň prajem. Dopočutia. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďalším bodom je bod č. 10. 

 

 

 

BOD 10:  

Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo 

volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších 

územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Je tu pani vedúca organizačného oddelenia?  

 

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

  Áno. Dobrý deň prajem, pán starosta.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobrý deň prajem. Ako sa cítite?  

 

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

 No, nie je to ono, ale chce to trpezlivosť. Ale je to o trochu 

lepšie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Pani vedúca prišla z nemocnice po operácii; takže ďakujem že 

ste prišli. Všetci si to vážime. Tento materiál je vlastne Váš.  

 Sú tu 3 možností, pôvodne boli dve. 

 Vzhľadom na to, že niektorí poslanci sa pýtali, prečo Ľudová 

štvrť bola pričlenená k samostatnému obvodu 1, tak ste prišli 

s alternatívou 3, ktorá v podstate hovorí o takom rozdelení ako 

je to v súčasnosti pri zohľadnení a výsledkov sčítania ľudu. Je 

to tak, hovorím dobre? 

 

 

Júlia Č e r v e n k o v á, vedúca odd. organizačného a evidencie 

obyvateľov: 

 Áno, je to tak, pán starosta. V tejto 3 možnosti sme 

zachovali pôvodné obvody tak ako boli s tým, že sa prerozdelil 

počet poslancov, pretože na základe sčítania obyvateľov, domov 
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a bytov sa tam zvýšil počet obyvateľov, takže  návrh sme chceli 

rozdeliť podľa počtu obyvateľov, týmto systémom. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Rozumiem. Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pani poslankyňa Švecová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som si pripravila pozmeňujúci 

návrh, a síce túto tretiu možnosť by som rada dala ako prvú 

možnosť, keďže ide o pôvodné rozdelenie volebných obvodov bez 

zmeny hraníc. A dovolím si tento návrh uznesenia zaslať návrhovej 

komisii.  

     Jedine čo sa mení je poradie.  

     To znamená, možnosť č. 1 bude prepočet obyvateľov na 1 

poslanca (pri zachovaní pôvodných obvodov)  

To znamená, vo volebnom obvode č. 1:   6 poslanci.       

            Vo volebnom obvode č. 2:   6 poslanci. 

            Vo volebnom obvode č. 3:   6 poslanci. 

         Vo volebnom obvode č. 4:   7 poslanci.  

 

Možnosť, prepočet obyvateľov na 1 poslanca (pri zmene obvodov)  

v poradí 6, 7, 6, 6.  

 

Možnosť, prepočet voličov na 1 poslanca (pri zmene volebných 

obvodov) 7, 6, 6, 6.  

 

 Tento pozmeňovák mení len poradie možností, a bola by som za 

to, aby sa hlasovalo o možnosti č. 1, t. j. pri zachovaní pôvodných 

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

 Pani poslankyňa, ďakujem pekne. Chcel som to tiež navrhnúť. 

Čiže, ak nie ste proti, poprosím pána prednostu, aby si Váš návrh 

osvojil ako predkladateľ návrhu autoremedúrou. 

 

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

 Vy ste predkladateľ.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže, ak nie ste proti, tak by som si Váš návrh osvojil 

autoremedúrou. Vlastne myslel som na Váš príspevok; sme si 

vysvetľovali s pani vedúcou, prečo sú vlastne tie návrhy. Čiže, 

ďakujem pekne.  

 Autoremedúrou si osvojujem návrh páni poslankyne Švecovej.  

 A dávam slovo pánovi poslancovi, vicestarostovi 

Filipovičovi; nech sa páči.   

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja by som chcel podporiť 

všetky 3 návrhy, nemám s tým žiadny problém. Ide o to, že je asi 

dosť neskoro, pretože veľa veci sa dalo do poriadku aj čo sa týka 

úradu. Neviem, ako k tomu došlo voľakedy, ale niekto vytiahol tú 

trojku. Súhlasím s tým, čo povedala Silvia (Ing. Švecová). Niekto 

vytiahol tú trojku a dal ju úplne inde. Čiže, je to jediný obvod, 

ktorý nejde podľa poradia 1, 2, 3, 4, 5 až 11. Paradoxom je, že 

tie dve budovy, taký vysoký panelák  Za kasárňou patrí do 1.obvodu. 

Tie ostatné vlastne už nie.  

 

     Už to nechajme tak, je tu všeobecný súhlas medzi ostatnými 

klubmi aj čo sa týka poslankýň a poslancov. Takže, necháme to tak. 
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Možno, že by to bolo treba upratať, ale možno hneď na začiatku. 

Ďakujem veľmi pekne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem veľmi pekne. Pán vicestarosta, ak sa nemýlim, tak 

dikcia zákona hovorí o tom, že tieto veci sa riešia pred voľbami 

a nie na začiatku volebného obdobia. Pani vedúca, Vy to budete 

vedieť presne, hovorím správne? 

 

 

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

 Je tu taký istý problém, pán starosta. Potom ľudia a ostatní 

poslanci si myslia, že je to účelové. To nie je účelové. Myslím, 

že pani Červenková urobila dobré, lebo fakt ide poradie 1, 2, 3 

až po 11. Potom ide 21, potom ide 21 až 31, potom 32-45, proste 

všade do ide. Tu je vyslovene vytrhnutá trojka z tej jednotky, 

nemám to žiadnu logiku; neviem, kto to kedy urobil. Ten kto to 

spravil, musel byť trošku iný. Ale nemá to logiku, lebo je to 

vyslovene vytrhnuté. Hlavne keď máme 2 alebo 3 domy pri tej Ľudovej 

štvrti, Za kasárňou, patria do tej jednotky.  

 

 Čiže, ja som išiel za pani Červenkovou, my sme to spolu 

prechádzali. A akože, takto, nebudem robiť rozbroje, nemám ďalší 

návrh, súhlasím aj so Silviou. Myslím si, že neuškodilo by to im 

v tej štvorke, alebo nám, lebo dá sa povedať my sme tam nemali 

z jednotky, tí ľudia nás tam nepoznajú. Čiže, nie je to o tom, že 

nie je to tak ako by to malo byť, ale malo by sa tým zaoberať 

ďalšie zastupiteľstvo, lebo fakt, nemá to logiku, a nie je to ani 

v takom poradí, ako by to malo ísť. Ďakujem veľmi pekne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Len pre objasnenie; pani vedúca, dobré si 

pamätám, že zákon hovorí o tom, že táto téma sa musí odhlasovať 

niekoľko dní pred voľbami? 

 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á: vedúca odd. organizačného:  

 Áno. Do augusta musíme na ministerstvo podať správu, teda 

počet volebných obvodov, okrskov a k ním prislúchajúce volebné 

miestnosti. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Jasné. A je možné túto tému otvoriť aj po voľbách, alebo 

vždy iba? 

 

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

 Samozrejme, kedykoľvek sa rozhodne. Teda ak chcú v tejto 

veci spraviť zmenu, hneď v januári môžu to urobiť.    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Jasné. Rozumiem. Ďakujem pekne. 

 

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

 To bude pre budúce volebné obdobie, samozrejme. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Švecová, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo.  
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     Áno, samozrejme, ono táto téma môže byť otvorená celé volebné 

obdobie. A v každom prípade si myslím, že očíslovanie volebných 

okrskov aj keď historicky asi nejaké volebné okrsky očíslované 

boli, aj tie územia boli, nespochybňujem. Ale myslím si, že to 

nie je dôvodom. 

 

 A keď sa pozrieme na celú našu mestskú časť a volebné okrsky, 

tak aj ten dom, ktorý Braňo (Mgr. Filipovič) spomínal, Nová doba, 

tie hranice mohli byť nakreslené rôzne, úplne inak. Tehelné pole 

vlastne mohla ohraničovať Bajkalská a cestu nad Bajkalskou, keďže 

to patrí trebárs aj do toho školského obvodu Za kasárňou, mohlo 

patriť tomu štvrtému obvodu. Takisto by sme mohli mať možno aj 

päť volebných obvodov, lebo keď si pozrieme najmä ten štvrtý 

volebný obvod, tak je veľmi rôznorodý, od Slanca po Mierovú 

kolóniu, Dimitrovku, je tam zahrnuté vlastne Zátišie a Ľudová 

štvrť, ešte aj Hostinského sídlisko. 

 

     Potom čo je pre mňa osobne aj keď si pozrieme na mapy, ktoré 

my sme nemali na komisiách, tak môžeme byť v domnení, že to nič 

nemení, hlasovala som za ten pôvodný návrh, a preto som tento 

pozmeňujúci návrh pripravila. Naozaj to okolie Kuchajdy s Novom 

dobou pričleňujem k Tehelnému poľu. Čiže, ono dá sa to naviazať 

rôzne a podlieha to diskusii. 

 

 Ale skutočne si myslím, že takto krátko meniť bez toho aby 

o tom poslanci vedeli, a nielen poslanci, bolo to úplne ideálne. 

Preto ten pozmeňovák. Ďakujem za podporu. 

 

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

 Ja chcem len povedať k tomu, že tu kedysi bolo 5 volených 

obvodov, potom to poslanci zmenili na 4.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Jasné. Toto bude téma. 

 

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

 Radšej menej poslancov navrhujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech si to potom vyriešia poslanci ďalšieho zastupiteľstva. 

 Pán poslanec Korček, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja tento návrh kolegyne 

Švecovej podporím. Veľa tu už bolo povedané a povedala to pani 

Červenková, naozaj do roku 2010 bolo 5 volebných obvodov. Čiže 

bola Ľudová štvrť samostatný volebný obvod aj so Zátiším, aj s  

Hostinského sídliskom. To sa potom zmenilo, takže pravdepodobne 

vtedy došlo k chybnému očíslovaniu týchto okrskov. 

 

 Ale som za to, že ak chceme robiť nejaké zmeny, tak mali by 

sme to byť na začiatku volebného obdobia, aby aj poslanci vedeli, 

ktorí tam budú zvolení, akým spôsobom majú pracovať a kde 

v prípade, že sa budú opätovne uchádzať o dôveru Novomešťanov kde 

budú kandidovať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič, vicestarosta, 

faktická poznámka.  

 

 

Vicestarosta Mgr., Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem poďakovať, lebo vidíme 

že panuje všeobecná zhoda, tak myslím si že určite prejde aj ten 

návrh pani kolegyne Švecovej. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec, riadny príspevok. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som mal návrh uznesenia. Samozrejme, 

to uznesenie by bolo navrhnuté až potom ako sa dohodneme že aký 

počet poslancov bude v akých obvodoch. Navrhujeme zníženie počtu 

poslancov v každom volebnom obvode o 1 poslanca. Tak ako tu 

kolegovia spomínali, môžem citovať aj pána vicestarostu 

Filipoviča, že niektorí poslanci nič nerobia, atď., tak si myslím, 

že keď sa zníži počet poslancov na 21, ušetrí sa kopec peňazí 

z ktorých vieme zafinancovať napríklad nejaké vybavenie do škôlky 

alebo do školy, alebo kdekoľvek. Ja tu vidím aj na kolegoch, teda 

či je každý na svojom poslaneckom mieste. Kolegovia hovoria 

a píšu, že niektorí poslanci nerobia nič a preto nebude vadiť keď 

bude 21 poslancov.  

 Samozrejme, ten návrh uznesenia musí korešpondovať s tým, 

ako povie miestne zastupiteľstvo koľko tých obvodov bude a aký 

bude počet poslancov. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič, faktická poznámka. 

 

 

Vicestarosta Mgr. Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Ďakujem veľmi pekne. Môže byť, len fakt je to, čo človek 

robí podľa vyriešených podnetov. Mám dosť roboty a venujem sa tým 

ľuďom. Ja by som prijal, aby mi niekto pomohol, aj keď robím 

s kolegom Korčekom a Gašpierikom. Keď to porovnám, že sme asi 

rovnako veľkí na počet obyvateľov ako Staré Mesto, a máme tiež 25 

poslancov, tak mi to nedáva logiku. Ale môžeme ísť do anomálie, 

Nové Mesto je vždy iné v mnohých veciach. Toľko. Ďakujem.       

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť s nejakým návrhom 

v rámci bodu – návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. atď., podľa 

predtlače. Nie. 

 Len upozorňujem, že o návrhu pani poslankyne Švecovej 

nebudeme hlasovať, nakoľko som si ho osvojil autoremedúrou. 

A budeme hlasovať najprv o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca 

Mikulca, ktorý hovorí o znížení počtu poslancov v každom obvode. 

To znamená, finálny počet poslancov by bol 21. 

 Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu  o návrh uznesenia.  

 

 

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

 Prepáčte, pán starosta. Teraz ideme hlasovať o návrhu pani 

poslankyne Švecovej? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie, nie. Ideme hlasovať o pozmeňujúcim návrhu pána poslanca 

Mikulca o znížení počtu poslancov. A ja som za to, že návrh pani 

poslankyne Švecovej o zámene návrhu 3 za bod 1 a naopak, som si 

osvojil autoremedúrou. Dobre? 
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 Čiže, po tom, keď odhlasujeme a vysporiadame sa s návrhom 

pána poslanca Mikulca, ideme hlasovať o celom návrhu uznesenia. 

A vzhľadom na to, ako sa postavíte k návrhu pána Mikulca; 

 

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

 Prepáčte, ale nemáme ani prepočty urobené. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, prepočty sú jednoduché. Nech to vyjde akokoľvek, neviem 

čo sa nedá pochopiť na tomto.  

 

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č : 

 Pán starosta, ja by som sa chcela prihlásiť do rozpravy 

a niečo povedať k tomu.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ja som vyzýval pánov poslancov, panie poslankyne. 

Samozrejme, nech sa páči, veď ešte nehlasujeme.  

 

 

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č : 

 Ja som si to teraz prepočítala, pozrela a mne nevychádza 

z toho, že by vo volebnom obvode mali byť 6 poslanci, pretože keď 

si pozriete ten posledný prepočet pri zachovaní pôvodných 

volebných obvodov, tak sa nám zvýšil počet obyvateľov iba vo 

volebnom obvode 1 o 400 a nevychádza, že by mali 6 poslancov. To 

znamená, že vo volebnom obvode 1 by malo byť 5 poslancov. Tam je 

zrejme nejaká chybička. 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca odd. organizačného: 
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 Prepáčte, v tom volebnom obvode máte prepočet 5,58, takže ja 

som to zaokrúhlila na 6 poslancov, takže preto je tam tá chybička. 

Pri možnosti č. 3 je prepočet poslancov na počet obyvateľov vo 

volebnom obvode 1 5,58, tak som to zaokrúhlila na 6, ale záleží 

na Vás ako sa dohodnete.      

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č : 

 Ja by som v tom prípade dala návrh na to, aby to ostalo 

v tých číslach ako to bolo pôvodne. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím, pošlite svoj návrh pani vedúcej Červenkovej písomne. 

 Ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Mikulca. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia; v podstate navrhuje sa v tom uznesení zmena 

v tom, že zostávajú 4 volebné obvody. Počet poslancov sa mení na 

21 a počet poslancov vo volebných obvodoch sa všade znižuje o 1 

poslanca, takže nebudem čítať všetky tie počty; v každom volebnom 

obvode, v každej možnosti sa znižuje o jedného poslanca na volebné 

obdobie 2022 – 2026. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                    3 poslanci 

 Proti:                 3 

 Zdržal sa:            13 

 Nehlasoval:            1     

 Takže návrh nebol prijatý.  

 

 Ideme na ďalší pozmeňujúci návrh pani poslankyne Augustinič. 

 Nech sa páči, návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia je v alternatíve 1, nová alternatíva 1, to 

znamená prepočet na 1 poslanca pri zachovaní pôvodných obvodov by 

sa počet poslancov menil nasledovne: 

Vo volebnom obvode č. 1      5 poslancov 

Vo volebnom obvode č. 2      7 poslancov 

Vo volebnom obvode č. 3      6 poslancov 

Vo volebnom obvode č. 4      7 poslancov. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca, je toto v súlade so zákonom? 

 

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

 Tak áno. Však ako si to poslanci odsúhlasia, je to ich vec. 

Ide o to, že vlastne sa vraciame k starému počtu poslancov 

v jednotlivých obvodoch. Lebo tento počet, ktorý navrhla pani 

poslankyňa Augustinič vlastne zodpovedá tomu počtu, ktorý je teraz 

v tomto stave. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

    Ja viem, ale nehovorí o tom; 

 

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

    Prepočet na počet obyvateľov, podľa zákona sa volia poslanci  

obecného zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce; to je 

citácia zákona. 

 

 

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č : 

 Pán starosta, len krátko zareagujem. Podľa zákona to sedí, 

pretože ideme podľa prepočtu obyvateľov, nie podľa prepočtu 

voličov, a je to len o tom, ako sa zaokrúhľujú čísla. A keď sa 

zaokrúhľuje 5,58 na 6 a rovnako v druhom obvode je to číslo 

vyššie, to znamená že malo byť 7.   

 

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

 Katka (Ing. Augustinič), ako to vychádza v 2 obvode? 

 

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č : 

 Vychádza to na 6,40. 

 

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

 Čiže malo by to ísť dole. Ale matematicky sa to zaokrúhľuje.   

 

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

 Prosím Vás, to je o metodike počítania. Ja si myslím, že 

tieto počty boli už jasné na základnej škole.  

 

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

 Do polovice sa to zaokrúhľuje dole a nad pol hore.  
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Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 To je v poriadku. Ale kedy sa to zaokrúhľuje?  

 (Poznámky poslancov.) 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je tu návrh pani poslankyne Augustinič, ideme o ňom hlasovať.  

 A nech sa páči, prezentujme sa. 

 

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

 Pán starosta, môže návrhová komisia zopakovať ešte raz tie 

čísla?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

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

 Ja to ešte raz zopakujem. Návrh uznesenia je, že v možnosti 

1 sa pri zachovaní pôvodných obvodov nasledovne menia počty 

poslancov:  

Vo volebnom obvode l        5 poslancov 

Vo volebnom obvode 2        7 poslancov 

Vo volebnom obvode 3        6 poslancov 

Vo volebnom obvode 4        7 poslancov. 

Pôvodný návrh bol 6, 6, 6, 7. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                   3 poslanci 

 Proti:                4 

 Zdržal sa:           13. 

 

 Takže ideme teraz hlasovať o pôvodnom návrhu, ktorý bol 

autoremedúrou pozmenený na základe návrhu pani poslankyne 

Švecovej. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.   

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

u r č u j e  

a) 4 volebné obvody  

b) 25 poslancov 

c) Počet poslancov vo volebných obvodoch.  

 

Ideme hlasovať o možnosti 1 podľa úpravy autoremedúrou, to 

znamená prepočet obyvateľov na 1 poslanca pri zachovaní 

pôvodných obvodov: 

Volebný obvod č. 1      6 poslancov 

Volebný obvod č. 2      6 poslancov 

Volebný obvod č. 3      6 poslancov 

Volebný obvod č. 4      7 poslancov.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                  17 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            4. 

 Ďalším bodom je bod č. 11. 

 

 

 

BOD 11: 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Do diskusie nie je nikto prihlásený. 

 Takže prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e  

plný rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                   18 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             1. 

 

 Je 11.00 hod. a máme čas na vystúpenie občanov.   

 

 

 

BOD 45: 

Vystúpenie občanov 

 

Poznámka poslanca: 

 Pán starosta, chcem Vás poprosiť, že ešte občania, ktorí 

boli prihlásení, niektorí nedostali informáciu o aplikácii na 

prihlásenie. Môžete to, prosím, preveriť?    

 

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

 Ak dovolíte, nám sa prihlásili občania ale k jednotlivým 

bodom rokovania a nie k bodu vystúpenia ako občania. Ale teraz mi 

telefonovala pani kolegyňa, informátorka z vrátnice, že je tam 

nejaká dáma, ktorá by chcela ako občianka vystúpiť. Tak neviem, 

čo s ňou mám spraviť teraz v tomto okamihu.  

 

Poslanec:  

 My, ktorí sme tu, v Stredisku kultúry, radi umožníme 

prehovoriť komukoľvek k celému zastupiteľstvu; nemáme problém to  

technicky zabezpečiť, je nás tu dosť.  

 

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

 Ale ona je tu u mňa na úrade. A nemáme skontrolovať, či 

v Stredisku kultúry nie je niekto? 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Kolegovia, vieme zabezpečiť tej dáme, aby vystúpila? 

 (Hovor poslancov.) 

  

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

 Takže zavolám na vrátnicu, že prídu pre ňu? (Áno.) 

 Je tu ešte pán Schlosser ako občan. Prihlásil sa síce do 

bodu rôzne, ale predpokladám, že chce vystúpiť ako občan. Toľko 

informácia odo mňa.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, počkáme chvíľočku, kým 

prídu všetci, ktorí chcú vystúpiť. Dobre? 

 

 Dámy a páni, ak dovolíte, pokračujeme ďalej. 

 Máme tu pani Ing. Andreu Juštíkovú, ktorá je členkou Školskej 

rady Základnej školy Odborárska a je zástupkyňa rodičov na tejto 

základnej škole. Pani inžinierka, vítajte, máte slovo. Prepáčte, 

najprv to musíme schváliť poslancami, aby poslanci schválili 

vystúpenie občanov a vystúpenie ľudí, takže dámy a páni, ideme 

hlasovať o tom, aby pani Andrea Juštíková mohla vystúpiť.  

Nech sa páči, prezentujme sa.  

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

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

 Ale však ona môže vystúpiť bez nášho hlasovania. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            17 poslancov 
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 Proti:          0 

 Zdržal sa:      0 

 Nech sa páči, pani inžinierka, máte slovo. Ak je to možné, 

dodržte rozsah 3 minút. 

 

 

OBČIANKA: Ing. Andrea  J u š t í k o v á : 

 Ďakujem pekne. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pán 

starosta, ja som sa tu zúčastnila asi pred 2 rokmi, kedy som sa 

snažila vysvetliť poslancom že naozaj situácia na Základnej škole 

Odborárska je veľmi vážna. Je to problém, kedy tie priestory 

nezodpovedajú požiadavkám danej lokality, daných ulíc, ktoré sú 

spádové k základnej škole. Verila som, že naozaj bude dostavba 

tejto školy, nejakých ďalších učební v plnom prúde. 

