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ZAČIATOK MZ: 17.30 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

BOD 1: OTVORENIE  

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

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia, 

drahí pracovníci úradu, dámy a páni, všetkých Vás tu vítam 

a zároveň otváram 41. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

BOD 2: 

Schválenie programu rokovania 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

 Program dnešného rokovania ste dostali vopred: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové  

   Mesto za I. polrok 2022 

7. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové  

   Mesto na rok 2022 

8. Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru 

9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj  

   stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom  

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

10. Schválenie Územného plánu zóny Nobelova Ostatné prílohy sú  

    vzhľadom na ich rozsah dostupné iba v digitálnej podobe na 

    adrese https://cloud.banm.sk/index.php/s/ah6FcjQZflysTPr  

    Heslo 12345. 

11. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej  

    časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje úradná tabuľa  

    mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

12. Návrh na vymenovanie riaditeľa EKO-podniku VPS 

13. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  

    mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030 

    Kompletný dokument PHRSR a prílohy sú vzhľadom na ich rozsah  

    dostupné iba v digitálnej podobe na adrese  

    https://www.banm.sk/program-hospodarskeho-rozvoja- 

    socialneho-rozvoja-mestskej-casti-bratislava-nove-mesto-na- 

    roky-2022-2030/  

14. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej  

    časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Prevádzkový  

    poriadok „Športoviska Pionierska“  

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

    Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne  

    záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  

    34/2018 zo dňa 10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

    príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 04  

    Bratislava 

16. Schválenie zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 2020 

17. Návrh na zápis nákupného strediska Slimák (v pôvodnom rozsahu)  

    a bunkra z 1. svetovej vojny na Račianskej ulici do Zoznamu  

    pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

https://www.banm.sk/program-hospodarskeho-rozvoja-
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18. Návrh na zverenie majetku - „Športovisko Pionierska“ na  

    pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/2, v k.ú. Nové Mesto,  

    do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik 

    verejnoprospešných služieb 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom  

    Nebytového  

    priestoru - športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej  

    ulici č. 33, súpisné číslo  3502, vybudovanej na 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 

20. Návrh na schválenie prevodu bytu č. 49 a s ním súvisiaci  

    spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach,  

    na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 25, súp.  

    č. 7545, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc.  

    č. 17090/18 do vlastníctva nájomcu 

21. Návrh na schválenie prenájmu bytu na Bojnickej ulici č. 21  

    pre neziskovú organizáciu DEPAUL, IČO: 37924443 na dobu určitú  

    – 1 rok 

22. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na  

    pozemkoch registra „C“ KN parcelné číslo 12780/1, 12781/7,  

    12781/8, 12781/9, katastrálne územie Nové Mesto, zapísané na  

    liste vlastníctva č. 5510, v záujme realizácie stavebného  

    zámeru „Predĺženie Tomášikovej ulice, Vajnorská – Račianska“  

    v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,  

    Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481 

23. Návrh na odzverenie hnuteľných vecí zo správy Strediska  

    kultúry Bratislava–Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO:  

    00245771 a ich zverenie do správy Knižnice Bratislava–Nové  

    Mesto, Pionierska 12, 831 02 Bratislava, IČO: 00226866 

24. Návrh na zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove domu  
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    kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave do správy Strediska  

    kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO:  

    00245771 

25. Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č.  

    13444/108, o výmere 877 m2, zastavané plochy a nádvoria, v  

    k.ú. Nové Mesto od vlastníka pozemku Istrochem Reality, a.s. 

26. Návrh na prijatie ponuky MH Teplárenský holding, a.s., 

    Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 21 15 41 pre Základnú  

    školu s Materskou školou Kalinčiakova 12, Bratislava – 

    rekonštrukcia zdroja tepla a zabezpečovanie dodávky tepla 

27. 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 

28. 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 

29. Návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu Bratislava 3 

30. Vystúpenie občanov 

31. Rôzne 

32. Interpelácie 

33. Záver 

 

Informácia mimo programu rokovania: 

. Informácia – stav Strediska dopravy v EKO-podniku VPS. 
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 Dohodli sme sa na tom, že ho skrátime, ale najprv musíme 

procedurálne schváliť ten program, ktorý bol vyvesený a následne 

môžeme robiť dohodnuté zmeny. 

 

 Takže, ak dovolíte, prosím, poďme hlasovať o programe tak, 

ako ho poznáme. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                  17 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           1  

 Čiže, ak dovolíte, ja by som pre korektnosť prešiel si tie 

body, na ktorých sme sa dohodli, že budú súčasťou rokovania ešte 

predtým, než bude formálny návrh: bod 6, 7, 8, hovorím to schválne 

pomaly, aby ste si mohli kontrolovať program rokovania; 

bod 12, 13, 14, 16, 22, 25, 26, 28.   

 Ešte raz opakujem: 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 22, 25, 26, 28. 

 

 Smiem poprosiť niektorého z poslancov, aby sa prihlásil 

a dal procedurálny návrh? 

 Pán poslanec Vlačiky. 

 

 

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

 Vďaka. Ja chcem povedať, že na tej dvanástke, štrnástke sme 

sa nedohodli. Za náš klub nie.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Pfundtner, faktická poznámka. 
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Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Ďakujem pekne, pán starosta. Myslím si, že mali by sme si 

nechať aj body voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To je samozrejmé. 

 

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

 Ale aby to odznelo, aby to tu naozaj nevypadlo. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme trojka, štvorka, bez toho nemôže byť. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som akceptoval Vašu 

výzvu a dal by som poslanecký návrh na úpravu programu rokovania. 

Budem hovoriť body, ktoré sa vypúšťajú. 