 

 Tiež by som rada Vám tuná tlmočila sklamanie a viac-menej 

vyjadrila rozčarovanie z toho, že naozaj do dnes sa neurobilo ešte 

nič. A napriek tomu, že asi pred 2 týždňami sme dostali správu od 

pani poslankyne Šebejovej, že vyzerá že náš projekt je schválený 

a prídu poklepať stavebný kameň; už som to videla naozaj tak. 

 

 A žiaľbohu dozvedeli sme sa na poslednej Školskej rade, ktorá 

sa konala minulý týždeň že veci sa menia, a menia sa veľmi výrazne. 

Ide síce o navýšenie o 227 % oproti pôvodnému rozpočtu a pôvodných 

kalkulácií.  

 

 Neviem, naozaj robím s financiami, ale o 227 % sa mi to zdá 

troška veľa aj v čase, keď dochádza k nejakým rapídnym zmenám 

cien. Nie som odborník na stavebníctvo, to je pravda, ale 227 % 

čo asi ovplyvní aj rozhodovanie tohto projektu sa mi zdá také 

troška nie úplné.  
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 Čiže, naozaj neviem, či došlo k omylu keď sa robila 

aktualizácia pred x rokmi alebo pri aktualizácii pred rokom, či 

došlo k pochybeniu pri poslednej kalkulácii, alebo či len ide 

o to, aby sa presunuli tieto prostriedky, ktoré je možné využiť  

na nejaký iný, možno agresívnejší projekt. 

 

     Nemyslím si, že tento projekt by nemal byť, pretože vzdelanie 

a spôsob, a teda podmienky,  v ktorých sa majú vzdelávať naše deti 

je dosť atraktívny, alebo minimálne by mal byť atraktívny aj pre 

Vás ako rodičov niektorých, proste ako občanov, ktorých 

zastupujete a ktorí Vás volili.  

 

 Dovoľte mi proste poukázať na to, že vzdelania našich detí 

by malo byť prioritou a tie priestory, v ktorých študujú naše deti 

naozaj neuspokojujú požiadavky ľudí, ktorí patria do tej spádovej 

oblasti. Treba brať ohľad aj na učiteľov, ktorí by mali asi 

v nejakých primeraných podmienkach fungovať. A nie že majú 

zborovňu, ktorá má veľkosť troch kúpeľní, lebo naozaj takto by 

som to videla nedôstojné, že keď sa má tam zhromaždiť celý 

učiteľský zbor. Čiže, naozaj sa mi to nezdá ani vhodné, ani nejako 

povzbudzujúce, keď učitelia potom nemôžu podať adekvátny výkon. 

A tu by poslanci mohli pomôcť. 

 

 Proste, musím sa priznať, som pohoršená. Naozaj, je to 7 

rokov čo stále počúvam o nejakom projekte, ale stále sa mení 

spôsob riešenia a stále nič.   

 

 Neviem, stále počúvam, že ďalšie volebné obdobie je úžasná 

vec, ale my už nemáme času. A naozaj toto bude vysvedčenie nielen 

pre deti, ale aj od rodičov pre vás; 7 rokov čakáme. Áno, sľúbili 

ste. 
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 Nechcem, aby to bolo také osobné, ale myslím, že je to vo 

vašej kompetencii, pán starosta a že prehodnotíte toto vaše 

odporúčanie, a keby ste to predsunuli, lebo 7 rokov už je dlhá 

doba. Zároveň chcem uviesť, že na základe nedostatku priestoru 

nebudeme môcť prijať viac detí. Je to zvláštne, sú tam nové byty, 

sú tam nové mladé rodiny, a očakáva sa, že deti budú mať priestory. 

Neviem, kam ich chcete umiestniť?  

 

 Takže naozaj týmto by som chcela poukázať na to, že 

nepresúvajme to na ďalšie obdobie, ide tu aj o nejaké svetlo do 

budúcnosti a stále vidím iba tmu. Pred mesiacom som sa tešila aj 

s manželom, otvorila som aj šampanské, že došla táto chvíľa, 

a potom došla táto správa. Ja Vás veľmi pekne prosím, skúste 

porozmýšľať, skúste to prepočítať. Ja verím v nejaký rozumný 

prepočet, nová kalkulácia, že možno bude možné nájsť riešenie pri 

týchto fondoch.  

 

Prosím, berte tieto moje slová nie ako kritiku, ako spätnú 

väzbu. Verím tomu, že na spätnú väzbu sa rozumní ľudia zamyslia 

na chvíľu; asi je na mieste sa zamyslieť, že možno niečo pravdy 

na tom bude čo tá pani hovorí, a že naozaj možno jej požiadavky 

alebo jej snaha niečo odzrkadľuje. Ja verím, že to naozaj 

prehodnotíte. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Ďalší prihlásený je pán Ing. Peter Schlosser.  

 Bol som upozornený, že v tomto bode naozaj nemusíme hlasovať. 

 Pán Ing. Schlosser, ste prihlásený.  

 

OBČAN: Ing. P. S c h l o s s e r :    
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 Prepáčte, ešte dobieha predchádzajúca pani v polovičke 

svojej reči, neviem, ako je to nastavené.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Ing. Schlosser, máte slovo.  

 Poprosili sme dámu, hovorila o 3 minúty dlhšie, ale skúste 

dodržať tento limit. Nech sa páči, máte slovo. 

 

OBČAN: Ing. Peter  S c h l o s s e r   

 Prosím Vás, ja Vás nepočujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, máte slovo. 

 

OBČAN: Ing. Peter  S c h l o s s e r   

 Ja sa snažím, ale Vás nepočujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím Vás, môžete hovoriť. 

 

OBČAN: Ing. Peter  S c h l o s s e r : 

 Dobre, budem sa snažiť hovoriť rýchlejšie. Dobrý deň prajem, 

dámy a páni. Chcem na začiatok povedať, že našim cieľom by malo 

byť asi hľadať spoločný dialóg, spoločné riešenie. 

 (Poznámky: Nepočuť.) 

 Ja neviem, ja som prestal hovoriť, ale dobre, budem sa snažiť 

hovoriť tak ako viem, ja sám seba nevidím, nemám tú možnosť, takže 

idem to skúsiť čím rýchlejšie, aby sme ten 3-minútový čas dobehli. 

 

 Prosím Vás, ja som 12. apríla vystúpil, čo by sme chceli 

dosiahnuť ako občania v Mierovej kolónii. Dôvod môjho vystúpenia 

bol Územný plán zóny pamätihodnosti Mierová kolónia. Na začiatok 
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si dovolím uviesť že ak by bol spracovaný územný plán zóny 

pamätihodnosti, tak ako bol rozpracovaný v rokoch 2012 – 2013, 

tak dnes neriešime požiadavku občanov na kúpu tohto pozemku formou 

petície, neriešili by sme minulú petíciu na líniové parky. 

Prepáčte, ako málo stačilo v minulosti na sústredenie sa na 

problémy. Nás nezaujíma, kto to spôsobil, my chceme poznať 

riešenie s výsledkom.  

 

 Na pôde úradu sme sa stretli 29. apríla, kde sme sa napríklad 

dozvedeli, že úrad je vyťažený, nemá kapacity, bude treba zmeniť 

rozpočet. Samotný územný plán sa bude robiť externe a je problém 

nájsť toho, kto by ho robil.  

 

 Dovolím si uviesť, že za občanov sme konali a začali sme 

hľadať spoločnosti, ktoré robia územné plány a ktoré by nemali 

problém sa zúčastniť súťaže. Ako občania máme za to, že náš územný 

plán treba urýchlene spracovať, pretože ak sa pripustí zákaz do 

pamätihodnosti na Olbrachtovej predajom pozemkov po bezpečnosti 

okolo bytového domu, kde je záruka, že sa to nebude opakovať. 

Veríme, že sa územný plán zóny Mierová kolónia konečne schváli 

a zrealizuje na ochranu pamätihodností v Mierovej kolónii. 

 

Poslanci urbanistickej komisie dali svoje vyjadrenie 

k problému odkúpenia pozemku na Olbrachtovej hlasovaním, 

hlasovanie poznáte. Robí sa na základe dostupných informácií takto 

hlasovať. My za občanov uvádzame, že my sme nič nespôsobili svojim 

rozhodnutím z minulosti. My máme len znášať dôsledky; to je taký 

náš slovenský štandardný postup – veď občan to zaplatí. 

 

Dostali sme veľmi, veľmi podnetnú informáciu, že máme hľadať 

svoje zdroje na odkúpenie predmetného pozemku. Aj toto je cesta, 

aby obyvatelia, ktorí nič nespôsobili, majú za chyby druhého 
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platiť. Dnes poznáme výsledok našej snahy za občanov. Doručili 

sme petíciu na odkúpenie daných pozemkov. Máme len 50 podpisov od 

občanov Mierovej kolónie.  

 

Prosím Vás, prečo len tak málo v porovnaní s predchádzajúcou 

petíciou? Ľudia už neveria.  

 

Na to sme Vás žiadali, aby ste hlasovali za odkúpenie pozemku 

od investora, pretože v minulosti úrad pochybil.  

 

Vážení poslanci, dnes ste stiahli tento materiál, ktorého 

začiatok sa datuje do roku 2019; to nie je nový problém. Vynára 

sa otázka, páni poslanci a poslankyne čo vykonali v prospech 

obyvateľov Mierovej kolónie pri riešení tohto problému? Možno si 

položíte, aspoň dnes, základnú otázku, koľko by stál pri súčasných 

cenách ten nedokončený územný plán zóny pamätihodnosti Mierová 

kolónia? Že by toľko, čo odkúpenie pozemku? Asi budete súhlasiť, 

že určite nie. 

 

Len pripomínam, že v roku 2019 bolo rokovania na mieste činu 

s poslancami zastupiteľstva, kde boli oboznámení, čo sa stalo. 

Dozvedeli sa aj takú perličku, že na Olbrachtovu bola v katastri 

zavedená plomba. Prekvapením pre nás, občanov bolo, že do 24 hodín 

od stretnutia, bola plomba odstránená z katastra. 

 

V roku 2020 sme podali petíciu, kde sme mali viac ako 400 

podpisov len od občanov Mierovej kolónie, nie iných, na vytvorenie 

dvoch líniových parkov v Mierovej kolónii s cieľom pred ich 

zahusťovaním. Malo to byť formou bezodplatného prevodu na mestskú 

časť  od pozemkového fondu. Na tieto líniové parky ste nám 

schválili finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu, za čo 

sme Vám veľmi vďační, a ďakujeme Vám.   
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Vážené poslankyne, vážení poslanci, viete o tom, že sa chodí 

cez obytnú zónu s rýchlosťou 20 km za hodinu. Bol záujem alebo 

nezáujem dopravy do priemyselného areálu? Ak by ste to vedeli, už 

máte túto informáciu. Ak by to v tom roku 2019 prešlo, bol by to 

určite celosvetový unikát. Možno nás to ešte len čaká v krátkej 

budúcnosti.  

 

Len tak na okraj: Zatiaľ je to v rozpore s platnou 

legislatívou. Pokiaľ ide o odkúpenie pozemku možno ste neboli 

presvedčení a preto sa materiál stiahol. Nás občanov prekvapuje, 

že poslanci váhajú pri odstránení pochybenia z minulosti. Je to 

len vaše rozhodnutie a výsledok sme sa práve dozvedeli.  

 

Druhý bod, upokojenie dopravy na Magnetovej ulici? Našim 

cieľom je bezpečnostné chránenie účastníkov premávky, hlavne detí, 

čo je samozrejmé v normálnej spoločnosti na celej zemeguli až po 

naše hranice na východnom Slovensku. Tu sa rozbehla výmena názorov 

ohľadom Magnetovej; komu patrí táto komunikácia? 

 

Priznáme sa, že sme netušili, že upokojenie dopravy na 

Magnetovej je tak náročný proces na realizáciu. Mali sme za to, 

že to bude vybavené v bežnej operatíve do jedného týždňa; ako je 

to vo Viedni.  

 

Nemám dôvod sa priznať k nášmu činu, že sme sa stretli 

s kandidátom na starostu pánom Čupkom, pánom poslancom Vlačikym 

a miestnym poslancom za Mierovú kolóniu na mieste činu. Po 

vysvetlení a po obhliadke sme všetci traja mohli len konštatovať, 

že je to oprávnená požiadavka občanov Mierovej kolónie. Myslíte 

si, vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci, že je na mieste 
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otázka, prečo sa aj v tejto veci nekonalo v roku 2019, keď bola 

táto žiadosť prvýkrát nanesená?     

 

Dňa 18. mája sme sa stretli u starostu, na ktorom starosta 

rozhodol konať v danej veci. Prepáčte mi, zajtra je Petra a Pavla, 

ja som Peter, že by to bol darček k meninám? Vopred ďakujem.  

 

Dovolím si uviesť, že naša obytná zóna má zónu 20, kde by 

tranzitná doprava legislatívne mala byť. Nie je čas Vám  

vysvetliť, aké počty nám tu jazdia pri príchode detí a odchode 

detí zo školy. Je to určite viac ako si myslíte. Následky sú v 21. 

storočí nepredstaviteľné. V štátoch Európskej únie sa tomu venuje 

naozaj zvýšená pozornosť ochrany územia obytných zón 

a bezpečnostným opatreniam účastníkov premávky, hlavne deťom. Ale 

takí sme my; počúvajte: 

 

Stála sa tam nehoda, keď chceme takéto návrhy na upokojenie 

dopravy? Argument je, že treba chrániť deti a predchádzať kolíznej 

situácii, pretože vznik dopravnej nehody je už neskoro na hľadanie 

riešenia. Nebol dostatočný.  

 

Čítali ste, že zvislé dopravné značenie ohľadom rýchlosti    

pre cyklistov v Mierovej kolónii doteraz chýba? Nevadí. Hlavne že 

sa nestala žiadna dopravná nehoda. 

 

Alebo, teraz počúvajte: Doneste projekt a ja to presadím. 

Prečo občania majú spracovať projekty? Úrad ich schváli a potom 

realizuje? Prepáčte, mám otázku, na čo je nám takýto úrad a takíto 

poslanci, ktorí vedia o probléme, ale nepomôžu.  

 

Nemám na záver problém za občanov poďakovať sa všetkým 

poslancom, zamestnancom úradu, ktorí chcú vyriešiť daný spor a  
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hľadajú s nami riešenie pokiaľ ide o pamätihodnosti v Mierovej 

kolónii. Ostatní, ktorí to zahmlievajú alebo teraz pred voľbami 

sa chcú zviditeľniť, nie je čo povedať za občanov.  

 

Dovoľte mi položiť otázku Vám poslancom, nemal by každý 

poslanec žiť s vedomím, že sa rozhodol slúžiť občanom a za svoje 

činy by mal niesť aj zodpovednosť? Poslanci sa hlásia, 

Novomešťania sa hlásia, prezentujú čo by chceli, čo by chceli 

dosiahnuť. To sa naozaj nehanbíte, že chcete riešiť územný plán 

zóny Mierová kolónia; že vyriešime svetelnú križovatku Račianska 

alebo obnovu prechodu pre chodcov pri Slimáku? Ale, veď to riešia 

predsa iní, a majú to vo svojich povinnostiach.   

 

Asi sme veľmi naivní, pretože naše skúsenosti sú žalostné 

a je nám smutno za pamätihodnosťami Mierovej kolónie.  

 

Dovoľte mi na záver povedať pri skromnosti niečo na 

prirovnanie, že ak by sme v rokoch 2009 – 2010 nemali výdrž a snahu 

pomôcť nášmu mestu a nevykonali práce a štúdie, ktoré boli 

potrebné na schválenie procesu až v Bruseli, a boli skôr 

odsúhlasené v Bruseli ako u nás v Bratislave alebo na Ministerstve 

dopravy, by to asi vtedy neprešlo. Dnes by naše mesto nemalo nový 

starý most a nebola by električka do Petržalky. Je to také malé 

prirovnanie, ak sa chce, dajú sa dodržať veľké veci, ak sa nechce 

niekomu, naozaj nič. 

 

Na záver sa ospravedlňujeme ak sme Vás urazili a naše 

vystúpenie sa Vás dotklo. To naozaj nebol náš cieľ.  

 

Prajem Vám, vážení poslanci, vážené poslankyne všetko dobré, 

správne rozhodnutia, veľa úsmevu a pohody. Prepáčte nám, ale ako 

občania Mierovej kolónie už nemáme ilúzie. Ďakujem, ak som dlhšie 
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hovoril, ospravedlňujem sa. Ja nemám žiadnu odozvu na svojom 

počítači, či ste ma naozaj všetci počuli, alebo nie. Pevne verím, 

že áno. Ja Vám pekne ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Sú ešte prihlásení nejakí občania? Nie.  

 Môžeme ísť ďalej podľa programu. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Pán starosta, ja by som si dovolil navrhnúť prestávku 10 

minút, ak sa pridá niekto z ďalších klubov. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme, je 11.30 hod., čiže do 11.45 hod.  

 (Prestávka. 

 

 Dámy a páni, pokračujeme ďalej. 

Ďalším bodom pred nami je bod č. 29. 

 

 

 

BOD 29: 

Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

na rok 2022 

 

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

 Pán starosta, ja by som si dovolil predložiť zmenu. Návrh 

uznesenia na zmenu rozpočtu mestskej časti. 

 Koľko nás je, sme uznášaniaschopní? Počkáme ešte?   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Je prihlásených 22 poslancov a poslankýň, takže môžete. 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Takže dovoľujem si.  

 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje  druhú zmenu rozpočtu 

mestskej časti na rok 2022 nasledovne: 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo 

výške 362 791,00 €, a to:  

ZŠ s MŠ – oprava a údržba 33 304 plus 14 000 na 47 304 € 

Detské jasle – energie 14 300 + 16 000 spolu 30 300 € 

BT-EKO Záchranná služba na Kuchajdu  0   + 10 000 spolu  

10 000 €  

Špeciálne služby – Strážna služba   80 000  - 33 571 výsledná 

Suma 46 429 €  

Špeciálne služby – Strážna služba  80 000  - 70 000 rozpočet  

10 000 € 

JFV – Narodenie detí               80360   - 5 000 výsledná 

Suma 80 360 € 

Jednotlivci – príspevok na súkromné MŠ  32 000  - 15 000, 

Výsledná suma 17 000 € 

ZŠ s MŠ Kalinčiakova – výstavba novej kotolne  100 800   

+ 81, čiže 101 881 €. 

 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Prepáčte, pán starosta, ale pán kolega nie je prihlásený ani 

do diskusie, nedá sa k nemu prihlásiť v rámci faktickej poznámky.  

Čo je toto za prezentáciu teraz? To je čítanie pôvodného návrhu? 

Úplne sme sa stratili. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 



73 
 

 

39. zas. MZ MČ B-NM 28.6.2022 

 Predpokladám, že pán vicestarosta číta návrh na zmenu.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ale nie je prihlásený do diskusie faktickou poznámkou, tak 

skúsme dodržať aspoň nejakú štábnu kultúru.  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Prihlás sa Braňo (Mgr. Filipovič). 

 

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

 Ja som sa prihlásil, pardon prepáčte, ale až teraz mi to 

ukázalo.  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Aj mne. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Navyše by som poprosil, ak je to rozsiahlejšia zmena, bolo 

by korektné to zaslať všetkým a nie čítať. 

 

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

 Mám ju zaslať pani Červenkovej, pán kolega?  

 

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

 A ja ju mám? Ja sa pýtam.     

   

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

 Mali by ste ju mať na e-maili, pani kolegynka.   

 

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

 No tak, ale toto viete ako. 
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Vicestarosta Mgr. Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Začnem ešte raz, kolegyne, kolegovia? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán vicestarosta, ak dovolíte, pani vedúca? 

 

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

 Ale ja nemám zmenu od pána poslanca, ani v e-maili ju nemám.  

 

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

 Počkajte, ja som ju odosielal. 

 

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

 Teraz to prišlo, v tomto okamihu. 

 

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

 Ja som bol aj do rozpravy prihlásený, a všetko ide neskoro.  

 Ja sa Vám veľmi ospravedlňujem, nemôžem za tie technické 

problémy.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Tak poprosme, pani vedúca, môžete, prosím, poslať 

všetkým poslancom ten materiál od pána vicestarostu? 

 

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

 Skúsim to spraviť. Prosím, vydržte, už sa to snažím 

preposlať.   

 

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

 Ja som takéto niečo ešte nevidel.  

 

Poslanec Ing. S. W i n k l e r : 
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Materiál mal uviesť pán Lukáček. 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca odd. Organizačného: 

 Posielam to teraz, v tomto okamihu, dobré? 

 

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

 Ďakujem, ste veľmi zlatá. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja predpokladám, že to je typická práca úradu, keď v podstate 

upravuje materiál na poslednú chvíľu. Skutočne, ja oceňujem tento 

postup, tak ako sa to deje po každý krát k zmene rozpočtu. Výborne. 

Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Predpokladám, že už to majú všetci poslanci a poslankyne. 

 Takže, pán vicestarosta, nech sa páči, môžete.  

 

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

 Začnem ešte raz od začiatku, pán starosta. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  

druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 nasledovne: 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo 

výške 362 791,00 €. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, ak to dobre chápem, Vy riešite len pozmeňujúci 

návrh oproti rozpočtu, áno? 

 

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

 Áno.  

 

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

 Pán starosta, nemal by sa najprv predniesť rozpočet a potom 

to riešiť? Veď to sa nikto nevyzná v tom, čo tu vy robíte.  

 

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

 Pán starosta, ako to bude teraz, aby sme sa pohli? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Navrhujem, predneste iba tie zmeny k pôvodnému rozpočtu, čo 

poslanci majú. 

 

 

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

ZŠ s MŠ – oprava a údržba            33 304   + 14 000  47 304 €   

DJ – energia                         14 300   + 16 000  30 300 € 

BT – EKO Záchr. služba Kuchajda       0       + 10 000  10 000 € 

Špeciálne služby – strážna služba             - 33 571  46 429 € 

JFV – Narodenie detí                          -  5 000   

Jednotlivci – príspevok na súkr. MŠ           - 15 000  

ZŠ s MŠ Kalinčiakova, výstavba novej  

kotolne                                        +    81 € 

Prevod z RF                                    +  1 337 521 

 

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

 Braňo (Mgr. Filipovič), sedí Ti to vôbec, 81 €? 
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Vicestarosta Mgr. Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Malo to by byť 1 081 €. 

 

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

 Ale čítal si 81 €.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 A v pôvodnom materiáli bolo  + 281 €. Ako to je? 

 

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

 Tak ako to má byť? Iba tisícka? 

 

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

 Keď je to 81 €, tak by to malo byť 100 881 € a nie 101 881. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ešte že všetci ovládame tú matematiku zo základnej školy.  

 

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

 Tak vidíte, ako to je?  

 

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

 V tomto okamihu je to 100 881 €. 

Knižnica – DK Kramáre, rekonštrukcia osvetlenia      +  3 000 € 

ŽŠ Sibírska – rekonštrukcia tried                    +  12 000 € 

MŠ Letná – navýšenie ceny DI                         +  27 000 €   

PD parkovanie – lokalita Sibírska                    +  18 000 € 

ZŠ Cadrova – rozšírenie kapacity navýšenie ceny      + 352 851 € 

ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít kontajner č.2     +  15 000 € 

ZŠ s MŠ Kalinčiakova – výstavba novej kotolne        +     200 € 

PD Detské ihrisko Sibírska (pri Manhattene)          +   8 000 € 
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Rekonštrukcia ZŠ Česká a gymn. – úspora tepla na päte vykurov. 

objektu                                          + 27 000 €  

Revitalizácia vnútrobloku Mierová kolónia        +  25 700 € 

ZŠ s MŠ Za kasárňou - Bežecký ovál               +  10 000 €. 

To by bolo vlastne všetko. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Petrovič, faktická poznámka. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. No, bohužiaľ sa mi potvrdzuje to, čo som 

hovoril na začiatku mimo ešte diskusie. Ja musím povedať, že tak 

rozsiahle zmeny, materiály predložené formou pozmeňujúceho návrhu 

bez prejednania v komisiách, bez prejednania v Miestnej rade, 

jednoducho nehnevajte sa, ale to sa skutočne nedá podporiť. 

 

     Ja rozumiem, že sú tu možno veci, ktoré vyplynuli za posledné 

dva – tri dni, ale potom mali byť komunikované a nie že si 

vicestarosta pripraví na zastupiteľstvo, tu nás, s prepáčením, 

prefacká, ešte s takým chaosom že presne ani nevieme čo prezentuje      

a teraz očakávate, že zase poslanci zahlasujú, lebo kvázi nie je 

iná možnosť a pomaly je to naozaj posledná šanca ako ešte upraviť 

kapitálové výdavky.  

 

     Je to opäť a znovu proste ukážka absolútneho nerešpektovania 

poslancov a zastupiteľstva, keď očakávate že niečo také vám 

schváli zastupiteľstvo ako pozmeňujúci návrh. To je rozpočet nie 

je nejaké drobné uznesenie, neviem VZN alebo nejaký osobitný 

zreteľ. To je nakladanie s finančnými prostriedkami mestskej 

časti. My potrebujeme čas tie veci rozobrať, prejsť si v rámci 
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klubov, dohodnúť sa čo vieme podporiť. To sa proste jednoducho 

takto nerobí. Bohužiaľ, musím povedať, že v tejto forme nemôžem 

za to zahlasovať. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, povedali ste to správne. Je to vec posledných 

dvoch, troch pracovných dní. Napríklad v piatok poobede som dostal 

informáciu od zhotoviteľa vo veci športoviska Školak klub, že mu 

vychádza zhotovenie diela o 120 tisíc € vyššie. Samozrejme, 

pôjdeme v zmysle obstarávania tak, že pôjdeme komunikovať 

s druhým, následne možno s tretím, následne možno so štvrtým, ale 

evidentne tam došlo k nárastu sumy.  

 

     Rovnako tak nás kontaktovala pani riaditeľka Základnej školy 

Sibírska, že jednoducho nestihla a zabudla požiadavku na úpravu 

tried po bývalom nájomcovi.  

 

 Rovnako tak dostali sme informáciu, že ten bežecký okruh na 

Základnej škole Za kasárňou bude zase o kúsok drahší. Tam bola 

informácia zo včerajška. 

 Áno, sú to informácie z posledných dvoch – troch dní. Takáto 

je, bohužiaľ, situácia. 

 Pani poslankyňa Švecová, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa pripájam ku kolegovi. 

Samozrejme, dôvodné zmeny sú dôvodné zmeny, ale mne tam nesedia 

čísla. Už keď sa len pozriem na Cádrovu, rozšírenie kapacít, t. 

j. zvýšenie o 352 851 €. Včera nám posielal pán Ing. Olexík 

rozšírenie kapacít, ten rozpočet stavby by sa zvýšil o 567 045.   
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Skutočne sú síce dôvodné tie dva – tri dni, ale vám nesedia čísla 

jedného úradu k predloženým materiálom. 

 

 A ďalšia vec, mňa zaráža, ako predsedníčku Komisie školstva 

a vzdelávania, že sú červené riadky týkajúce sa škôl, máme tu 

navýšenie ceny MŠ Letná, skrátka čo to znamená? Ja vôbec neviem 

o ničom, čo možno sa na MŠ Letná robilo. A takto by som mohla 

pokračovať pri každom riadku. Skutočne, som prekvapená, na čo máme 

komisie, keď o jednotlivých bodoch ani netušíme.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 ZŠ Letná, to je detské ihrisko, ktoré bolo schválené a je 

tam navýšenie oproti predpokladanej cene. Jednoducho všetky 

investičné akcie sa navyšujú. Takáto je realita, avšak nielen na 

Slovensku, ale všade v Únii. 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Pán starosta, keď niečo dostanete aj v piatok, treba to 

komunikovať hneď v piatok, poprípade na začiatku týždňa. Vôbec 

nás neotravuje, keby ste nám to cez víkend poslali, aby sme mohli 

zaujať k tomu stanovisko a nie takto že to budete čítať potom za 

5 minút dvanásť. Už sme to niekoľko krát opakovali, netreba tie 

materiály dávať na poslednú chvíľu. Potom vznikajú z toho rôzne 

názory, že niekto nevie čo ide hore. Na Odborárskej vyše milióna 

išlo hore. A človek sa nestačí čudovať, že z úradu, pán prednosta 

hovorí; tak potom odporúčate alebo neodporúčate. Viete to urobiť, 

neviete to urobiť? Nie, že potom poviete, my sme to odporúčali, 

vy ste to nerobili, a potom budete na nás ukazovať, že kvôli nám 

prišla mestská časť o pol milióna, alebo neviem o koľko. Dajte 
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aspoň jasnú odpoveď – vieme to urobiť, nevieme to urobiť. A takto 

sa ľudia na nás pozerajú, že po 8 rokoch nie je prístavba školy. 

Najprv sme boli na 120 tisícoch a teraz sme niekde pri 3 miliónoch. 

A za posledný týždeň o koľko to išlo hore? O milión, milión a pol, 

alebo o koľko to išlo hore?     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, 120 000 € bola suma, úplný odhad čo by mohla 

stáť zástavba. Čiže, toto je úplne iná situácia, my tu riešime 

v podstate vybudovanie novej školy, ktorá bude mať 6 tried, ktorá 

bude mať učebne, kabinety, jedáleň, atď., atď. Čiže to sa nedá 

porovnať. 

 

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

 Pán starosta, to sa nedá porovnať.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, vzájomne sa počúvajme, alebo sa prihláste, veď 

ste na zastupiteľstve. My sa snažíme slušne na vašu otázku 

odpovedať.  

 Za mňa v tejto chvíli túto vec preverujeme, takže ten nárast 

je neuveriteľný, o viac než 100 %. Ja som len požiadal pána 

prednostu, aby vám okamžite, ako nám prišli tieto informácie 

o nárastoch a požiadavkách, dal informáciu čo sa deje, nech tie 

informácie máte v podstate okamžite ako ich  má úrad. To je všetko. 

 Pán vicestarosta Filipovič, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja 

chcem len povedať, že tie ceny prudko stúpajú. I keď to možno 
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odsúhlasíme, budúci týždeň budú zase iné. To vidíte na palive; 

nič sa nedá robiť. Ja som napríklad vo svojej firme sa vylúčil zo 

všetkých tendrov, lebo keď niekto chce odo mňa garantovať dva roky 

alebo pol roka, nevieme garantovať ani 7 dní. Ale to sú všetko 

nejaké akcie pre školy. Tam sú všetko školy, Knižnica, veď to 

treba pozrieť. A dnes neviete čo bude zajtra. O čom sa tu bavíme, 

to sa každý deň mení. Pozrite si vývoj na trhu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pán poslanec Troiak, faktická poznámka. 

 

 

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

Ďakujem. Pán starosta, len si Vás dovolím upozorniť, že 

nepovedal ste úplne pravdu ohľadom Sibírskej, keď pani riaditeľka 

už 6.6. podala žiadosť o finančné prostriedky z rozpočtu. A keď 

beriem nejakých 22 dní, takže za 22 dní úrad nebol schopný 

pripraviť túto žiadosť do rozpočtu, tak asi sa nemáme o čom baviť. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem pekne. Ja by som rád predniesol pozmeňujúci návrh  k 

zmenu rozpočtu. Bude podstatne jednoduchší ako ten zo strany 

úradu. Týka sa v podstate len troch položiek. To znamená, 

navrhujeme vypustiť v časti d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov 

v časti príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov KZ 
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46 (rezervný fond) riadok „Kúpa pozemku na Turbínovej ulici 

v Bratislave“. 

 A EKO-podnik VPS rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte.  

 

 A posledná zmena, navrhujeme vypustiť zo zmeny rozpočtu bod 

f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií a kapitálových výdavkov KZ 52 (úver) vo výške 

1 280 000,80 €. Celý bod vypustiť.  

To je všetko. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja len pre istotu, ten bufet to 

znamená riešenie toaliet, čo bola požiadavka z Magistrátu a ako 

jeden z bodov riešenia ľudí bez domova na Račianskom mýte. Vy ste 

poslanci, Vy rozhodnete. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Poďme hlasovať o každej ten zmene samostatne, takže každý sa 

môže rozhodnúť ku každému bodu. Ja to potom k návrhu aj tak poviem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Chcela by som sa vyjadriť k tomu druhému pozmeňujúcemu, na  

Odborársku, že vôbec na Rade školy nepadla o tom zmienka, aspoň 

nie dovtedy keď som tam bola. Nemyslím si, že nejakým kontajnerom 

sa tam niečo vyrieši. Ja som si jeden kontajner už pozerala, ale 

proste tie deti, učitelia a vôbec rodičia si nezaslúžia, aby sme 

tam dali dva kontajnery. Tak nemali sme im sľubovať, že tam budeme 
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robiť nový pavilón a mali sme ísť tou cestou čo bola na začiatku, 

alebo akože toto je nemysliteľné čo sa tam deje a ja sa za to 

hanbím. Aj som oslovila Radu školy včera aj kvôli tomu materiálu, 

ktorý poslal pán prednosta. Mal šancu potichu slušne si tam 

opraviť tú chybu; napriek tomu sa to nestalo. Jednoducho pošle 

materiál, ktorý je úplne zavádzajúci. Pritom už pred týždňom úrad 

mal všetky informácie, lebo ja som sa zúčastnila na stretnutí 

s pánom Čajdom, a už pred rokom mohli obe školy robiť verejné 

obstarávania. Iné školy tieto projekty majú už v realizácii. 

 

     A my sme mali šancu, lebo aj keď nám to bolo vrátene, tak 

nejakým spôsobom sa k tomu bolo treba postaviť aktívne, tak teraz 

je nejaká pasivita, nejaké vytáčanie sa predtým čo ľudia 

potrebujú. Akože ja nemôžem súhlasiť s nejakými takýmito 

riešeniami. A miesto toho, aby sme rozširovali školy, tak stále 

tu riešime ihriská.  

 

     A tak ako nebola žiadna zmienka o tom, že sa niečo 

rekonštruuje na Legerského, lebo má sa robiť Šuňavcova, lebo bola 

podaná žiadosť na eurofondy, čo sa vie že o 200 tisíc bude drahšie. 

Teda prepáčte, to sú ceny, s ktorými sa budú vypisovať verejné 

obstarávania. My sa tu teraz bavíme len o cenníkových cenách, 

ktoré proste prepočítavajú rozpočtári. Pre mňa je to už neúnosné, 

akým spôsobom sa tu pracuje a ešte tu dostaneme nejaký nezmyselný 

návrh rozpočtu predtým ako ho treba schváliť. Len tak, proste 

z voleja, len tak vo vzduchu sa to mihne.  

 

     Nehnevajte sa, stále ma na niečo proste upozorňujete čo ja 

robím  zlé, čo nerobím, čo nedám. Ale toto čo tu robí úrad, to je 

proste veľká hanba za to, že tu niekoho za to platíme, kto je za 

to zodpovedný. Takže len toľko. A vyhováranie sa na ceny, áno, 

ceny stúpajú a treba sa podľa toho zariadiť. Ale netreba veci 
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odkladať, ale účelne tie peniaze vynaložiť tak, aby sme ušetrili 

aspoň v budúcnosti, lebo tú budúcnosť poznáme. A bohužiaľ, pučili 

sme sa už aj na minulosti, lebo žiadne škôlky sme nerealizovali 

napriek tomu, že ich tu 5 rokov plánujeme. Budovy, ktoré sú zavreté 

takmer 20 rokov proste nevieme zrekonštruovať, ako Makovického. 

O Vernosti ani nehovorím, tá je zavretá už pomaly celé toto 

volebné obdobie. Akože tragédia.  

 

     A vynakladanie verejných peňazí na mzdy bez toho, aby bol 

nejaký efekt; na mzdy niektorých zamestnancov úradu. A myslím tým 

Vás, pán prednosta, aby som už bola konkrétna, nehanbím sa za to. 

Lebo dnes sa tu veľa hovorilo o tom, čo robia alebo nerobia 

poslanci.   

 

     Pán Schlosser pracoval na Magistráte, ja som sa s ním aj 

stretla a z hľadiska tej svojej odbornosti bol celkom dôveryhodný. 

Ale ja som ho tu nepočula na zasadnutí. Mohol sa tu vyjadriť úplne 

na každom zasadnutí tohto zastupiteľstva, čo si želá, čo máme 

urobiť, mohol nás tam pozvať. Keď nás zobral do Mierovej kolónie 

kolega Lovich, keď hovoril, že tam nemôžu byť jasle ani škôlka, 

išla som sa tam pozrieť, hodinu a pol som vlastným autom jazdila 

po Mierovej kolónii. Nie je tam dobrá situácia. Ale to, že tu 

niekto príde pred voľbami a bude kandidovať a upozorňovať, to tiež 

nepovažujem za riešenie. Aby som sa vyjadrila aj k vystúpeniu 

občanov okrem vašej práce pán prednosta. 

 

 Pán starosta, o Vás pomlčím, ale je to aj Váš výsledok, lebo 

prednostu si vyberáte Vy sám.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič. 
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Vicestarosta Mgr. Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:  

 Ja len k tomu, čo teraz hovorila kolegynka o tom, že 

výsledkom reálnej ceny bude konkrétne obstarávanie, ale predtým 

povedala, že urobiť obstarávanie na školy rok dopredu. Keď sme 

nemali ani fondy, ceny boli iné, tak znovu by sme robili to 

obstarávanie. Fakt, je to divné. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Ja len k tomu čo hovoril Braňo Filipovič, 

že zo dňa na deň nevieme že čo bude. Ale keď porovnávam tú 

Odborárskou s tou Cádrovou, tak tá Cádrova narástla, čo tak 

pozerám o nejakých 30 % a Odborárska narástla o 130 %. Braňo, čo 

na tej Odborárskej, čo sa tam deje, keď je to o 130 %, to znamená 

o 1,8 milióna ide stavba hore. Čo tam budú nejakí robotníci 

z Nemecka, alebo z nejakého Luxemburska, že sú takí drahí, alebo 

čo tam je? Tak už preverte tieto veci. 

 

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

 Riško (JUDr. Mikulec) nemôžeš sa to mňa pýtať, keď nerobím 

obstarávanie. 

 

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

 Len Ti hovorím, Ty si za úrad, si zástupca starostu. 

 

Vicestarosta Mgr. Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Ale veď ja to nemám na starosti. Ja mám sociálnu oblasť, nie 

obstarávanie, Riško. Pozri si moje poverenie, pre pána boha. 

 

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

 Ale keď teraz hovoríš že to narastá, nemôže to narásť na 

jednej škole na Kramároch o 30 % a na druhej škole 130 %. To sú 

pomaly dva milióny; 1,800 000 €. Však preverte to, aby sme to tu 

mohli s kľudným svedomím odhlasovať že sa ide do toho, lebo keď 

sa to nestihne tak zase prídeme o nejaké dva milióny navyše. Už 

sa to raz stalo v parku JAMA. Keď príde nové vedenie, tak si môže 

dať rovno ceduľku, že „do videnia“. To je za mňa všetko, len to, 

prosím vás, preverte rýchlo, lebo potom aj tí ľudia na Rade školy 

sú frustrovaní z toho; keď občianka príde, že 7 rokov ťaháme 

prístavbu nejakej školy.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Už sa to preveruje, ale chceli sme vám dať informácie 

okamžite ako sme ich mali. Možno to bola chyba, boli sme možno 

aktívni. Prednosta s tým nesúhlasí.  

 Pán poslanec Weiss, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ďakujem pekne. Kolegovia, ani neviem kde začať, lebo keď to 

niekto pozerá tak sa chytá za hlavu. Braňo (Mgr. Filipovič), ja 

chápem, že veci sa musia robiť na poslednú chvíľu. Ale treba si 

povedať, ja naozaj neverím, že všetky podklady prišli v piatok 

večer. To, ako Rišo (JUDr. Mikulec) povedal, musím súhlasiť. Pre 

boha dalo sa zvolať stretnutie hocijako. K rôznym projektom sa dá 

urobiť stretnutie keď niečo horí. Toto je dlhodobý problém tejto 

mestskej časti, že nedostávame veci.  
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 Ja len uvediem, že keď som ako nový poslanec nastúpil, kde 

sa malo schvaľovať teplo pod nejakým citovým vydieraním, že ľudia 

budú bez tepla, nikto nič nevedel. Toto je systematický problém 

tejto mestskej časti, že nemáme absolútne nič a máme sa zo sekundy 

na sekundu rozhodnúť o stovkách, tisícoch eur. Toto je naozaj 

hrozné. A pritom naozaj musím povedať, Braňo snažíš sa, hýbu sa 

veci. Ty si jeden z mála prípadov poctivej komunikácie, snažíš sa 

komunikovať a dávať nejaké odpočty.  

 

 Musím ale povedať Braňo (Mgr. Filipovič), že úrad zaspal, 

rok sa nerobili obstarávania. Niektoré mohli byť aj garantované 

ceny, rok sa zaspalo a kvôli tomu je problém s fondami. Ja si 

myslím, že tento úrad nie je schopný ani z Fondu obnovy 

zabezpečiť, môžeme sa rozlúčiť s peniazmi na škôlky vo veľa 

prípadoch kvôli tomu, že úrad nekonal rok vo veľa veciach. Toľko     

na margo týchto veci. Vyjadrím sa ešte v ďalšom bode, nedá mi to. 

Nemôžeme pre boha takéto dôležité veci naozaj dostať hneď na 

rokovanie so všetkými číslami, aj keď chápem že veci sa menia. 

Ale toto naozaj neexistuje takto fungovať. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, nie je niečo ako garant ceny. Jednoducho tým, 

že ceny idú hore, tým teraz oslovujú samosprávy a žiadajú peniaze 

naviac. Čiže, keby sme pred rokom vyhlásili obstarávanie, ako 

navrhovala, teraz som volal s pani Effenbergerovou, vedeli sme 

o tom, že máme schválený príspevok, tak v takom prípade by sme 

boli pred situáciou, že zhotoviteľ od nás žiada nárast niekoľko 

desiatok percent s tým, že v januári, marci, júni nebolo železo 

a ďalšie ceny rastú a rastú. Pozrite si, ako vyzerá situácia 
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s električkou čo má mesto. Jednoducho sme v takejto situácii, 

inflácia a ceny sa hýbu z mesiaca na mesiac.      

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

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

 Pán starosta, nehnevajte sa, ale keď sa tu bavíme o nejakom 

železe že rástlo, keď má vyrásť niekde stavba za 1,2 alebo 1,4 

milióna eur, tak to je nárast o nejaké skoro 2 milióny v priebehu 

nejakých mesiacov, roka; pritom ja neviem čo išlo o toľko hore. 

Ale myslím, že práca a zaplatenie robotníkom nešlo, a to je gro 

stavby. To znamená, že tie výdavky sú na vysokej percentuálnej 

úrovni čo sa týka práce. 

 

 Keď škola má nárast o 130 %, sú zúfalí z toho. Bytov tam 

pribudlo. Teraz Podniková tam má byť, ale to sa nedá takto. Ľudia    

nemôžu žiť v takých podmienkach, cesta by sa mala upraviť. Koľko 

bude stáť úprava cien, 10 miliónov. Treba to rozhýbať pre boha 

živého. Za mňa všetko. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ja súhlasím s Vami, že práca nešla hore o 100 

%, a toto bol aj môj argument v komunikácií na projektanta, aby 

to jednoducho preveril položku po položke. Reagoval, že železo 

išlo hore o 300 %. Ale, veď súhlasím s Vami, že tam nie je iba 

železo. My sme Vám dali, a je to moja chyba, proaktívne informáciu 

akú sme dostali, kvázi okamžite. A s tým, že v tejto chvíli 

projektant má skontrolovať položku po položke a rovnako tam má 

postupovať náš investičný pracovník, a majú nám to následne 

odprezentovať a vysvetliť, k čomu prišli a prečo prišli k tomu čo 

prišli.  

 Pán poslanec Weiss, nech sa páči. 
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Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ďakujem. Len krátka reakcia. Ja som myslel tak, že keby úrad 

naozaj nezaspal, nevyvíjalo sa to katastrofálne, už niektoré 

stavby mohli byť, napríklad hrubé stavby za ceny ktoré boli minulý 

rok a výrazne by sme boli ušetrili stovky. Avšak tým že sa čakalo, 

neurobilo sa zhola nič, a dnes tu máme naozaj stovky tisíc nárast 

cien čo treba na rovinu povedať, z nedostatočného personálneho 

pokrytia úradu. A toto je následok toho že pofiderným spôsobom sa 

peniaze navyše musia zháňať, cez nejaké úvery a podobné veci. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, pán poslanec, ale ak sa nemýlim projekty boli 

pripravené niekedy v septembri. Čiže, keby že vyhlásime 

obstarávanie, tak sme zhruba v decembri, možno v novembri 

a začneme tým pádom na jar. A už máme problém, pretože by došlo 

k navýšeniu ceny aby sme riešili akým spôsobom a čo s tým ďalej.  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Chápem správne, že netreba robiť vôbec nič, že čakáme kedy 

sa upravia ceny. Ďakujem pekne.   

 Ja si myslím, že mohli sa urobiť hrubé stavby; to mi nedalo 

povedať. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec Árva, nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 
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 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja by som chcel 

naviazať, na to Vaše vyjadrenie, že ste asi urobil chybu, keď ste 

s nami komunikovali na priamo a poskytli informáciu, aj keď nie 

je ideálna a nepriamo ste to s nami zdieľali. Nie je to pravda. 

Ja by som Vám odporúčal do budúcna, aby ste komunikovali s nami 

na priamo a férovo komunikovali. Myslím, že potom tie vzťahy 

a komunikácia bude na nejakej inej úrovni.  

 

 A naozaj, z Vašej strany počuť iba to, že teda tie ceny 

rastú. Bolo pandemické obdobie, teraz máme za hranicami vojnový 

konflikt, rastú ceny materiálov, ale pán starosta, prečo ste 

neprišli s takýmto zámerom v roku 2018? Veď tie úrokové sadzby 

boli na úplne inej úrovni, stavali by sme za výhodnejších 

podmienok. Ja naozaj tomu nerozumiem, že prečo Vy 4 alebo 5 

mesiacov pred voľbami prídete, a nechcem povedať zlé, ale tlačíte 

na pílu a staviate všetkých poslancov do pozície, že musia 

rozhodnúť, lebo inak nebudú školy. Ako prepáčte, ale v tejto 

situácii necítim sa konformne a nesúhlasím s takýmto priebehom. 

A vlastne ani s postupom, ako to tu všetko manažujte z Vašej 

strany. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, v roku 2018 neboli najnižšie úrokové miery. 

Úrokové miery dosiahli dno na Slovensku v druhej polovici roka 

2021. A v ďalšom bode je možnosť, nie povinnosť, zobrať úver za 

výnimočne dobrých podmienok, ak sa nemýlim niečo pod 1 %, čo 

v roku 2018, ak sa nemýlim, možné nebolo. A nikto Vás do ničoho 

v žiadnom prípade tlačiť nebude.  

 Pán poslanec Winkler, nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. S. W i n k l e r : 
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 Ďakujem za slovo, pán starosta. Dámy a páni, ak dovolíte, ja 

mám 2 pripomienky, ktoré vzišli z rokovania Finančnej komisie. 

 

 Prvá pripomienka je jednoduchá. Ja by som poprosil 

predkladateľa pána prednostu Olexíka upraviť text v bode a) Presun 

rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov, to je program 

7.4 Knižnica. Tam sme chceli, aby sa vypustilo slovo „energie“ 

a v dôvodovej správe 20 tisíc € na energie a 5 000 € na ostatné 

prevádzkové náklady. Čiže poprosím upraviť autoremedúrou. 

 

 A druhá pripomienka je k návrhu kolegu pána Petroviča. 

Navrhli sme vylúčiť kúpu pozemkov Vlárska, Turbínová a samozrejme 

rekonštrukciu námestia na Ovručskej, a to z toho dôvodu, že pokiaľ 

ja viem nemáme žiadny vlastnícky vzťah k tomu pozemku. Nie že by 

sme mali niečo proti tomu, ale možno keď sa to zmenilo, máme 

nejakú zmluvu že sme to kúpili, o čom neviem, takže 135 tisíc  € 

by sme investovali do cudzieho majetku. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pozemkový fond nám sľúbil, že nám dá súhlas s možnosťou 

realizácie aj písomne tohto projektu. Takže preto sme si dovolili 

dať to ako investičnú akciu. Hovorím o Ovručskej. 

 

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

 Ďakujem, pán starosta.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Petrovič, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 
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 Ďakujem pekne. No, ja som mal tiež informáciu, že pozemok 

nie je v našom vlastníctve a teda keď mám pocit, že mám opravovať 

niečo čo nám nepatrí, nie je úplne správne, ale myslím si, že 

kolega Vaškovič má k tomu aj riadny príspevok, takže ja počkám na 

neho. Ale v prípade, že to naozaj je, tak ja si to kľudne 

autoremedúrou osvojím, nemám s tým problém.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Vaškovič, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel k tomuto 

bodu č. 29 – Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na rok 2022, predložiť pozmeňujúci návrh. 

Týka sa časti d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti 

príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov – a ja 

navrhujem vypustiť položku Rekonštrukcia námestia pred KC Ovručská 

vo výške 135 tisíc €. Podľa mojich informácií ten pozemok je vo 

vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Mám skúsenosti, že tie 

veci so Slovenským pozemkovým fondom nie sú vôbec jednoduché. To 

znamená, jedná sa o investičnú akciu v mestskej časti 

a upozorňujem že toto môže byť problém. 

 

 Ďalšia vec ktorú som sa dozvedel, že pre túto investičnú 

akciu, hoci nemáme žiadne povolenie, nemáme stavebné povolenie, 

nemáme ohlášku, a to tiež nie sú veci, ktoré sa dajú vybaviť zo 

dňa na deň.  

 Tento pozmeňujúci návrh dávam predsedovi návrhovej komisie 

v písomnej podobe. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem, pán starosta. Mňa veľmi mrzí, že takéto okolnosti 

sa vyvinuli okolo tej Ovručskej, pretože keď sme mali pred 

mesiacom stretnutie s obyvateľmi, ani raz toto z Vašej strany 

nepadlo. Mali ste, podľa môjho názoru, všetkých oboznámiť s touto 

situáciou. A to, že nemáme tento pozemok zverený z Pozemkového 

fondu, tak neviem, neviem si to vysvetliť, prečo ste to nepovedali 

na tom stretnutí. Podľa mňa je veľa obyvateľov, ktorí sa dopytujú, 

aj mňa, kedy sa bude rekonštruovať Ovručská, čo zaujíma nielen 

mňa ale aj obyvateľov, ktorí tam bývajú. Tak naozaj som veľmi 

prekvapený a pohoršený z týchto informácií.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Chcem sa spýtať, ten kontajner na Odborárskej, o čo konkrétne 

ide? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie je to náhrada ničoho, pani poslankyňa. Bola to požiadavka 

pani riaditeľky, aby tam bol ešte jeden kontajner. Čiže nie je to 

žiadna alternatíva a nemá to byť ani trieda. 

 

Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.: 
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 A ešte by som sa chcela vyjadriť k tým cenám. Tak ako dostali 

naše školy peniaze, tak dostala aj škola v Lozorne. Ja som tam 

telefonovala, oni už oveľa skôr urobili verejné obstarávanie. 

Urobili zmluvu tak, že časť navýšenia znáša dodávateľ, a to čo 

naozaj ešte bude vyššie, nejaká ďalšia časť, tak rozložia 

splatenie. To znamená, že pokiaľ sa urobia dobré zmluvy a pokiaľ 

sa urobí verejné obstarávanie včas, pokiaľ sa ku všetkému  

pristupuje zodpovedne, tak ako nás o to žiadal pán Schlosser. 

 

 A ja by som úprimne, od srdca, 8 rokov sa snažím, aby som tu 

konala čo najzodpovednejšie, tak potom nie je možné aby sme tu 

takto stáli zase bez škôlok, bez jaslí, bez Vernosti, bez 

Makovického, bez škôl, proste len nad prázdnymi papiermi hľadali 

dôvody, prečo to tak nejde.  

 

 Ja som včera poslala materiál Národnej banky aj vám, poslala 

som ho aj na Odborársku. Ale to preto, aby sme sa vedeli zariadiť 

do budúcnosti. Ja by som bola rada, aby sme sa z tejto budúcnosti 

poučili, lebo stáť tu, nariekať a pozerať sa ako sa to zvýšilo, 

to nám v súčasnosti vôbec nepomôže. Nepomôže to ani ľuďom, ani 

učiteľom, ani deťom, ani žiakom, ani proti nikomu. 

 

 Takže k tomuto sa treba postaviť len konštruktívne. A aj keď 

niečo schválime, tak veci si vybrať a ešte sa do nich pustiť 

proste tak, aby sme niečo začali čo bude mať veľkú pravdepodobnosť 

na to, aby sme skončili. Ja tu nemôžem počúvať, ako sa tu len 

proste zdôvodňuje, čo kde sa zobralo a čo prečo to nešlo. Ja som 

s návrhom došla naozaj v roku 2017. Už neviem, pán starosta, kde 

ste vtedy kandidovali. Nedostala som k tomu žiadne vyjadrenie, 

nikto sa vtedy o to nezaujímal.   
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 Takže nedá sa povedať, proste mali by sme brať úver len 

vtedy, keď je najvýhodnejšia sadzba. Mali by sme brať úver vtedy, 

keď ho vieme najlepšie využiť. A to som už asi pri ďalšom bode. 

Len toľko k tým cenám a ku všetkému, čo sa tu deje za 8 rokov 

a ako prišiel pán Schlosser a rozprával nám; snažil sa nám 

prehovoriť do srdca, aby sme boli zodpovední. Tak ja zodpovedne 

prehlasujem, že viac zodpovedná ako som v tejto mestskej časti 

snáď ani neviem byť, akurát pri tých svojich dvoch deťoch a pri 

vlastnej rodine. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán vicestarosta Filipovič. 

 

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

 Ďakujem pekne, pán starosta. Ja by som chcel požiadať pána 

Čajdu, keby vedel konkretizovať tie navýšenia v jednom i druhom 

projekte; to by som chcel požiadať, keď môžem. A nielen požiadal, 

nerozumiem jednému čo hovorila kolegynka, že časť nákladov znáša 

ten dodávateľ. Tu to museli mať urobené na tom, keď niekto zoberie 

navýšenia a fakt tie ceny nejdú, idú hore, a dokáže to znášať; 

tomu nerozumiem. Ja som zatiaľ ešte za nikoho nezobral nikde ešte 

nič ohľadom cenotvorby. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Weiss, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ďakujem. Braňo (Mgr. Filipovič), reakcia na Teba. Ja myslím, 

že to bolo myslené tak, čo sa týkalo obstarávania, že prípadné 

korekcie ak by bolo obstarávanie zlé pripravené, že by to znášala 
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tá firma. Ak je to ten prípad nechcem diskutovať, je to len môj 

dojem. Ďakujem.          

 

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

To dáva zmysel. Ďakujem Peťo (Mgr. Weiss). 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pán poslanec Vaškovič, vicestarosta, nech sa páči. 

 

 

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

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

k dvom veciam. Prvá vec je materská škola na Teplickej ulici. To, 

že sa táto materská škola nesplní alebo nemáme rozostavenú stavbu, 

si myslím, a som o tom presvedčený, že je to aj mojou 

zodpovednosťou, pretože pred niekoľkými rokmi sme zrealizovali 

výberové konanie na zhotoviteľa a vtedy som bol jeden z poslancov, 

ktorí už vtedy spochybnili náklady, rozpočet na  túto materskú 

školu. Toto výberové konanie sme zopakovali a možno tým sme 

stratili práve tie rozhodujúce roky týmto konaním 

a nezodpovednosťou. Je mi to úprimne ľúto, že túto materskú školu 

nemáme. To je jedna vec. 

 

 A druhá vec, chcel by som sa vyjadriť k tomu nárastu rozpočtu 

Základnej školy na Odborárskej ulici. Máme k dispozícii pôvodný 

rozpočet a prvotné precenenie do rozpočtu zo strany projektanta. 

My sme o tom diskutovali na úrade. Ja si myslím, že cestou je 

oslovenie nezávislého rozpočtára, ktorý nám poskytne a dá 

k dispozícii naozaj nezávislé posúdenie tohto rozpočtu.  

 

 Prečo o tom takto hovorím? 
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 No, mám k dispozícii precenenia aj na Základnej škole na 

Cádrovej, kde rádové toto navýšenie cien predstavuje možno 30 %, 

na Šuňavcovej je to tiež niekde na úrovni 27 – 28 %, ale táto 

Odborárska má navýšenie o niekoľko sto percent. Myslím si, že to 

nie je jednoducho v poriadku, a treba to preveriť. Ďakujem za 

slovo.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ja len doplním kolegu Petroviča. Pán starosta, keď ste 

hovorili o tom, že to išlo hore, najmarkantnejšie pri všetkých 

týchto materiáloch, to by potom musel byť bunker, aby sa to 

navýšilo o 127 %. Ako fakt, 1,8 milióna navýšenie oproti 1,4 

milióna čo to malo stáť, fakt, preverte to veľmi rýchlo. To sa 

malo, podľa mňa, preveriť už dávno celkom nezávisle. Lebo neviem 

si to predstaviť, čo by sa muselo stať, keď by sa zvýšila nejaká 

prístavba školy, keď všade inde to ide o 30 % hore, a tu  nás je 

to 130 %. To je zaujímavé. Všetko za mňa. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť v rámci diskusie? 

Nie. Dobre. 

 Takže máme tu viacero podnetných návrhov k druhej zmene 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 Poprosím návrhovú komisiu, pôjdeme postupne, dobré?  
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý 

predniesol pán vicestarosta Filipovič. Poviem len základné čísla, 

nebudem čítať všetky riadky, všetci ste to dostali e-mailom, tak 

predpokladám, že to je v poriadku týmto spôsobom. Je to v podstate 

návrh, ktorý nahrádza pôvodné uznesenie v plnom znení. Čiže 

 

 Miestne zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   

druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 nasledovne: 

 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo 

výške 362 791,00 €; podrobne podľa predtlače. 

 

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov KZ 46 (rezervný fond) vo výške 26 740,00 €, podľa 

predtlače. 

 

c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov KZ 71 (poplatok za rozvoj) vo výške 200 000,00 €; 

podľa predtlače. 

 

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií a kapitálových výdavkov KZ 46 (rezervný 

fond) vo výške 1 337 521,00 €; podľa predtlače.  

 

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

príjmov a kapitálových výdavkov KZ 43 (vlastné zdroje) vo 

výške 580 000,00 €, podľa predtlače. 
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f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií a kapitálových výdavkov KZ 52 (úver) vo 

výške 1 280 000,00 €. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 

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

 Nepodarilo sa mi zaprezentovať, pán starosta.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Môžeme to nechať tak, pán poslanec? Iba keby ste boli proti 

a materiál neprejde.  

 Za bolo                8 poslancov 

 Proti:                 8 

 Zdržal sa:             5. 

 Nech sa páči, poďme ďalej.  

 

 

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

O.K. Ak si správne pamätám, tak nasledujúci bude ten náš 

pozmeňujúci návrh, to znamená, že budeme hlasovať o jednotlivých 

riadkoch. 

 Vypustenie v bode d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov 

v časti príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov KZ 

46, a to: Kúpa pozemku na Turbínovej ulici v Bratislave. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                     13 poslancov. 

 Proti:                   1 

 Zdržal sa:               8. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Takže pokračujeme návrhom pána vicestarostu 

Vaškoviča, ktorý sa týka tej istej časti d), a to vypustenie 

riadku Rekonštrukcia námestia pred KC Ovručská.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    17 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              5 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Takže budem pokračovať vypustením riadku: 

EKO-podnik VPS - rekonštrukcia  bufetu na Račianskom mýte. 
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(Poznámka pána vicestarostu Mgr. Filipoviča k návrhom.) 

 

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

   Hlasujeme o vypúšťaní riadkov v návrhu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Zas:                   9 poslancov. 

 Proti:                 5 

 Zdržal sa:             6 

 Tento riadok neprešiel.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Teraz ide o posledný bod nášho návrhu, to 

znamená vypustenie celého bodu f) Zvýšenie rozpočtových 

prostriedkov v časti príjmových finančných operácií 

a kapitálových výdavkov KZ 52 (úver) vo výške 1 280 000,00 €. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 



103 
 

 

39. zas. MZ MČ B-NM 28.6.2022 

 Za:                    15 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              4. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. To je čo sa týka nášho pozmeňujúceho návrhu. 

 Teraz by som sa len chcel opýtať pána prednostu, či chce 

autoremedúrou osvojiť ten návrh, ktorý predniesol pán poslanec 

Winkler, alebo či budeme o ňom hlasovať. Tam išlo o v časti bežné 

výdavky v programe 7.4 Knižnica - energie, vypustiť slovo 

„energie“ a v dôvodovej správe bude 20 000,00 € energie a 5 000,00 

€ ostatné prevádzkové náklady. 

 Keďže v zásade hlasujeme len o vypustení slova „energie“ 

v tom riadku, pretože dôvodová správa nie je uznesenie, je otázka, 

či si to pán Olexík osvojí alebo neosvojí. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Áno, chcel by som si to osvojiť autoremedúrou, takže nemusí 

sa o tom hlasovať. Vypúšťa sa slovo „energie“. Ďakujem.  

 

 

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

 Dobre. Ďakujem pekne. Tým pádom ja poprosím teraz 

o prestávku, lebo návrhovú komisia musí upraviť materiál, aby sme 

o ňom mohli hlasovať ako o celku v zmysle schválených 

pozmeňujúcich návrhov. Poprosím o 5 minút. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 (Prestávka 5 minút) 
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 Nech sa páči, ideme ďalej. Poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Ide v podstate o návrh uznesenia, v ktorom sú zapracované 

schválené pozmeňujúce návrhy. 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 

nasledovne: 

 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo 

výške 362 791,00 €; ďalej podľa predtlače, v riadku Knižnica 

sa vypúšťa slovo „energie“. 

 

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov KZ 46 (rezervný fond) vo výške 34 940,00 €; ďalej 

podľa predtlače. 

 

c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov KZ 71 (poplatok za rozvoj) vo výške 200 000,00 €; 

ďalej podľa predtlače. 

 

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií a kapitálových výdavkov KZ 46 (rezervný 

fond) vo výške 487 070,00 €; ďalej podľa predtlače. 

 

e) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

príjmov a kapitálových výdavkov KZ 43 (vlastné zdroje) vo 

výške 580 000,00 €.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 

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

 Pán starosta, mne zlyhalo mi zariadenie, bol by som „za“. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Za:                       19 poslancov. 

 Proti:                     0 

 Zdržal sa:                 1. 

 Tým máme tento bod vyriešený? Áno? 

 Ideme na ďalší bod.  

 

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

 Pán starosta mala by byť obedná prestávka. Neviem, či má 

zmysel začínať ďalší bod? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nepotiahneme to? 

 

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

 No viete, ja som došiel do kancelárie ráno. Myslel som si, 

že na základe postupu kolegov bude krátke zastupiteľstvo. Ja som 

ani neraňajkoval, a nehnevajte sa, akože ja sa potrebujem 

občerstviť.  

     Bude ešte bod rôzne a interpelácie, čo bude niekoľko hodín. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Čiže je 13.00 hod. a stretneme sa o 14.00 hod. 

Vyhovuje? 

 Teda stretneme sa o 14.00 hod.  

 

Poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliaková: 

 Mohli sme ešte ten úver.  

 

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

 Máme riadne naplánovaný obed, prepáčte. 

 

Poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliaková  

 Dobre. Tak čo hovorí väčšina, hádam. 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ja som tiež hladný, ale môže sa stať, že budeme neuznášania 

schopní. 

 

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

 Ja sa stotožňujem s názorom pána poslanca Árvu. Potiahnime 

ešte jeden bod a potom si dáme pauzu.  

 

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

 Ja s tým nemám žiadny problém. Ako rozhodnete, tak bude.  

 

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

 Veď my máme vždy obedovú prestávku o 13 hodine do druhej.  

Prajem vám všetkým dobrú chuť, do videnia.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 Ja súhlasím, dajme ešte ten bod úver a potom si dáma pauzu.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Kolegovia, je ešte niekto taký, že by chcel pauzu? 

 Beriem to tak, že väčšina je za to, aby sme bod úver zvládli. 

Áno? 

 (Súhlas poslancov: Áno.) 

 Ďakujem pekne.  

  

 

OBČAN: Pán H o r v á t h 

 Prepáčte, môžem do toho vstúpiť?  

 

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

 Vy máte vystúpenie občanov? 

 

OBČAN: Pán  H o r v á t h  

 Ja som sa  prihlásil k bodu podľa programu. 

 

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

 Len ku každému bodu je iná rozprava. 

 

OBČAN. Pán H o r v á t h 

 Som z toho trošku zmätený, lebo som si pripravil nejakú 

argumentáciu k bodu č. 35. 

 

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

 Ten bod nepostúpil ďalej. 

 

OBČAN: Pán  H o r v á t h  

 To neviem.  
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Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca odd. organizačného: 

 Tento bod sa nezaradil do programu rokovania.   

 

OBČAN: Pán  H o r v á t h  

 To mi uniklo, aj keď som bol na začiatku, lebo niektoré body  

vypadli; prepáčte, nevedel som, že by bod 35 bol vypadol.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, mrzí ma to, tento bod tiež vypadol.  

 

OBČAN: Pán  H o r v á t h  

 Potom nebudem zdržiavať. Dobre. Nechám to tak. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Do videnia.  

 Takže nech sa páči, otváram tento posledný bod č. 30. 

 

  

 

BOD 30: 

Návrh na prijatie bankového úveru a prvé použitie úverových 

zdrojov 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, otváram rovno diskusiu.  

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. Prepáčte, nemôžete 

mať faktickú poznámku, lebo nemáte na čo reagovať.  

 

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

 Omluvam sa. Prihlásim sa potom na riadny príspevok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 O.K. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Petrovič. 

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ďakujem za slovo. Ja mám krátke slovo, ktoré by som rád 

povedal. My sme pôvodne uvažovali nad tým, že chcete schváliť len 

prijatie a čerpanie úveru a ponechať vlastne potom konkrétne 

použitie úverových prostriedkov až keď budú jasné sumy. Lebo na 

základe vystúpenia občianky, ktoré sme dnes počuli v rámci 

miestneho zastupiteľstva, tak si myslím, že je dobré ponechať toto 

uznesenie tak ako je v pôvodnom stave. A chcem požiadať kolegyne 

a kolegov o podporu tohto uznesenia tak ako je navrhnuté s tým, 

že očakávam od úradu, že vyvinie maximálnu snahu, aby sa tieto 

prostriedky, na ktoré bude schválený úver, začali realizovať.    

 

     Doteraz vidíme roky rokúce schválené rozpočtové prostriedky, 

ktoré sú nakoniec v hodnotení, vidíme to v záverečných účtoch, 

vidíme to v správach pána kontrolóra, ktoré sa čerpajú potom na 

úrovni nejakých 10 – 12 % čo je skutočne hanba. Nepoznáme mestskú 

časť v Bratislave, ktorá má tak nízke čerpanie rozpočtových 

prostriedkov, takže skutočne sme pripravení toto uznesenie 

podporiť, ale očakávame od úradu veľmi kreatívny a veľmi rýchly 

postup smerom k realizácii týchto projektov. Tí ľudia čakajú na 

to roky, na niektorých školách. Napríklad na Cádrovej nám hrozí, 

že ideme zavrieť.  

 

     Skutočne nie je na čo čakať a vyzývam Vás pán starosta, aj 

Vás pán prednosta, aj investičné oddelenie, aby ste pokiaľ ide o 

to verejné obstarávanie urobili všetko pre to, aby sme najneskôr 

na jeseň vedeli, ako to vlastne naozaj reálne vyzerá. Aj tak 
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budeme musieť, predpokladám, schvaľovať navýšenie prostriedkov na 

tie sumy, ktoré sú. Ďakujem, 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Nebudem reagovať faktickou na predrečníka. Len ma napadla 

myšlienka, tak sa zapájam do diskusie. Ja by som Vás chcel pán 

prednosta požiadať, aby ste začali nejakým novým prístupom voči 

nám a dávali nám povedzme také mesačné aktualizácie v akom stave 

sa nachádza celkový proces príprav týchto zámerov. Čiže nejaké 

mesačné aktualizácie všetkým poslancom. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, môžem poprosiť? Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som poprosil pána prednostu, že môžeme to robiť ale 

robme to tak, aby sa nestávali také veci, že na poslednú chvíľu 

sa tu bavíme o tom, že sa niekde prehadzuje 100 tisíc €, 200 

tisíc, poprípade milión, atď.  

 

 Ja len jednu vec: Máme tu návrh uznesenia a máme tu 3 body. 

V tom druhom bode máme stanovené nejaké ceny, za ktoré sa to 

predpokladá urobiť. Teraz sú tie ceny diametrálne niekde inde. 

Čiže, ja som za čerpanie úveru vo výške 7,5 milióna, 0,7 % úrok. 
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     Ale, čo sa týka týchto vecí pán starosta len upozorňujem 

dopredu, aj pre budúce zastupiteľstvo, že keby sa nám stalo, že 

ideme stále za tie sumy, ktoré ste napočítali, alebo nám to niekto 

napočítal, a náhodou sa to nepostaví včas, a bol by potom problém, 

tak myslím, že to môže rovno zavrieť mestská časť. Takže majme na 

pozore, aby sa nám nestalo, že ak chceme niečo robiť, ako sme 

napríklad robili park JAMA, a z nejakých pôvodných 250 tisíc nás 

to stálo 1,280 tisíc. Aby sa nám to nestalo, lebo keď sa nám to 

stane tuná, tak táto mestská časť, by som povedal, bude v koncoch. 

Takže, majme toto na pozore. Dajte to poriadne prepočítať. Keď 

potrebujete nejakú pomoc, môžete sa obrátiť na nejakých poslancov; 

tak ako som povedal, že obráťte sa na parkovanie čo sa týka Bieleho 

kríža. Dnes máme za chvíľu júl, parkovanie nefunguje. Keď neviete 

si s tým rady, obráťte sa na poslancov. Nemyslíte si, že všetko 

viete zvládnuť sami, lebo ako vidím, neviete sami. Takisto tí 

ľudia čakajú na parkovanie. 

 

Takže by som poprosil aby ľudia, ktorí to nevedia 

v dostatočnom časovom nejakom rámci zvládnuť, kľudne požiadajte, 

pomôžeme vám s tým, lebo aj tak budete potrebovať pomoc, aby to 

fungovalo. Za mňa všetko.  

Ja poprosím takisto kolegov, aby podporili aj tie školy, 

ktoré to nutne potrebujú. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Švecová, 

faktická poznámka. 

 

 

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 
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 Ďakujem pekne. Ja by som doplnila svojho predrečníka a tiež 

by som rada apelovala na to, aby ste nám predkladali informácie, 

aby ste mali jednotné čísla, aby ste pracovali spoločne na 

materiáloch, aby nedochádzalo k rozdielom nielen čo sa týka úveru, 

splátok, alebo výšky ceny dohodnutých materiálov. A tiež by som 

rada apelovala na to, keď budeme brať aj ten úver na tie školy, 

sami viete, že to potrebujeme, nájdeme zhodu všetci, celý 

poslanecký zbor, ale aby sme využili do maximálnej miery tie 

eurofondy. Aby sme využili možnosť aj zálohovej platby, ktorá tak 

čiastočne odbremení finančnú refundáciu, hlavne pri informovaní 

na tej pravidelnej báze by sme radi aj videli, či vlastne stihneme 

ten cieľ, a síce realizáciu do konca budúceho roka, pretože sami 

vieme, že potom vzhľadom k tomu, že síce neoprávnené výdavky a 

niektorých nenávratných zdrojov budeme musieť zatiahnuť tie školy 

k úveru, a neostane potom na tie ďalšie iné projekty. Ďakujem.       

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja len veľmi krátky 

príspevok k tomu, čo hovoril aj kolega Andrej Árva. Minulý týždeň 

pán Čajda robil prezentáciu všetkých projektov; áno, bolo to na 

poslednú chvíľu, ale prišiel som sám. Bolo to pekne spracované, 

detailne. Dvaja ľudia tam čakali na úrade, mnohí poslanci včas 

neprišli. Teda, pani poslankyňa Šebejová prišla, ako obyčajne 

o minútku neskôr. Takže len toľko k tomu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Švecová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán Winkler, dovolím sa ohradiť, že neprišli 

viacerí poslanci. Bolo to práve tým, že keď niekto naplánuje 

stretnutie deň pred jeho konaním a ešte v čase 14.30 hod., čo je 

pracovná doba, nebolo to v našich možnostiach sa zúčastniť. A ešte 

dovolím si povedať, že sme sa zúčastnili ale na stretnutí týždeň 

predtým ktoré bolo, s tým istým zameraním, kde sa zúčastnil aj 

pán Čajda z úradu, takže trošku objektivity by nezaškodilo. Myslím 

si, že všetci máme záujem na informáciách.  

 

     My si pána Čajdu voláme pravidelne každý mesiac aj do 

komisie, takže nejaké informácie máme. Bohužiaľ, musím povedať, 

že tie jeho aktuálne informácie prišli dnes ráno o pol deviatej 

pred samotným zastupiteľstvom. Takže trošku to nie je ani 

o záujme, nezáujme a možnostiach poslancov, ale aj o príprave zo 

strany úradu. Takže to len na obhajobu nás, ktorí sme neprišli. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak, faktická poznámka. 

 

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

 Pán starosta, môžem mať jednu poznámku? Ja som myslel tých, 

ktorí prisľúbili účasť a neprišli, aby bolo jasné. Takže 

ospravedlňujem sa. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán starosta. 

 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 
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 Ďakujem. Ja by som mal tiež jednu pripomienku. Keďže pán 

Čajda dával na výber dva termíny, ja som bol prihlásený na ten 

štvrtok a on potom neskôr vlastne napísal e-mail, že iba v stredu 

má čas, takže bohužiaľ, ja som v stredu nemohol. To len na margo 

toho, čo tu kolega pán Winkler hovoril. Čiže, tiež by som prosil 

trošku objektivity, ale nevedel som o týchto ďalších 

súvislostiach, lebo ja som aj s pánom Čajdom telefonoval 

a vysvetľoval mi tam viaceré veci.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Winkler, faktická poznámka.  

 

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

 Ja som už ju mal, pán starosta.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová, riadny príspevok, 

nech sa páči. 

 

 

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

 Ja som chcela povedať, že sa teším, že si ma všetci tak 

všímate a určite sa  mi podarí zlepšiť v tom čo si myslíte, že sú 

moje nedostatky. Ja sa priznám, že v ten štvrtok som bola na 

konferencie, kde napríklad U. S. Steel hovoril o tom, že bude 

prevádzať pece na elektrinu, koľko to bude stáť a všetci to 

zaplatíme. Hovoril o tom, že bude prechádzať na elektrické 

automobily, čo by som odporúčala aj EKO-podniku.  

 

     Tak sa snažím, aby som získala nejaké informácie, ktoré mi 

pomôžu, určite aj pri rozhodovaní sa mestskej časti. Takže, za 

meškanie sa ospravedlňujem.  



115 
 

 

39. zas. MZ MČ B-NM 28.6.2022 

 

 A poprosila by som, neviem, či by to bolo možné, že by ste 

pán Čajda, aj celý úrad, pán starosta, pán prednosta, nechali 

zaktualizovať všetky ceny, ktoré sú tam pri projektoch 

z eurofondov a pri predstave namiesto toho použitia, ktoré nám tu 

stále predhadzujete, nákupu nejakého pozemku. Proste pripravili 

nám realizáciu projektov, ktorá tu pomaly visia toľko čo som tu 

poslankyňa. A tým myslím práve projekty zo sociálnej oblasti, lebo 

v podstate niekto sa rozhodol, že urobí pohreb nad jasľami. A keď 

nebudú eurofondy na Makovického, tak predsa sme to mali myslieť 

aj v rozpočte, že tá budova sa zrekonštruuje z úveru. Pokiaľ ide 

napríklad o Hálkovu, tam by mohol byť EKO-podnik, a nemuseli by 

sme rozmýšľať nad takýmito náročnými riešeniami ako je 2,75 

milióna na nový EKO-podnik.     

 

 Ja viem, že všetci by sme to najradšej mali, ale treba sa 

pozerať na ten majetok ktorý máme. Takže pánovi Čajdovi ďakujem. 

A poprosila by som naozaj Vás ako predstaviteľov úradu, pán 

starosta, pán prednosta, aby ste zabezpečili aktualizáciu nákladov 

na všetky projekty z eurofondov, a prípadne aby ste nám urobili 

aj nejaký zoznam toho, ako by tá realizácia mohla byť. Urobte nám, 

prosím Vás, nejaký zoznam toho, ako by tá realizácia mohla 

vyzerať, aj okrem tých škôl. Budem Vám vďačná a potom možno 

prispejeme aj k tomu, že aj táto republika bude lepšie čerpať tie 

eurofondy a plniť aj tie ciele, ktoré máme splniť, Slovensko ako 

také, že nie je to len o našej samospráve. Takže ďakujem veľmi 

pekne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem veľmi pekne. Do diskusie už nie je nikto prihlásený. 

 Takže prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č  

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

1. s c h v a ľ u j e  

prijatie a čerpanie úveru vo výške 7 500 000,00 € od finančnej 

inštitúcie: Slovenská sporiteľňa, a .s., na obdobie 10 rokov 

s fixnou úrokovou sadzbou vo výške 0,97 % a za ostatných podmienok 

stanovených v ponuke zo dňa 1.3.2022, 

 

2. s c h v a ľ u j e  

použitie úverových prostriedkov na kapitálové výdavky – podľa 

predtlače: 

a) rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska, v predpokladanej 

výške 1 330 266,76 € 

b) rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádrova, v predpokladanej výške 

2 475 805,14 €, 

c) rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcová, v predpokladanej výške  

701 9089,76 € 

 

3. ž i a d a starostu 

a) zabezpečiť podpis úverovej zmluvy podľa stanovených  

podmienok,    

b) zabezpečiť administratívny postup čerpania návratných 

finančných prostriedkov z bankového úveru, pokiaľ bolo 

jeho použitie schválené miestnym zastupiteľstvom, 

c) predkladať na schválenie miestneho zastupiteľstva návrhy 

na ďalšie použitie úverových prostriedkov. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    21 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              0 

 

 Dámy a páni, ďakujem pekne. Tým pádom máme body z dnešného 

rokovania vyčerpané. Čaká nás obed a rôzne a interpelácie. Je 

13.20 hod., navrhujem, aby sme o 14.30 hod. presne pokračovali. 

 Želám všetkým dobrú chuť.  

 (Obedná prestávka.) 

 

 Dámy a páni, je 14.30 hod., prestávka skončila.  

 Ak dovolíte, pokračujeme ďalej, máme bod rôzne a po ňom 

nasleduje bod interpelácie. Nech sa páči, bod rôzne. 

 

 

 

BOD 46: 

Rôzne  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prihlásení sú: pán poslanec Troiak, pani poslankyňa Švecová 

a pán poslanec Winkler. Nech sa páči, pán poslanec Troiak. 

 

 

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

 Ďakujem, pán starosta. Ja mám 2 uznesenia, ktoré by som rád 

predložil. Jedno som vlastne predkladal už na minulom 
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zastupiteľstve, ale nakoľko na záver sme boli neuznášania schopní, 

takže ho predkladám ešte raz. Je to poslanecký návrh, odstránenie 

vizuálneho smogu pri kultúrnej pamiatke Konská železnica. 

Návrh uznesenia je: 

 

 Miestne zastupiteľstvo žiada  

1. starostu mestskej časti Mgr. Rudolfa Kusého  

  o iniciovanie oficiálnej žiadosti na Železnice Slovenskej  

  republiky o vypovedanie nájmu pre spoločnosť, ktorá má  

  umiestnené bilboardy na pozemku registra C 21311/5  

  katastrálny obvod Nové Mesto a následne  odstránenie  

  bilboardov, ktoré sa nachádzajú na pozemku registra C  

  21311/5 katastrálneho obvodu Nové Mesto  

 

2. žiada starostu mestskej časti Mgr. Rudolfa Kusého  

o informovanie v predmetnej veci formou e-mailu. 

Termín: 1.8.2022.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, môžeme ísť ďalej. 

 

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

 A nejdeme o ňom hlasovať?  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

      Mali by sme hlasovať. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Budeme hlasovať o každom návrhu.  

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k :  
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 Ja budem mať ešte jeden návrh. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Rozumiem. Nech sa páči, poďme. Prosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo žiada  

1. starostu Mgr. Rudolfa Kusého 

o iniciovanie oficiálnej žiadosti na Železnice Slovenskej  

republiky o vypovedanie 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.  

 

2. starostu Mgr. Rudolfa Kusého  

o informovanie v predmetnej veci formou e-mailu. 

Termín: 1.8.2022. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   14 poslancov. 

 Proti:                 0 
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 Zdržal sa:             0 

 

 

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

 Ďakujem pánom poslancom za podporu.  

 Druhé uznesenia mám poslanecký návrh: Rozšírenie zoznamu 

pamätihodnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Je to taký 

súhrnný materiál. Sú tam veľmi zaujímavé veci, ktoré sú podľa 

môjho názoru dôležité pre našu mestskú časť a môžeme byť právom 

hrdí na ňu. Niektoré sú ešte súčasné, ktoré sú v zmluve. Teda 

prejdem k samotnému návrhu uznesenia. Toto uznesenie som dal 

vypracovať odborníkmi na túto tematiku, takže verím, že nájdem 

podporu všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva.  

 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje 

a) návrh na vzatie týchto pamätihodnosti do zoznamu pamätihodnosti 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

1. Obecnej meštianskej školy na Českej (ZŠ Česká) 

2. Bývalé jezuitské gymnázium na Kalinčiakovej   

3. Poliklinika Tehelná 

4. Škola na Mikovíniho  (typ Februárka A)  

5. Sídlisko Pokrok (Februárka) - ako celok 

6. Park Račianske mýto a umelecké diela 

7. Budove bývalého zboru národnej bezpečnosti (Policajné prezídium     

   SR)  

8. Budova bývalého Zváračského ústavu (Ministerstvo 

   spravodlivosti SR   

9. Budova internátu Hviezda (Kukurica) 

10. Sídlisko Hostinského - ako celok 

 

Vicestarosta Mgr. Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Ulicu máme aj my v uznesení. 

 

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

     Pokračujem ďalej. 

11. Historická fabrika Emailitka (Emailit Bratislava) na  

    Kukučínovej ako – ako celok       

12. Historický areál Poštovej prepravy na Janoškovej 

13. Bytové domy pre zamestnancov pošty na Pluhovej a Janoškovej 

14. Obytný súbor Nová doba, časť 1,2,3 

15. Budova Obchodnej akadémie na Račianskej 

16. Obytná kolónia úradníkov firmy Dynamit-Nobel (Gaštanový hájik) 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, prosím, povedali ste Nová doba? (Áno.) 

 Chcem upozorniť, ak sa nemýlim, Nová doba je Národná kultúrna 

pamiatka.  

 

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

 Ale nemáme to v zozname pamätihodností našej mestskej časti. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nechcem mudrovať, najprv si tieto veci preverte. 

 

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

 Kľudne môžem to vyhodiť odtiaľto.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pokračujte. 

 

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

17. Obytná kolónia Trojdomy  

18. Bývalé kasíno v Dynimitke 
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19. Vodné veže v Dynamitke 

. Západná vodná veža 

. Východná vodná veža 

22. Bývalá výroba Dynamitu pri Vajnorskej  

23. Bývalý závod Mieru na Vajnorskej 

24. Bývalý cukrovar v Dynamitke 

25. Bývalá mlynica na Turbínovej   

26. Nemecké domy z II. svetovej vojny 

. Magnetova  

. Pri dvore 

. Vajnorská (kovošrot)  

. Vajnorská (Istrochem) 

. Odborárska  

27. Bývalý areál Sklady drobného tovaru na Starej Vajnorskej 

28. Železničná stanica Predmestie 

29. Železničná stanica Nové Mesto 

30. Mílnik sovietskej armády na Ceste na Senec 

31. Zaniknuté božie muky na Pomorinách (Cesta na Senec) 

32. Budova bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej (Bývalá 

    budova riaditeľstva Chemických závodov Juraja Dimitrova) 

  

 

b) Poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

zaslaním schváleného návrhu na zápis priloženého zoznamu 

pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Mestskému ústavu pamätihodností v Bratislave a Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislava. 

Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje 

a) Návrh na zaradenie pamätihodnosti do Zoznamu pamätihodnosti 

mestskej časti Bratislava-Nové mesto – ďalej podľa predtlače 

 

b) Poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

zaslaním schváleného návrhu na zápis do zoznamu 

pamätihodnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Mestskému ústavu ochrany pamiatok a Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislava. 

 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Prepáčte, hlási sa ešte pán Ich. Gábor.  

 

Ing. A. G á b o r : 

 Pardon, ja len technickú, lebo k zápisu do zoznamu 

pamätihodností treba vypracovať ešte registračné listy a tým sa 

to schvaľuje. Čiže, bez nich nie je úplne jasné, či to máme len 

pripraviť ten materiál, alebo pán Troiak pošlete registračné listy 

už priamo do Mestského ústavu pamätihodností?  

 

 

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

 Takéto uznesenie sme predkladali aj v minulosti, aj 

kolegovia ktorí z poslaneckých klubov predkladali, čiže úrad má 

pripraviť takýto materiál.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    12 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              0 

 

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

A nie je nás málo? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie. Je nás 14.  

 

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

 Mne nefungovalo zariadenia a ja som za. Pán starosta, 

nežiadam opakovať, ale chcem, aby to bolo na zázname. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. Pani poslankyňa Švecová, nech sa páči.  

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja nemám uznesenie, ale skôr otázky. 

Prvú technickú, že v rámci informácií či nám bude prednesená 

informácia o zápise do základných a materských škôl s tými 

materiálmi, či mi viete povedať, lebo je to také dosť podstatné 

pre mňa.  

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca odd. organizačného: 
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 Máte to zavesené na internete pri pozvánke. 

 

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

 Ale nebude to prezentované, lebo tam sme mali nejaké otázky, 

keď pán Čajda nie je prítomný?  

 

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

     To neviem, ale je to materiál mimo bodu rokovania, takže asi 

nie. Neviem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja vysvetlím, ak dovolíte. My sme s pánom riaditeľom Čabajom 

komunikovali, že čo spraviť, pretože povedal mi, že finálne 

výsledky budú až k septembru. Tak som mu povedal, viete čo, dajte  

čo máte s tým, že tam bude poznámka „finálne až k septembru“. 

A predpokladáme, že tie čísla budú nižšie na školách aj na 

škôlkach než sú teraz.  

 

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

 Čiže, v podstate ako riadny materiál prípadne môže byť na 

septembrovom zastupiteľstve, to už bude  po 15. septembri, kedy 

vlastne mal byť nahlásený stav.  Dobre. To bola jedna otázka.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pre istotu, pán prednosta, aby sa naozaj nestalo, že poslanci 

nebudú mať finálnu informáciu. Nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD. 
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 Druhú otázku mám, a týka sa toho parku na Ľudovom námestí, 

či už to bolo zverené EKO-podniku, lebo je to stále akoby dlhodobo 

riešená vec a stále nemáme informáciu že by to bolo.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Priznám sa, túto vedomosť nemám ani takú, ani takú. Viem, že 

v minulosti bol park zverený EKO-podniku a potom sme ho, ak sa 

nemýlim, tak nesledovali.   

 

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

Po rekonštrukcii nebol, teda aspoň ja nemám vedomosť.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predtým bol. Ale to neznamená, že by EKO-podnik nemal 

povinnosť sa o neho starať. EKO-podnik je organizácia zriadená 

práve na údržbu zelene, čistenie, sneh, inú službu, ecetera, 

ecetera, ecetera. Čiže bez ohľadu na to, EKO-podniku pôjde 

požiadavka, aby chápali, že musia udržiavať tento park bez toho, 

aby sme museli dostať podnet od občanov a nezávisle na tom zároveň 

sa opýtať príslušných oddelení ako je to s prípravou materiálu na 

zastupiteľstvo na zverenie parku na Ľudovom námestí EKO-podniku. 

 

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

 Dobre. Zrejme takýto materiál bude pripravený.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, prosím, pritom nech si pozrú ako je to.  

 

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

 Ďakujem. A tretia otázka, posledná otázka, takého 

technického charakteru – týka sa parkovacej politiky v Ľudovej 

štvrti, kde bolo vlastne pred Veľkou nocou stretnutie poslancov, 
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kde som sa ja, žiaľ, nemohla zúčastniť, lebo to bolo už v čase 

prázdnin. A pýtali sa ma obyvatelia Ľudovej štvrte, lebo sa im 

dostali fotky, obrázky, nákresy, atď., čo sa týka vyčlenenia 

budúcich parkovacích miest; pýtajú sa, či vôbec budú zahrnutí do 

nejakých verejných diskusií?  

 

     Chcem sa opýtať, v akom štádiu je príprava parkovacej 

politiky v Ľudovej štvrti a či sa dá povedzme ešte tento rok 

očakávať nejaká diskusia s obyvateľmi? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Priznám sa, nemám vedomosť o tomto stretnutí. Úrad ich 

neorganizoval, ja takisto nie.  

 

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

 Pán vicestarosta Filipovič zvolával nás na Zelený štvrtok, 

aj s nejakými predbežnými plánmi. Hovorím, nebola som, bohužiaľ, 

na ňom, ale evidentne nejaké informácie sú, tak preto sa pýtam.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Určite chceme spraviť verejné stretnutie a ukázať. 

Mne to ukazoval pán projektant; ja som poprosil, nech na tom ešte 

popracuje, pretože tie výsledky sú hrozné. Jednoducho šírky 

komunikácií a chodníkov sú nedostatočné na parkovacie miesta. Ale, 

ak dovolíte, nechcem pred ľudí predstúpiť predtým než si to ešte 

raz s projektantom neprejdeme aj za nášho dopravného oddelenia 

a spravíme to stretnutie tak, aby ste sa mohli ho zúčastniť.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ono to súvisí pán starosta aj s tou otázkou, 

čo som na zastupiteľstve prezentovala, kde išlo o zjednosmernenie, 
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resp. o zmenu smeru v rámci dopravy na ulici keď sa ide od školy 

Za kasárňou do Riazanskej. Tam je jednosmerka, vlastne Letecká 

ulica a pokračuje Úradníckou, a tam autá veľmi rýchlo chodia 

a chodia tadiaľ deti do škôl. 

 

 Čiže, vtedy mi bolo povedané, že sa to bude riešiť súčasne 

s parkovacou politikou. Takže kvôli tomu sa aj pýtam, bola aj 

petícia. Dobre, ak bude pripravený materiál, zrejme možno aj na 

jeseň by bola nejaká bližšia informácia. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Tú petíciu, ako ste povedali, evidujem, aj 

ten prísľub, že to bude súčasťou. Prosím, pán prednosta, zapíšme 

si, že treba overiť či naozaj pán projektant riešil Leteckú 

a Úradnícku ulicu. Dobré si spomínam; Letecká a Úradnícka? Pani 

poslankyňa. 

 

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

 Je to Letecká a Úradnícka ulica smerom k Riazanskej. Tam je 

jeden smer, že autá musia ísť na Riazanskú. Chodník je na oboch 

stranách, ale v podstate len jeden chodník je použiteľný pre 

chodcov. A je to tam miestami nebezpečné, lebo tí čo chodia 

z Ľudového námestia križujú, vlastne nie je ich vidno. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ako súčasťou popri parkovacej politike malo byť 

vyriešené to, že existuje jediný priamy prejazd na Ľudovú štvrť 

a skracujú si to vodiči medzi Za Kasárňou a Riazanskou na Leteckú 

a Úradnícku, a tým pádom nemajú niektorí mieru a idú tam vysokou 

rýchlosťou. To znamená, že bude potrebné to urobiť zložitejšie, 
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aby nemohli ísť tak rýchlo. Treba skontrolovať, že či s tým pán 

projektant počítal, a keď nepočítal aby bol tak láskavý a túto 

vec navrhol na riešenie. Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Šebejová, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som sa na tom stretnutí zúčastnila, lebo 

tam boli prezentované projekty pre Zátišie. Potom som žiadala aj 

v rámci komisie dopravy, že aby boli tieto projekty prerokované 

s obyvateľmi. Poprosila by som tam zahrnúť aj Zátišie, aj vlastne 

tú druhú časť čo povedal pán Winkler, aby naozaj ľudia boli 

informovaní o riešeniach, ktorí ich čakajú.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, samozrejme, sídlisko Hostinského, Ľudová 

štvrť, všetky tri časti, na ktoré sa spracováva tá štúdia.  

 

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

 Dobre. A vidíte to kedy, pán starosta? Že kedy by sa mohlo 

uskutočniť takéto stretnutie, kedy by to mohlo byť hotové?  

 

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

 Ja Vám to dám vedieť. Ja mám na starosti to parkovanie. 

 

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

 Orientačne nevieme ani mesiac?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ak dovolíte, ja chcem dať slovo pánovi Filipovičovi, ktorý 

je o tom o kúsok viac. Pán poslanec, pán vicestarosta, mohli by 

ste na 10 minút viesť zastupiteľstvo? Ja sa musím vykašľať.  

 

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

 Áno. Nie je problém, pán starosta.   

 Tak keď si môžem dovoliť, rovno odpoviem aj Silvinke (Ing. 

Švecovej), aj Katke (Ing. Šebejovej). Čo sa týka Ľudovej štvrte, 

vracali sme a žiadali sme Magistrát tuším o dokreslenie 7 ulíc, 

čo sa týka Ľudovej štvrte a Zátišia, kde neboli žiadne parkovacie 

miesta. To sa dalo na spomínanej ulici, ktoré bolo v parku Ľudové 

námestie, malo by to byť zaznačené, má to určite zaznačené pán 

Trnavský spolu s ďalšími spomaľovačmi; je ich tam 8 alebo 9. Tieto 

spomaľovače už aj máme zakúpené, len mešká firma, ktorá to má 

namontovať, ktorá má viacej roboty ako by mala mať. Čiže, teraz 

cez prázdniny by sa mali všetky namontovať.  

 

 Čo sa týka Ľudovej štvrte, my máme každé 3 týždne stretnutie 

s Magistrátom, s pánom Hercegom a ďalšími ľuďmi, čiže budeme 

vedieť možno o dva týždne, alebo o týždeň už ten reálny termín 

toho stretnutia. Vtedy som dostal pozvánku a Vy Katka a Silvinka, 

budete tam zahrnuté, nemusíte sa báť. Požiadali sme ich, aby 

dokreslili tam tie parkovacie miesta. Čo sa týka Ľudovej štvrte, 

Zátišie, zažiadal som ďalšie veci. Požiadal som o svetelnú 

križovatku na Riazanskej a Hálkovej. Zavolal som s pánom Trnavským 

dopraváka, aby sa to urobilo bezpečnejšie, plus domontovanie 

ďalších spomaľovačov pri tej škole, kde zrazili toho pána. Toľko 

k parkovaniu a zmene organizácie dopravy, a týchto vecí čo sa týka 

tohto celého sídliska. Ja budem o tom informovať určite. Čiže 

nevidím v tom problém.  

 Môže to byť takto?  



131 
 

 

39. zas. MZ MČ B-NM 28.6.2022 

 Lebo bol tam tlak aj na tú svetelnú križovatku, tú som tam 

pridal, lebo tam je dosť široká cesta a tie deti tam nevedia 

prejsť, tie autá chodia ako bláznivé. Čiže k tomu navyše som 

pridal tú svetelnú križovatku a požiadal Magistrát. Dobré? Len, 

aby ste o tom vedeli. 

 

 

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

 Ak môžem ešte doplniť, v podstate pokiaľ ide o Zátišie, 

Ľudová štvrť a Hostinského sídlisko je problém parkovania na 

chodníkoch a parkujú naozaj nebezpečne pri tých prechodoch. Ono 

to celé je tam také nešťastné, takže treba to riešiť. 

 

 

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

 Ešte sme dali dokresliť, preložili sme prechod Za kasárňou, 

pretože deti tam nemajú ako prejsť, lebo tam nie je prechod. 

Dúfam, že tam bude. Keď nie, budeme to reklamovať. Toto bude tam 

dokreslené, nemá význam urobiť to stretnutie, lebo poviem vám to 

na rovinu, ja to nepodporím. Ešte som ich žiadal jednu vec, či by 

sme nevedeli vymeniť obrubníky, lebo niekde nám chýba 7 cm, niekde 

8 cm, niekde 12 cm, a tým pádom nemáme takú plochu, aby sa mohlo 

stáť na kraji. Keby sme vymenili obrubníky, nedáme tam tie 15-

tky, alebo 20-tky, dáme tam tie užšie, dajme tomu 7-čky, alebo 

10-ny, tak spĺňame normy a zaparkuje sa. Uvidíme, čo sa nám 

podarí. Máme dostať 90 tisíc v rámci výberu parkovného, čiže toto 

sú peniaze, ktoré nemáme ešte v našom rozpočte a mohli by sme ich 

umiestniť buď na tie obrubníky, tak ako sa to robilo na Tehelnom 

poli. Dobre, aby ste vedeli?  

 

Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.: 
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 Braňo (Mgr. Filipovič), môžem ešte otázku, že ako to vidíš 

časovo? Ten termín, kedy? 

 

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

 My budeme tlačiť na to.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Teraz začala nová debata? 

 

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

 Budem to korigovať Paľko (Ing. Galamboš). 

 Čiže, budem sa snažiť požiadať, aby to bolo. Dám Ti vedieť, 

Katka (Ing. Šebejová), aj Tebe Silvinka (Ing. Švecová). 

Keď môžem, prešiel by som na ďalšiu faktickú poznámku, pán 

poslanec Mikulec.  

 

 

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

 Ja by som sa chcel Braňo (Mgr. Filipovič) spýtať, už som sa 

pýtal cez zastupiteľstvo, že kedy bude spustené to parkovanie na 

tom Bielom kríži, pretože obyvatelia ma zastavujú. To je jedna 

vec.  

     Druhá vec je, že tam sme mali komunikáciu na Račianskej ulici 

dole, kde momentálne tam je jednosmerka, ľudia vystupujú do kopca 

autami do blata. Tam malo byť rozšírenie tej vozovky, len to sa 

neudialo. 

 To sú dve vec, na ktoré som sa pýtal. 

 

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

 O tej Račianskej neviem, môžem si to prejsť s pánom 

Trnavským. Ja si to poznačím, dobre? Čiže Račianska, koľko je to? 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Tá Račianska, čo je súbežná so Skalickou, to je spodná ulica; 

Račianska 111 – 115, vnútroblok.  

 

 

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

 Dobre. Spýtam sa pána Trnavského. Čo sa týka značenia, malo 

by to značiť už. Neviem, ako to stíhajú, ale preverím si to. Už 

to malo byť. Už sa to malo značiť, pokiaľ ja viem.  

 

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

 Projektant ukončil a bolo to aj schválené koncom februára 

a máme jún.  

 

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

 Áno, ale tam je zadaná objednávka. My čakáme na pokyn. Všetky 

mestské časti kreslia. 

 

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

 Áno všetci kreslia, len tu sa začalo kresliť v polovici júna.  

Len ako by som povedal, ten projekt bol schválený Magistrátom 

koncom februára. Čiže, tri a pol mesiaca sa to mohlo kresliť. 

 

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

 Neviem, či tri a pol mesiaca, ako bolo urobené „výberko“ 

vôbec neviem.  

 

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

 Nevieš termín, že kedy to bude spustené?  

 

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

 Môžem preveriť a môžem to dať všetkým do e-mailu. Dobré? 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Bolo by to fajn, pretože povedalo sa, že to bude hotové 

v máji a už je pomaly júl. 

 

 

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

 Riško (JUDr. Mikulec), ja čakám na povolovače inde, dá sa 

povedať rok a pol. Fakt, je s tým problém. Ale určite, áno dám Ti 

vedieť. Idem rovno písať pánovi Trnavskému. 

 Ďalší v poradí s faktickou poznámkou pán kolega Paľo 

Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem. Rovnako rád by som sa opýtal, pokiaľ ide 

o parkovanie na Račianskom mýte? Parkuje nám tam celý Bernolák, 

parkujú nám tam hraničné oblasti prvého obvodu, parkuje nám tam 

denne PK SP BC PO KE KS, a včera som sa točil okolo Rauchovej, 

aby som našiel parkovacie miesto. Teda, kedy to začne riešiť 

Magistrát? 

 

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

 Bolo dané 18 tisíc € za projektovú dokumentáciu. Čiže, ak 

sme si to neschválili, nezačneme kresliť.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Takže, čo má robiť mestská časť? 

 

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

 Má začať robiť projektovú dokumentáciu, lebo Magistrát to 

nestíha. My sme zažiadali že pomôžeme a urobíme celé šarapi, 
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vlastne medzi Pionierskou a Račianskou, že to urobíme my vrátane 

projektov, a potom im to dáme, a oni budú kresliť. My už nemáme 

v rukách veci, my len chceme pomôcť lebo nestíhajú.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Takže, na jeseň sa kresliť nemôže lebo je mokro, však? Farba 

nechytí. 

 

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

 Záleží kedy bude schválených tých 18 tisíc na projektovku,  

a vyhodilo sa, tak ani na jeseň to nebude.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Toto chcem povedať. Možno na jar.  

 

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

 No, záleží kedy si to schválime. Teraz sme si 18 tisíc 

odpálili zmenou úpravy rozpočtu.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Dobre. Budem informovať obyvateľov v tomto duchu. Ďakujem.  

 

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

 Dobre. Ja som takto nenavrhoval, ja som dával zmenu rozpočtu, 

neboli možnosti zo strany ekonomického oddelenia, ako 81 €, ale 

ostatné tam boli také, ktoré sú potrebné veci.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Dobre. Budem informovať o aktivitách mestských poslancov, 

úrady, atď. 

 

Vicestarosta Mgr. BC. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Bol tam aj Stano Winkler, my sme to tam dali, aby sme im 

pomohli a čím skôr vyriešili situáciu ktorá vznikla, ale ja si 

myslím, že sme si to odpálili. Dobre? Takže je mi to ľúto.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja tiež budem informovať obyvateľov v akom stave 

dostávame materiály. A to Vy ste, pán vicestarosta, na čele 

s úradom odpálili tú zmenu rozpočtu, pretože v takej kvalite, kde 

sa v tom nevyzná nikto, sme sa s takýmito materiálmi v iných 

častiach nestretávali, a sú to sústavne tie isté chyby na ktoré 

upozorňujeme. 

 Neskáč mi pán vicestarosta do rečí. 

 

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

 .. Už ma to nebaví, Palinko.  

 

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

 Odkedy som sa stal... 

 

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

 To nie je normálne, veď z toho sa nekradne ...    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán vicestarosta, nechajte hovoriť pána poslanca Troiaka.  

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k :  
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 Takisto budem informovať obyvateľov, ale chcel som reagovať 

na situáciu ktorú riešim, či už na Riazanskej alebo na Hálkovej. 

Som rád, že aj pán vicestarosta rieši Hálkovu, toto nešťastie 

ktoré sa tam stalo. Ja som sa tam stretol s pánom Trnavským, aj 

so zástupcom polície, kde sme navrhli 3 riešenia, ktoré majú 

vlastne pomôcť v bezpečnosti toho daného prechodu na tom mieste, 

v tejto lokalite kde prišlo k tomuto nešťastiu. Verím, že náš úrad 

bude schopný cez leto tieto veci finalizovať.  

 

 Takisto riešim čo sa týka Riazanskej ulice vodorovné dopravné 

značenie „Pozor detí“, ktoré bude upozorňovať, vlastne tá dopravná 

značka. Momentálne s návrhom vodorovného dopravného značenia 

„Pozor deti“  na prechode pri Základnej škole na Riazanskej, bude 

dané na Krajský dopravný inšpektorát a následne bude to predložené 

cestnému správnemu orgánu. Takže pevne verím, že cez leto to 

všetko stihneme a od začiatku budúceho školského roku budú mať 

deti základnej školy v danej lokalite bezpečnejšie prechody. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Winkler. 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja, ak dovolíte, veľmi 

kratučko doplním to čo hovoril pán vicestarosta Filipovič. 

Projektovú dokumentáciu na lokalitu Zátišie, Hostinského 

sídlisko, Ľudovú štvrť máme hotovú. My sme ju pripomienkovali, 

mali sme stretnutie s miestnymi poslancami, bolo tam množstvo 

pripomienok. Momentálne je projektová dokumentácii na posúdenie 

na Magistráte spolu s pripomienkami. Mali by sa vyjadriť. Majú 
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termín do 30.6. s tým, že ako si dobre pamätám, 7.7. máme opäť 

pravidelné stretnutie, čiže potom budeme pokračovať ďalej. 

 

 A čo sa týka toho termínu, čo sa pýtala aj pani poslankyňa 

Švecová, aj pani poslankyňa Šebejová, to je moja predstava ktorú 

vidím ja, ale keď tak nie určite v lete, ale v septembri by to 

mohlo byť reálne. Toľko k tomu regulovanému parkovaniu. 

 

 A čo sa týka uznesenia, že miestne zastupiteľstvo žiada 

starostu mestskej časti, aby zabezpečil začatie obstarania 

územného plánu zóny Biely kríž a územného plánu zóny Mierová 

kolónia, predkladal som ho ja, ale samozrejme so súhlasom gesčných 

poslancov Martina Lovicha a Andreja Árvu, takže je to náš spoločný 

návrh. Tieto lokality sa obstarávali v rokoch 2012 – 2013 s tým, 

že boli urobené prieskumy, rozbory, dokonca návrhy zadania.  

 

     Keď sme boli v polovičke rozpracovania týchto materiálov, 

tak Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vydalo 

nariadenie, v ktorom konštatovalo, že územné plány zón sa môžu 

spracovávať iba tam, kde to určuje územný plán mesta alebo územný 

plán obce.  

 Prečo sme to robili? 

 No, my sme vychádzali z Územného plánu mesta, Zmeny a doplnky 

02, kde bola taká jedna vetička, bolo to niečo podobné ako hovoril 

B. Bugár, že mestá a obce si môžu spracovať územné plány zón podľa 

potreby. Ministerstvo to zamietlo. Čiže vo vysokom štádiu 

rozpracovanosti sme to museli stopnúť. Čiže tam ako som spomenul 

sú rozbory, mnohé tie materiály sú použiteľné, takže preto dávam 

tento návrh s tým, že od 1.1.2022 sú platné Zmeny a doplnky 07, 

ktoré riešia územné plány zón v jednotlivých mestských častiach, 

a v našej mestskej časti sú aj tieto dve lokality. Takže prosím 

o podporu. Ďakujem pekne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja len pred hlasovaním aby som bol si to 

ujasnil, v zásade žiadate, aby sme do najbližšej zmeny rozpočtu 

dostali projektovú dokumentáciu, a teda vyčlenili sa peniaze na 

projektovú dokumentáciu územného plánu zóny Mierová kolónia 

a Biely kríž? 

 

 

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

 Áno. My sme to formulovali preto, aby oddelenie územného 

plánovania vedelo si pozrieť v akom štádiu rozpracovanosti je to, 

čo z tých materiálov je použiteľné a čo nie, a potom aby sme to 

vedeli aj naceniť reálne, aby sme nestrieľali nejaké sumy od pásu. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem.  

 

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

 Iste ma doplní aj pán vicestarosta Vaškovič.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To je úplne v poriadku. Pán vicestarosta Vaškovič, nech sa 

páči faktická poznámka na pána emeritného vicestarostu Winklera. 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja nebudem dlho hovoriť. Ja 

by som chcel Stana Winklera doplniť v niekoľkých takých 

upresneniach možno. Ministerstvo vydala metodické usmernenie, nie 

nariadenie, a bohužiaľ musím konštatovať, že toto metodické 

usmernenie bolo vydané aj na žiadosť mestskej časti Bratislava-



140 
 

 

39. zas. MZ MČ B-NM 28.6.2022 

Nové Mesto. Nebudem hovoriť konkrétne osoby, lebo nemôžu sa brániť 

keď tu nie sú. To je jedna vec. 

 

 A druhá vec, tak ako povedal S. Winkler, že by sme chceli 

v prvom rade zanalyzovať tú situáciu zatiaľ bez potreby navýšenia 

rozpočtu. Zanalyzujeme situáciu, použiteľnosť spracovaných 

materiálov a potom v prípade, ak to bude potrebné a bude 

odôvodnené aj ekonomicky, a termínovo vhodné, tak potom na 

najbližšom zastupiteľstve by sme predložili návrh na zmenu 

rozpočtu. 

 

 A posledná vec: Chcel by som zdôrazniť to, že my sme ako 

mestská časť iniciovali a do Zmien a doplnkov Územného plánu 

Bratislavy sa dostali práve tie lokality tak, aby sme územné plány 

zón mohli spracovať, pretože v pôvodnom územnom pláne tieto 

lokality neboli obsiahnuté, a to metodické usmernenie 

ministerstva hovorí o tom, že teda mestská časť nemôže obstarať 

územný plán tam kde chce alebo kde potrebuje, alebo aj keď nájde 

prostriedky, kde to je pre ňu vhodné.  

 

 Myslím si, že túto legislatívnu situáciu sme ošetrili 

a vytvorili sme všetky podmienky pre to, aby sa tieto územné plány 

mohli spracovať. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Nech sa páči, ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Winklera. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

žiada starostu mestskej časti Mgr. Rudolfa Kusého, aby zabezpečil  

obstaranie územného plánu zóny Biely Kríž a územného plánu zóny 

Mierová kolónia. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  17 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0. 

 Pán poslanec Mrva, nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Dobrý deň. Ja mám niekoľko otázok na Vás, pán starosta a pána 

Olexíka. 

 Moja prvá otázka je, písal som aj e-mail, čo by bolo možné 

v súvislosti s Nemeckou školou na Kramároch, ktorá nám v podstate 

spôsobila dopravný kolaps v tej časti Kramárov. Mali ste 

stretnutie aj s vedením školy, mali sme stretnutie aj s nejakými 

obyvateľmi a jeden z tých podnetov bol, aby sa premaľovali 

prechody pre chodcov, teda zvýraznili, lebo niektoré sú skoro 

neviditeľné. Je to niekoľko prechodov na Bárdošovej, aj v tých 

priľahlých uliciach.  

     Na tento e-mail som nedostal odpoveď od nikoho z Vás, tak by 

som sa chcel spýtať, kedy by to mohlo byť zrealizované?  

 To je moja prvá otázka.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech nemusím písať, ak teda Vám nevadí. Vy ste neboli na tom 

stretnutí s občanmi, tam bol myslím pán poslanec Vlačiky a pani 

poslankyňa Timková, a jedna z tých požiadaviek bola aj obnova 

prechodov pre chodcov. My sme to všetko spísali a všetky 

požiadavky ktoré sa týkali ciest, či už to išlo o zrkadlo, o 

obnovu pre chodcov, alebo značky, išli pánovi Trnavskému 

s požiadavkou na rýchle vybavenie.    

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 O.K. A nakoľko to bolo už pred dvoma týždňami, neviete keby 

by to mohlo byť zrealizované? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Má dať informáciu. Predpokladám, že s výnimkou prechodu pre 

chodcov, čo vieme si urobiť sami. Viem, že v tejto chvíli firma, 

ktorá robí pre nás vyznačovania čiar prechody pre chodcov a osádza 

značky, robí zároveň pre mesto, Ružinov, u nás robí Biely kríž, 

takže pravdu povediac, sme v poradí. Je to tak, čiže s tým 

nepohneme. Čiže, má to ako jednu z veci, ktorú má zrealizovať, 

ale v poradí je to najlacnejšia firma v Bratislave, takže ju 

využíva viacero samospráv, ak nie všetky.  

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne za informáciu. Tie prechody sú tam tak 

neviditeľné, že sa obávam, že už niekoľko rokov neboli obnovené. 

Treba pevne veriť, že minimálne do septembra, keď začne nový 

školský rok sa to podarí a dovtedy sa tam nestane nejaká nehoda. 
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 Moja druhá otázka smeruje asi na pána Olexíka. Rád by som sa 

spýtal, či by bolo možné poskytnúť všetky možné informácie 

k zaparkovanému autobusu KAFEBUS na Trnavskom mýte. Chodievam tade 

okolo a teda rád by som sa spýtal, že prečo to bolo umiestnené na 

tomto mieste? Z môjho pohľadu to vytvára bariéru. Aké bude 

využitie tohto autobusu?  Viem, že v minulosti tu vadila 

električka, tak nie úplne rozumiem, prečo sme teraz sem na túto 

stranu dali autobus?   

 

 Zároveň tam stále zostáva ten Pezinský súd, ktorý je naozaj 

v neželanom stave, a už som si všimol, že rovnaký osud postihuje 

aj tento autobus ktorý je zaparkovaný a nie je funkčný.  

 

     To znamená, že pokiaľ je to bariéra pre ľudí, nejaká vizuálna 

bariéra, tak už sa stáva aj takým priestorom, za ktorým sa skrývajú 

ľudia, ktorí nie úplne sa vedia správať v tejto lokalite.  

 

 A zároveň ma zaujíma, že aký to bude mať dopad na Tržnicu, 

prečo tam bude kaviareň, lebo chápem, že keď je to Kafebus, že 

tam bude kaviareň, prečo by sa teda nevyužili priestory našich 

vnútorných priestorov a či to zbytočne nebude odlákavať ľudí 

z vnútorných priestorov do nejakého súkromného autobusu?  

 

 Čiže, ak by bolo možné mi tieto informácie dať, či to oni 

platia nejaký nájom, alebo všetky možné informácie o tomto 

autobuse, keďže ma to veľmi zaujíma a veľmi by som sa tomu potešil.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Kľudne odpoviem ja. Tento priestor je zverený EKO-podniku 

a pokiaľ mám správne informácie, tak EKO-podnik prenajal tento 

priestor tomuto autobusu práve za účelom zrealizovania kaviarne. 

Môžem získať od pána riaditeľa ďalšie dodatkové informácie v tejto 
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veci. Myslím, že pôvodná snaha bola, aby ten autobus išiel 

z prednej strany, teda od strany Krížnej.  

 

     A vzhľadom na to, že niektorí kolegovia mali pripomienky k 

tomu, že by autobus zacláňal tie výduchy, a niektorí ich vnímajú 

ako také ikonické a ako jednu, ako to povedať,  z ozdôb, ale niečo 

čo vystihuje Tržnicu, tak sme presvedčili, aby sa ten autobus 

posunul dozadu a zabezpečil tam nejaký ruch ľudí vzhľadom na to, 

že toto miesto sa stáva, alebo je miestom, kde sa grupujú povedzme 

že nie celkom žiadúce osoby.  

 Stačí takto, alebo mám ešte požiadať pána riaditeľa EKO-

podniku, nech doplní ešte ďalšie informácie? 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ja by som poprosil tie informácie, ako sa o tom rozhodlo, 

prečo to je, ktorí kolegovia mali tie pripomienky, lebo napríklad 

mňa sa nikto nepýtal, neviem presne kde sa to prejednávalo, či na 

územno-plánovacej komisii alebo komisii životného prostredia, 

atď.  

 

 Čiže, možno ak by si pán riaditeľ EKO-podniku pozrel tento 

záznam a skúsil mi odpovedať na tieto otázky e-mailom, bol by som 

veľmi rád, ak by som to mal aj písomne.  

 

 A moja tretia otázka smeruje zasa na Vás, pán Olexík, resp. 

vášho podriadeného pána Trnavského. Rád by som sa spýtal, lebo 

videl som že sa nejde podľa plánu oprav, ktorý bol vypracovaný, 

tak by som chcel požiadať o revidovaný plán opráv komunikácií, aj 

vzhľadom na rastúce ceny, aj vaše nejaké interné rozhodnutia, či 

ste sa rozhodli realizovať opravy, ktoré v tom pláne neboli 

a realizovať opravy, ktoré v tom pláne boli. Ďakujem pekne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Zabezpečíme. 

 Pani poslankyňa Šebejová, faktická poznámka. 

 

 

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

 Chcem poprosiť o tie informácie, pretože by som sa tiež o to 

zaujímala. Zatiaľ nejaké konkrétne nemám, ani v Komisii pre 

Tržnicu sme ich nemali. Takže čiste by ma zaujímalo, ako vlastne 

to bolo o tom autobuse rozhodnuté, aký je prínos, a teda 

predpoklad pre Tržnicu? A či je funkčná tá kaviareň: Podľa mňa by 

to malo byť od 1.7.2022, či to platí? Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Vaškovič, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som sa pokúsil 

odpovedať pánovi kolegovi Mrvovi, že na zasadnutí Komisie územného 

plánovania, urbanizmu a výstavby nebol predložený tento zámer 

umiestnenia tohto autobusu. A keďže som aj členom Komisie dopravy, 

ak si dobre pamätám, ani na tejto komisii sme sa o tomto bode 

vôbec nerozprávali a nemali sme to na rokovaní komisie. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak, faktická poznámka. 
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Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Ja sa chcem vyjadriť ohľadom tohto autobusu. Pokiaľ ide 

o Komisiu pre Tržnicu, neviem kedy sme sa naposledy stretli. Ja 

dnes oslovím predsedu danej komisie Libora Gašpierika, aby zvolal 

čo najrýchlejšie komisiu a vysvetlil nám rôzne veci, pretože tu 

nejde len o ten autobus, ale aj ďalšie aktivity, ktoré sa 

vykonávajú v Tržnici. Ako člen komisie nemám informácie, ale 

verím, že sa to do budúcna zlepší. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne.  

     Ja na základe týchto informácií od pána Vaškoviča aj pána 

Troiaka by som rád pripomenul, že tá Tržnica naozaj zaujíma 

viacerých poslancov, možno o niektorých ktorí rozhodli o tom 

umiestnení toho autobusu, ako ste spomínali Vy, pán starosta. 

A bolo by dobré, aby sme mali nejaké pravidelné informácie 

o takýchto rozhodnutiach ohľadom Tržnice, konanie rôznych 

podujatí, ktoré tam sú, ktoré moderujú konkrétne poslanci, aby 

takéto informácie išli celému poslaneckému zboru. Myslím, že 

viacerí to ocenia aby sme mali informácie a tiež mohli rozhodovať 

o tom, ako sa využíva majetok, ktorý je zverený mestskej časti. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Pokiaľ som si vedomý mám za to, že ten autobus 

prenajala Tržnica a my sme sa o ňom dozvedeli až z internetu, že 

k takému niečom došlo. Ale rozumiem tým ostatným veciam. 

 Pán poslanec Filipovič, vicestarosta. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja mám 3 veci ako 

uznesenia: 

 Jedno máme totožné s pánom Troiakom. Je to bod rôzne, 

uznesenie: Andrej Balga, Branislav Filipovič, Libor Gašpierik, 

Tomáš Korček, Ľubomír Kuzma, Martin Lovich. 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, 

aby zabezpečil zápis budovy Vojenskej ubytovne Hviezda, 

nachádzajúcej sa na Kukučínovej č. 38, vojenského bunkra z druhej 

svetovej vojny, ktorý sa nachádza v areáli Dopravného podniku, 

Jurajov dvor, bunker z druhej svetovej vojny na Magnetovej ulici, 

bunker z druhej svetovej vojny na Odborárskej ulici ako 

pamätihodnosť mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 Druhé: Či by sme mohli myslieť na to, keď budeme mať ďalšie 

zastupiteľstvo, keďže sme vyhodili 31 bodov (keď som dobre rátal) 

z tohto zastupiteľstva a tým pádom sme odpálili; sľúbili sme so 

Stanom Winklerom resumé s Magistrátom mesta Bratislavy a ľuďom 

zodpovedným za parkovanie, že šarapi obstaráme a urobíme ten 

projekt, tak by som vás zažiadal, aby sme do ďalšej zmeny rozpočtu 

určite zahrnuli túto projektovú dokumentáciu, ktorá bola v návrhu 

na zmenu rozpočtu, ktorú sme odpálili. 

 Prosím vás, urobme to. K niečomu sme sa zaviazali, je to pre 

ľudí. Presunuli sa tam ľudia jednak z Tehelného poľa a aj zo 

Starého Mesta, aby sme im nejako pomohli. Ďakujem.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak s faktickou poznámkou na 

pána vicestarostu Filipoviča. 

 

 

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

 Ďakujem. To, čo pán vicestarosta čítal, tak mám za to, že už 

sme to schvaľovali; takže neviem, ideme schvaľovať to isté?  

 

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

 Ja som to poslal pani Červenkovej.    

 

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

 Mohol by si sa prihlásiť do rozpravy ako prvý, mohol si to 

predniesť. Ja nemôžem vedieť, čo Ty chceš predložiť. 

 

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

 Mali sme rovnaké veci, ja som mal aj iné veci. Aj čo sa týka 

elektro odpadu, bola tam nejaká spoločná zhoda, Ty si to 

nenavrhol, ja som minule navrhol, takže preto som to prečítal.  

 

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

 Ohľadom tých elekro kontajnerov, tak to bola náhoda, že sme 

sa o tom dozvedeli, keďže pán Petrovič na miestnej rade zistil, 

že predkladáme rovnaké uznesenia, ale naozaj už to bolo schválené.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S faktickou poznámkou ešte pán vicestarosta Vaškovič na pána 

poslanca, vicestarostu Filipoviča.  
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa ospravedlňujem, nebol 

som prítomný pri prednášaní návrhu pána poslanca Troiaka, ale ja 

by som chcel reagovať na ten návrh pána vicestarostu Filipoviča, 

týkajúci sa zápisu Vojenskej ubytovne do pamätihodností. Teraz sa 

nebudem vyjadrovať ako poslanec, ale skúsim sa krátko vyjadriť 

ako architekt urbanista. Ten objekt je naozaj veľmi hodnotne 

urbanisticky umiestnený zo stavieb v Bratislave.  

 

     Na druhej strane chcem upozorniť na to, že ten objekt je 

vybývaný, potrebuje komplexnú rekonštrukciu. Ten objekt potrebuje 

naozaj revitalizáciu svojej náplne ale aj obvodového plášťa, a ja 

by som bol veľmi nerád, keby zápis do pamätihodností mestskej 

časti vytvoril v budúcnosti prekážky na to, aby tento objekt mohol 

byť obnovený, zrekonštruovaný, zrevitalizovaný a mohol byť 

využívaný či už pre obyvateľov mestskej časti alebo aj obyvateľov 

celého Slovenska.   

 

 Čiže som chcel upozorniť na to, aby sme zvážili, či takéto 

vyhlasovanie objektov za pamätihodností nemôže v budúcnosti 

vytvoriť prekážky na ich vrátenie do života. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta, zápis objektov do  zoznamu 

pamätihodností v zásade nemá vplyv na ich ďalšie využitie, resp. 

úpravy. Je to symbolické vyjadrenie vedomia si hodnoty samosprávy, 

či už na úrovni v našom prípade mesta, či už mestskej časti. 

 Pán poslanec Korček, faktická poznámka; asi na poznámku pána 

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

 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja som sa nechcel veľmi 

zapájať do tohto zastupiteľstva. Jednak niektorí kolegovia sa 

vyjadrili e-mailami, že považujú toto zastupiteľstvo za proti 

zákonné, tak som rád že si to rozmysleli a nakoniec rokujú. Takže 

sa začala vlastne volebná kampaň tým, že predseda Národnej rady 

vyhlásil na deň 29. októbra 2022 komunálne voľby. Taktiež, keďže 

ja ešte nie som rozhodnutý, či budem kandidovať alebo nebudem 

kandidovať, nechcel som k niektorým kolegom, ktorí už vyhlásili 

že sa budú uchádzať o rôzne funkcie, kaziť ich volebnú kampaň. 

 

 Čo sa týka samotného uznesenia, ktoré navrhuje pán 

vicestarosta Filipovič spolu so mnou a ďalšími kolegami, toto nie 

je identické uznesenie také ako predniesol pán kolega Troiak, aj 

keď obsahuje tie isté objekty. Pán poslanec Troiak má samostatné 

uznesenie, ktoré sme podporili a on sa môže k tomuto uzneseniu 

taktiež vyjadriť. Ja to proste čiastočne rovnaké, ale v zásade 

iné uznesenie, pretože on pokiaľ ma pamäť neklame uvádzal asi 30 

alebo 35 objektov, ktoré chce zaradiť ako pamätihodnosť. Uznesenie 

bude uznesením až vtedy, keď bude podpísané Vami, pán starosta. 

Takže je to úplne normálny návrh v zmysle rokovacieho poriadku 

a každý sa môže k nemu vyjadriť tak, či ho podporí alebo 

nepodporí. Myslím, že tu je úplne zbytočné, aby tu bola nejaká 

súťaž, kto bude prvý, druhý, tretí, kto dá 2 objekty, 40 objektov. 

Ak nám ide o vec, mali by sme to všetci podporiť. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. A ešte na záver pán vicestarosta Filipovič. 
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Vicestarosta Mgr. Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to veľmi dobre podľa mňa 

zhrnul Tomáš Korček. Ja len chcem povedať, že fyzicky som ustúpil, 

zobral som aj kolegov. Vždycky som urobil, podali sme niektoré 

veci spolu, vidím že s ním nie; čiže nedá sa s ním spolupracovať, 

ale beriem to tak ako myslí. Po prvé, vždycky som každé jedno 

uznesenie každému dal. A  budem aj podporovať; je mi to jedno, či 

to urobí Marienka, Anka alebo Ferko. Takže toľko k tomu. Nech 

a páči.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 

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

 Pán starosta, nedá sa prihlásiť. Reagoval na mňa pán 

vicestarosta. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak sa nemýlim, podľa rokovacieho poriadku to pán Filipovič 

uzavrel. Tým, že mal riadny príspevok, tak mal na záver. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja som ešte prihlásený s faktickou poznámkou, ale sa jej rád 

vzdám vzhľadom k priebehu. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte nevidel som.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :  

 Ale poprosím v prvom rade kolegu Filipoviča, lebo jeho návrh 

uznesenia tu nevidím. 
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Vicestarosta Mgr. Bc. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Jeden som posielal 12.48 hod. a ďalší 14.44 hod. pani 

Červenkovej.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Prepáčte, pán kolega, ja ho nemám.  

 Ja len mám ešte otázku na pána kolegu Korčeka, lebo on teda  

vyhlásil, že je to síce také isté, ale v podstate iné uznesenie. 

Tak to je také, akože; 

 

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

 Ja som povedal pán kolega, že je to uznesenie čiastočne 

rovnaké. Možno by som vám neodporúčal, niektorým iným kolegom áno. 

Nemôže to byť z logického hľadiska to isté uznesenie, keď pán 

kolega navrhuje 35 alebo 40 pamätihodností a my s pánom 

Filipovičom menej.  

 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja som chcel len povedať to, že keď prijmem vašu logiku, tak 

sa v zásade môžeme zhodnúť a v bode rôzne navrhovať stále 

približne podobné uznesenia, budeme si ich navzájom schvaľovať 

a strávime niekoľko týždňov schvaľovaním podobných uznesení. 

Takže ako ja s tým nemám zásadný problém, len túto poznámku som 

si nemohol odpustiť. 

 

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

 Tam ešte platí, pán kolega to, že pán starosta možno 

nepodpíše to uznesenie. Neviem, či ho podpíše. Uznesenie bude 

uznesením len vtedy, keď bude podpísané starostom a vyhlásené. 
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Dovtedy rokovací poriadok umožňuje týmto spôsobom rokovať 

a prijímať uznesenia.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja hovorím, prijímam vašu logiku, nemám s tým problém. Možno 

sa na budúce zariadim a posledné zastupiteľstvo strávime 

schvaľovaním približne rovnakých uznesení a pán starosta si 

vyberie, ktoré z nich podpíše. Je to veľmi zaujímavá taktika. 

V poriadku. 

 Mám konečne návrh uznesenia a keď pán starosta dovolí, ja by 

som ho rovno prečítal.  

 

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

 Ja by som poprosil, pán starosta podpíše obidve. Máme 

v podstate to isté. Všetci chceme to dobro a o nič iné tu nejde, 

či je to uznesenie Paliho, alebo to naše. 

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Ja som pripravený prečítať návrh uznesenia. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Poprosím o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

ž i a d a  starostu mestskej časti, 

aby zabezpečil zápis budovy Vojenskej ubytovne Hviezda 

nachádzajúcej sa na Kukučínovej ul. 38 a objektu vojenského bunkra 

z druhej svetovej vojny nachádzajúceho sa v areáli Dopravného 
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podniku, Jurajov dvor do zoznamu pamätihodnosti mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

  

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    8 poslancov. 

 Proti:                 1 

 Zdržal sa:             7 

 Ďakujem pekne.   

 Čiže uznesenie prijaté nebolo.  

 A ak dobre chápem, pán poslanec Petrovič mal faktickú 

poznámku, čiže ideme na riadny príspevok pána poslanca Árvu. 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja mám v zásade 2 veci. Začnem prvou: 

Pán starosta, chcem sa  na Vás obrátiť v mene obyvateľov Bieleho 

kríža, a hlavne aj na Braňa Filipoviča ako vicestarostu 

zodpovedného za parkovanie. Realizuje sa teda zámer, regulácia 

Bieleho kríža formou rezidenčného parkovania len nie je to nejako 

adresne komunikované. Chýba akákoľvek komunikačná kampaň zo strany 

úradu. Ľudia nemajú informácie, nemali ani počas realizácie 

zvislého a vodorovného značenia napríklad v tom smere, že keď už 

je osadené, tak teda krátku informáciu, a žiadal by som v mene 

obyvateľov aby rešpektovali dopravné značenie. 

 

 Teraz by malo prísť k tomu kroku 2, kedy by mala byť 

vyobstaraná firma na dodávku maličkého softvéru, aby sa rezidenti 
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mohli registrovať a žiadať o rezidentské karty alebo parkovacie 

oprávnenia.  

 

     V tomto smere vás žiadam o nastavenie vhodnej komunikačnej 

stratégie voči obyvateľom. Nemáme tú informáciu kedy bude spustená 

registrácia, ako sa budú ľudia registrovať. Stáva sa bežne, či už 

ja idem alebo sedíme s Rišom (JUDr. Mikulcom) v parku na lavičke, 

a ľudia sa nás na to dopytujú. Myslím, že takto by to nemalo 

fungovať. Podobnú skúsenosť má aj Stano Winkler. Čiže vás opätovne 

žiadam, aby ste zlepšili tú komunikáciu voči obyvateľom. 

 

 A takisto by som vás chcel požiadať, aby bolo dorobené; teda 

takto: Tým že sa teraz zrealizovalo to vodorovné a zvislé dopravné 

značenie podľa posledného projektu zostali 3 ulice, ktoré nie sú 

vyznačené. Tieto ulice sa realizovali v roku 2017, čiže by som 

vás chcel požiadať, aby bolo aj v tomto smere dopravné značenie 

obnovené, zo zákona mestská časť je povinná raz ročne. A takisto, 

aby ste sa zamerali aj na obnovu prechodov pre peších. 

 

 A v neposlednom rade by som vás v tomto smere chcel požiadať, 

obrátili sa na mňa obyvatelia bytového domu Račianska 72, to je 

bytový dom medzi Bielym krížom a budúcou Palmou, sídli tam 

finančná správa ale sú tam aj bytové jednotky. Býva tam predsa 

okolo 5-6 rezidentov, ktorí parkujú na Bielom kríži. Ale opakujem, 

tento byt nie je geograficky súčasťou Bieleho kríža.  

 

 No, a v mene týchto obyvateľov by som vás chcel požiadať, 

keby ste pri spracovávaní prevádzkového poriadku zadefinovali 

možnosť týmto obyvateľom, rezidentom tohto bytového domu, aby si 

mohli požiadať o parkovacie oprávnenia a parkovať na Bielom kríži. 
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 Ešte by som sa chcel vyjadriť k tej firme, ktorá realizovala 

dopravné značenie. Ono to bolo veľmi kostrbaté, pretože realizácia 

dopravného značenia prebiehala tým štýlom že osadili prenosné 

dopravné značenie, bolo zadefinované nejaké časové rozpätie, 

poväčšine 7 dní, kedy mala prebiehať realizácia. A prax bola taká, 

že dopravné značenie bolo osadené a týždeň sa nič nerobilo. 

Samozrejme, že po pár dňoch obyvatelia stratili motiváciu 

a prestali rešpektovať dopravné značenie. A keď tá firma prišla, 

tak ulice boli obsadené.  

 

 A čomu presne nerozumiem, to by ste mi možno mohli pán 

starosta vysvetliť, že ako je možné, že firma ktorá robí plošne 

pre celú Bratislavu a je jasný predpoklad že nebudú stíhať, ako 

je možné, že takáto firma dá ponuku a je cenovo nižšia ako by 

mohla byť zákazka EKO-podniku?  

     Tomu naozaj nerozumiem.  

 

     My keď sme robili pilotný projekt Tehelné pole, robili sme 

to v spolupráci s EKO-podnikom, poviem tak obrazne „to bola jedna 

báseň“, to švihalo sa, realizovalo sa dopravné značenie ulica po 

ulici. No, a my tu máme maličký Biely kríž, otvorenú zónu, ale 

dopravné značenie sa maľovalo cez mesiac. To naozaj nie je niečo, 

čo by bolo efektívne.  

 

 Takže opätovne vás žiadam, aby ste nastavili nejakú vhodnú 

komunikačnú stratégiu, aby ste oslovili, či už Vy pán starosta, 

alebo pán vicestarosta a informovali obyvateľov, kedy bude 

prebiehať teda registrácia a aká bude následnosť. To je ako prvá 

vec.  

 

 A druhá vec, pán starosta by som sa Vás chcel opýtať, 

a smerujem teda k zámeru bytových domov Nové vinice. 
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Špecializovaný stavebný úrad vydal stavebné povolenie na dopravné 

komunikácie.  

     A niečo sa Vás chcem opýtať, pán starosta, nejde mi do hlavy, 

že ako mohlo byť vydané stavebné povolenie na prístupovú cestu, 

keď investorovi chýba právny vzťah k pozemku na ktorom má stáť 

a má byť vybudovaná prístupová cesta, že keby ste mi mohli toto 

objasniť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, nemám o tom vedomosť.  

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Pán starosta, ako nemôžete mať o tom vedomosť keď ma o tom 

informovali aj obyvatelia na Bielom kríži, že investor nemá právny 

vzťah a nemá ani odkúpený pozemok od Magistrátu, lebo ten pozemok 

patrí Magistrátu? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, je 2 tisíc spisov. Takže nie, nemám vedomosť 

o 2 tisíc spisov v rámci mestskej časti.  

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Naozaj ma veľmi mrzí, že Vy takto zahmlievate, pritom to 

viete, ale nechcete sa vymáčknuť, obrazne povedané. Aj to svedčí 

o tom, že niečo schovávate alebo nie je v poriadku. Opakujem, 

veľmi ma to mrzí, že máte takýto prístup a neviete to vysvetliť. 

Možno, že keby sa opýtal priamy účastník konania, možno že by ste 

odpovedali. Len, pán starosta, chcem Vás upozorniť na jednu vec: 

Vy ste povolili stavbu, stavebník nemá vzťah k pozemku cez ktorý 

má cesta viesť. Ja som sám zvedavý, ako to bude chcieť kolaudovať?  
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     A čo je teraz momentálne veľký problém, tak aj stavebník si 

osadil dopravné značenie, že tá cesta mala byť vybudovaná od 25. 

5. do 16. 6. To dopravné značenie tam samozrejme nie je, cesta je 

rozkopaná. A čo je najhoršie, je tu kopec nahnevaných obyvateľov, 

pretože tí tam vlastnia nehnuteľností, garáže, a nemôžu sa do nich 

dostať už viac ako mesiac. To len aby ste o tom vedeli a rozmýšľali 

o tom. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem za informáciu. Pán poslanec Mikulec, nech sa 

páči faktická poznámka. 

 

 

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

 Pán starosta, veď ste boli predsa na schôdzi s obyvateľmi 

Bieleho kríža a tam sme sa o tom bavili. Doteraz ste sa na to 

nepozreli? Veď len z úcty k tým ľuďom by ste sa mali na to pozrieť.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vy ste tam pán poslanec. 

 

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

 Ale o čom sa bavíme? O tom Bielom kríži?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predpokladám, že o ňom rozprávame. 

 

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

 Bavíme sa o tej prístupovej ceste čo hovoril pán Árva. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Nie, nemám vedomosť. Pán poslanec Winkler, faktická 

poznámka. 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som sa zámerne vyhýbal  

týmto diskusiám o stavebných projektoch, lebo však som to mal na 

starosti skoro 9 mesiacov a vieme že ako funguje stavebný úrad. 

Takže je to prenesený výkon štátnej správy a výsledok majú dostať 

iba účastníci konania, ale samozrejme v zmysle 207 všetci občania. 

 

      Čo sa týka toho, my sme o tom diskutovali, to konanie keď 

sa začalo som podpisoval ja. Ja sa priznám, že ja som to nechcel 

podpísať, pretože časť tej komunikácie, a to práve v tej časti, 

kde tá komunikácia už vchádza do toho objektu Nových viníc, nemajú 

ešte vysporiadané.  

 

     Potom sme mali rokovanie s pani vedúcou stavebného úradu 

a s pánom právnikom, ktorý je špecialista na stavebný zákon 

a neviem vysvetliť, že nemôžeme to blokovať na 3 časti 

komunikácie, kde majú vlastnícky vzťah. Čiže oni majú stavebné 

povolenie nie na miestnu komunikáciu. Čiže, tá časť ktorá patrí 

mestu, nemá ju prenajatú ani kúpenú, tam stavebné povolenie nie 

je.  

 

 A je tam ešte druhý problém, že v stavebnom povolení celého 

projektu chce zrekonštruovať aj tú časť komunikácie od Račianskej 

ulice až po školu, ale z toho sa nič nedeje. Takže predpokladám, 

že to v nejakej ďalšej etape bude prebiehať.  

 Toľko asi vysvetlenie z mojej strany. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva, asi záver tej diskusie. 
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Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Stano (Ing. Winkler), samozrejme, že 

to nemusí vysvetľovať asi ani nejaký expert. Je logické, že 

stavebník nebude stavať na tom, kde nemá právny vzťah. 

 

      Doteraz mi nikto nevysvetlil ešte raz, že ako mohlo byť 

vydané alebo povolená stavba, konkrétne dopravné napojenie, keď 

má byť vybudovaná prístupová cesta v zmysle projektovej 

dokumentácie. A tú cestu bude niekto teda kontrolovať pri 

kolaudácii a mala byť v súlade s projektovou dokumentáciou. Čiže 

ja naozaj rozumiem to, že stavebník výstava, poviem to tak, 150 

metrov, potom bude 8 metrov prašivá, a potom už bude vlastne 

pokračovať na svojom pozemku.  

 

     Nerozumiem tomu a veľmi ma mrzí, že pán starosta nevie zaujať 

jasné chlapské stanovisko a povedať, ako to je. Sú to vyhýbavé 

odpovede a dúfam, že to ľudia počujú.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ďakujem, pán starosta. Ja veľmi rýchlo poviem jeden návrh 

uznesenia; ospravedlňujem sa, vypol sa mi notebook, tak poviem 

keď sa napojím. 

 Iba na margo toho schváleného investičného úveru chcel by 

som požiadať úrad, resp. pána starostu, aby v týždenných 

intervaloch, najneskôr v pondelok budúceho týždňa posielal úrad 
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aktuálne informácie o stave projektov, ktoré sa týkajú schváleného 

investičného úveru, lebo naozaj je dôležité, aby sme mali tú 

kontrolu. Každým dňom sa navyšujú náklady a takýto návrh uznesenia 

si dovolím predostrieť a pošlem ho potom e-mailom aj pani 

Červenkovej, lebo žiaľ vypol sa mi notebook.  

 

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č : 

 Napíšte mi to pán kolega niekde do správy, aby to mohla 

návrhová komisia predniesť ako to chcete mať.  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ja to uznesenie potom pošlem naformulované: 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby v pravidelných 

týždenných intervaloch vždy najneskôr v pondelok dostali poslanci 

informáciu o aktuálnom stave projektov, ktoré sa týkajú 

investičného úveru schváleného miestnym zastupiteľstvom.  

Termín: bezodkladne.  

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

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

 Teraz bolo prednesené.  

 

Poslanec Mgr. P. W e i s a : 

 Pardon, prečítal som ho. 

 

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

 Pán kolega Weiss je aj členom návrhovej komisie.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)  

     Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 

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

 Pán starosta, nešlo sa  mi prezentovať. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Za bolo                 15 poslancov. 

 Proti:                   0 

 Zdržal sa:               0.  

 Pán poslanec Troiak, nech sa páči. 

 

 

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

Ďakujem veľmi pekne. Ja mám 2 otázky: 

Prvá otázka je, že kedy bude vybudovaný dočasný chodník, 

venčisko na Pionierskej, na ktorý som sa pýtal pred polrokom, 

zatiaľ nemám žiadnu odpoveď. Že či viete o tomto niečo? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Neviem. Zistím, dobré?  

 

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

 Ale to som už počul pár krát.  

     Môžem dostať o tom nejaké vyrozumenie? Alebo sa mám obrátiť 

na pána riaditeľa EKO-podniku?  
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Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Predpokladám, že toto je úloha pre cesty. 

 

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

 Či to vieme do konca prázdnin zrealizovať podľa mňa? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je tu úloha.  

 

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

 A druhá otázka: Kedy bude vypracovaný prevádzkový poriadok 

na športovisko na Pionierskej a či prevzal EKO-podnik dané 

športovisko do správy? Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie, EKO-podnik športovisko ešte neprevzal. Dostal list so 

žiadosťou, aby sa o športovisko staral a prevádzkový poriadok 

pripravuje pán prednosta. Dostali sme nejaké materiály od 

obyvateľov, tak; 

 

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

 Aj ja som v tej komisii pre športovisko a mohli sa pripojiť 

aj ďalší ľudia.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Všetky tieto veci má pán prednosta. 

 

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

 Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec. 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Pán starosta, chcel by som sa opýtať, alebo informovať sa, 

keď tu je aj pán Winkler. My sme boli na stretnutí s developerom, 

ktorý staval 3 bytovky na Nobelovej ulici. Tam sme sa dohodli 

jasne, že nám odovzdá nejaké parkovacie miesta. Viem, že úrad 

pripravoval nejakú zmluvu s tým developerom, ale nejakým spôsobom 

sa to stále zamotávalo.  

 

     Ale malo to byť, ak sa nemýlim, okolo 18 parkovacích miest, 

doteraz nemáme ani jedno to parkovacie miesto. Máme za to, že nás 

ten developer oklamal alebo ste v tom neurobili nič, aby sme tie 

parkovacie miesta mali.   

 

 Čiže, keby ste to vysvetlili aj obyvateľov. Ja by som teraz 

poprosil aj pána Winklera, ktorý sa zúčastnil toho stretnutia, 

sedel tam so mnou ešte aj pán Árva, aby sa pridal a objasnil že 

koľko bolo tých miest a či tá dohoda bola naplnená? Lebo viem, že 

tam bol aj pán vicestarosta, aj váš zástupca a neviem, akým 

spôsobom sa to snažil dotiahnuť, alebo Vy ste sa snažili to 

dotiahnuť, ale do dnešného dňa nemáme žiadny výsledok a žiadne 

parkovacie miesto. To znamená, že developer buď nás oklamal alebo 

to Váš úrad nebol schopný dotiahnuť.  

 Takže, keby som dostal odpoveď na to, bol by som rád. Ďakujem 

pekne.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je to vec, ktorú riešila pani vedúca právneho oddelenia. 

Vnímam, že tam došlo ku konfliktu medzi našim právnym oddelením 

a nimi, nakoľko došlo k tomu že niekoľko parkovacích miest tam 
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predali a chceli nám odovzdať pozemok a komunikáciu. Čiže zároveň 

pozemok pod parkovacími miestami, ktoré predali.  

 

     A následne som mal stretnutie aj so šéfom firmy. Ten ma 

ubezpečil, že určite majú záujem splniť dohodu, ale napriek výzvam 

k ich nejakej aktivite, alebo k pristúpeniu k dohode, k férovej 

dohode nedošlo. Lebo považujem za férové, aby nám odovzdali 

pozemky, odovzdali nám komunikáciu a mali predanú, ak som to dobre 

pochopil, tretinu parkovacích miest. To je stav, ak sa nemýlim. 

 

 

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

 Pán starosta, môžem doplniť? Boli ste aj Vy na tom stretnutí, 

tam sme sa nebavili o žiadnych komunikáciách, tam sme sa bavili 

jasne o parkovacích miestach, o počte nejakých parkovacích miest. 

Developeri to vždy otáčajú ako sa im to hodí. Dopadne to vždy 

takým spôsobom, že nakoniec ešte aj tí ľudia, ktorí nejakým 

spôsobom tu riešia veci a poukazujú že niečo je úplne v rozpore 

s tým, na čom sa developer dohodol či už s obyvateľmi alebo 

s poslancami, tak na facebookoch alebo na sociálnych sieťach, 

prepáčte mi tie dristy čo tam dávajú tí ľudia,  aj za pomoci 

takých nejakých. Ja čakám v tom predvolebnom období, že čo tam za 

dristy budú dávať tí ľudia, že to je platené. Ale už ma to prestáva 

baviť. 

 

 Mňa len stále udivuje to, že ten úrad nikdy nevie tie dohody 

s developermi dotiahnuť do konca tak, ako to bolo dohodnuté. 

Nerozumiem tomu. Pýtam sa, ten developer potom išiel s tým, že 

nás chcel oklamať? A dopadlo to takto, že naháňa tú cestu, nejakú 

komunikáciu, poprípade nejaké osvetlenie nám tam dá, aby sme sa 

o to starali, poprípade ešte ďalšie. Ja neviem ako to vždy 

dopadne. Ja neviem, či je to len v tejto mestskej časti alebo sa 
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to stáva nejakým pravidlom aj ostatným mestským častiam, proste 

vždycky je tam nejaký problém. Aj tu v mestskej časti je vždy 

nejaký problém, aj medzi poslancami. Mňa to fakt už prestáva baviť 

toto. A nerozumiem tomu, že ak niekto dá nejaký prísľub, a bol 

tam aj zástupca starostu pán Winkler, dokonca aj my poslanci, 

prečo ľudia nemajú tie parkovacie miesta tak, ako im to bolo 

sľúbené. Nerozumiem tomu. To nikdy nepochopím. 

 

 Ja by som bol rád, aby ste ako vedenie, tieto veci doťahovali 

a povedzme si jasne, áno, developer oklamal takto a takto, a je 

to vybavená vec. Lebo aj ten developer sa tvári, že ako chce ísť 

v ústrety a potom nás oklame. To je asi problém len tejto mestskej 

časti. Za mňa všetko.  

 

 Keď vás môžem poprosiť, skúste ešte v tom niečo urobiť. Bol 

by som rád, aby sme tie miesta, ktoré boli sľúbené obyvateľom tam 

mali. Ako viete, robili sme tam parkovacie miesta, ktoré sme 

riešili z nášho rozpočtu aj na pozemkoch, potom ešte si aj 

obyvatelia vybavili. Ale bol by som rád, aby developer, ktorý 

postavil tam tie baraky, postavil aspoň tých 18 parkovacích miest 

ktoré teda sľúbil obyvateľom, a dodržal tento sľub. Potrebovali 

sme aj informáciu, aby sme to vedeli ešte do konca tohto volebného 

obdobia. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky. 

 

 

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

 Ďakujem za slovom. Ja mám otázku na Vás, pán starosta. 

Nevidím tu z EKO-podniku nikoho, ale ja som nahlasoval 8. februára 
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tohto roku výtlky na Bellovej ulici a na ulici na spojke na Kolibe. 

Ďalej som v máji tohto roku nahlasoval dlhodobo, čo je na odkaze 

na starostu na výtlk na Smrečianskej ulici a do dnešného dňa tie 

výtlky neboli opravené. Bolo mi prisľúbené, že od budúceho týždňa; 

to bolo v máji. Potom, tie čo som urgoval z februára tohto roku, 

že naozaj je tam katastrofálny prejazd a tam denne chodia ľudia 

a nechávajú podvozky na Kolibe, že bude v júni, 28. 8. Už z toho 

júna neostáva veľa a nie je to opravené ani dnes. 

 

     A obzvlášť teda Smrečianska ulica bude slúžiť ako obchádzková 

trasa Karpatskej od piatku tohto týždňa, kedy bude Karpatská na 2 

mesiace uzavretá z dôvodu rekonštrukcie, ktorú realizuje hlavné 

mesto.  

 

    Čiže naozaj by som takto cez Vás, keď tu nie je zástupca EKO-

podniku, aspoň ho tu nevidím, aby urýchlene tieto výtlky opravili, 

pretože naozaj tadiaľ bude chodiť, cez tú Karpatskú celá Koliba 

a rovnako Bellova ulica a na spojke všetko sú ako hlavné 

prístupové trasy do tých ďalších uličiek, tam kde jazdí nejaké 

množstvo vozidiel. Čiže, naozaj ale neviem na čo ešte čakáme pri 

tejto oprave. Čiže, by som chcel požiadať, aby to bolo urýchlene 

opravené. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem za upozornenie, zabezpečí to šéf EKO-podniku. 

 Pán vicestarosta Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Milé kolegyne, vážení 

kolegovia, ja by som vám rád oznámiť, že po pomerne dlhom, 
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obsiahlom a hlbokom rozhovore s pánom starostom sme dospeli 

k vzájomnej dohode, že od 1.júla tohto roku už nebudem vykonávať 

funkciu jeho zástupcu. To znamená, že zajtra je posledný deň 

v tejto funkcii.  

 

 Ja by som chcel v tejto súvislosti poďakovať pánovi 

starostovi za dôveru ktorú mi dal začiatkom roku 2019. Túto 

funkciu som sa snažil vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia 

a svedomia.  

     Snažil som sa urobiť všetko čo viem, čo som sa naučil najmä 

v prospech obyvateľov Nového Mesta. Výkon tejto funkcie mi veľa 

dal, vnímal som to ako výzvu. Získal som nové skúseností. 

Samozrejme, veľa mi aj vzal na mojom zdravotnom stave, ale to nie 

je ten hlavný dôvod.  

 

 Takže, ďakujem vám za spoluprácu. A v budúcnosti, teda aj 

cez tie letné prázdninové mesiace nechcem aby na moju odmenu boli 

vynakladané finančné prostriedky mestskej časti. A samozrejme, 

v ďalších mesiacoch, ktoré nás čakajú do zvyšku roka, budem sa 

snažiť vykonávať svoju poslaneckú prácu, dokonca možno trošku  

nadnesene, poslanie, tak ako budem čo najlepšie vedieť. Ďakujem 

vám všetkým za spoluprácu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne aj ja za spoluprácu.  

 A tým máme tento bod vyčerpaný, lebo už nikto ďalší nie je 

prihlásený.  

 A posledný bod pred nami je interpelácie. 

 

 

BOD 47:  
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Interpelácie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči.  

 

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

 My sme sa dohodli, že interpelácie písomne. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem.  

 

 

BOD 48: 

Záver 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V takom prípade vám všetkým ďakujem za aktívnu účasť. 

 

 Pánovi vicestarostovi Vaškovičovi ďakujem za spoluprácu, 

ktorá bola niekoľkoročná, a za všetku jeho prácu v prospech našej 

mestskej časti. 

 

 Dámy a páni, želám vám všetkým príjemné leto, pekné 

dovolenky, pekné prázdniny. Všetko dobré, veľa zdravia, nech sa 

vám COVID prípadne ďalšie choroby, ktoré sa teraz šíria, vyhýbajú, 

a rovnako tak vašim blízkym.  

 

(Ukončenie o 16.10 hod.) 

 

                     X            X 

 

 



170 
 

 

39. zas. MZ MČ B-NM 28.6.2022 

 

 

...............................   ............................... 

prednosta Ing. Ignác Olexík, PhD.    starosta Ing. Rudolf Kusý 

 

 

OVEROVATELIA:  

poslanec Mgr. Ľubomír Kuzma         ............................... 

poslanec Ing. Pavol Galamboš      .............................. 

 

 

Za správnosť stenograf. záznamu: 

Ing. Mária Bahnová, komor. stenogr. ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