 Takže, z programu rokovania navrhujem vypustiť body: 

5, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32 

a 33 záver, ten by ostal. 

 To je môj návrh, dám ho aj písomne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Pán poslanec Vlačiky, faktická poznámka.  

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.: 
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 Ja by som chcel požiadať pána kolegu Korčeka, aby si osvojil 

aj body 12 a 14; na tých nebola všeobecná dohoda. Vypustíme 12 

a 14. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič. 

 

 

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

 Ďakujem. Myslím si, že pán Balga za jeden klub, pán Korček 

za druhý klub, a ja súhlasím s obidvoma; ja som aj na vašej strane, 

aj na tej strane, čiže ja to tiež potrebujem, za náš klub 

potrebujeme hlasovať, nezdržujme, poďme. Ja podporím obidva, ja 

vám to poviem na rovinu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mrva, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne. Keď som navrhoval teda že vypustíme tie menej 

dôležité body, nič v zlom, ale návrh na vymenovanie riaditeľa EKO-

podniku si vyžaduje diskusiu a nemyslím si, že to je teraz 

urgentná vec, ktorú potrebujeme riešiť. Neviem, nerozumiem tomu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

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

 Ďakujem za slovo. 
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      Ako som povedal, že môžem tu byť do piatej, do šiestej, 

ďalej nebudem môcť, lebo mám nejaké rodinné povinnosti, nemôžem 

tu byť dlhšie. Som tu vlastne od deviatej do šiestej, to je 9  

hodín. Nehádajme sa tu, poďme to riešiť, dajte si body, nedajte 

si body, mne je to úplne jedno, len už poďme sa pohnúť, lebo stále 

sa bavíme. Ešte sme ani neotvorili zastupiteľstvo a už problém.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Filipovič.  

 

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

 Sťahujem svoj návrh a poďme hlasovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Dobre. Pán poslanec Vaškovič. 

 

 

Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja budem mať takýto návrh na 

zmenu programu. Ja by som chcel, aby bod č. 13 a bod č. 16 boli 

zaradené hneď za bod 8. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím aj písomne, dobre? 

 Má ešte niekto ešte návrh na zmenu, doplnenie dnešného 

programu? Dobre.  

 Teda máme 2 návrhy: prvý je pána poslanca Korčeka a druhý je 

pána poslanca Vaškoviča.  

 Nie je návrhová komisia, takže budem dávať ja: 
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 Ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Korčeka, ktorý hovorí, 

že navrhuje vylúčiť nasledovné body: bod 9, bod 10, bod 11, bod 

15, bod 17, bod 18, bod 19, bod 20, bod 21, bod 23, bod 24, bod 

27, bod 29, bod 30, bod 31 a bod 32. 

 Nech sa páči, prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 15 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2 

 Nehlasoval:          1  

 

 Ďalší podnetný návrh je návrh pána poslanca Vaškoviča, ktorý  

navrhol, aby sme spravili nejaké zmeny v poradí, ako nasledovné:  

za bod 8 sa zaradí bod 13 a bod 16. 

 Nech sa páči, prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:                 18 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Prejdeme k bodu 3. 

 

 

 

BOD 3:  

Voľba členov návrhovej komisie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí:  

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

pán poslanec Ing. arch. Peter Vaškovič.  

 

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

Pán poslanec Weiss tu nie je. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vidím. Vieme nahradiť pána poslanca Weissa, niekým iným? 

 Kto by mohol namiesto pána Weissa?  

 Pán poslanec Winkler, budete ochotný byť? Áno. Ďakujem pekne.  

 Teda do návrhovej komisie sú navrhnutí: pán poslanec Korček, 

pán poslanec Vaškovič a pán poslanec Winkler. 

 Má niekto iné návrhy? Nie. 

 Takže ideme hlasovať o tom, aby na dnešnom zastupiteľstve; 

pán poslanec  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja naozaj neviem, že pri rozsahu tých 

bodov, či tu budem môcť byť úplne do konca. Ale ja by som dal taký 

návrh, že môžem byť overovateľ a Braňo (PhDr. Filipovič) by bol 

v návrhovej komisii, keďže ako vicestarosta tieto body aj viacej 

ovláda, a bude lepšie keď bude v návrhovej komisii.   

 (Poznámka.) Tak overovateľ nebudem. 

 Čiže ďakujem za vyjadrenú dôveru, ale ja neprijímam nomináciu 

návrhovej komisie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Koho môžem požiadať o to, aby na dnešnom rokovaní bol členom 

návrhovej komisie? Pani poslankyňa Šebejová, môžem? Áno. Ďakujem  

pekne.   
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 Takže ešte raz, navrhujem za členov návrhovej komisie: 

pani poslankyňa Ing. Mgr. Katarína Šebejová, PhD. 

pán poslanec Ing. arch. Peter Vaškovič 

pán poslanec Ing. Stanislav Winkler;  

s tým, že zastupujúcim predsedom bude pani poslankyňa Šebejová? 

Alebo niektorí z Vás pánov, ste ochotný?  

 S tým, že predsedom bude pán poslanec Winkler.  

 Má niekto iný návrh? 

 Ak nie, ideme hlasovať  o takomto  zložení návrhovej komisie: 

pán poslanec Vaškovič, pán poslanec Winkler, pani poslankyňa 

Šebejová s tým, že predsedom návrhovej komisie bude pán poslanec 

Winkler.   

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  16 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           1 

 Ďakujem pekne.  

 

  

 

BOD 4: 

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Za overovateľov sú navrhovaní: 

vicestarosta PhDr. Branislav Filipovič, MBA 

poslanec Ing. Pavol Galamboš    

 Má niekto iný návrh? Nie. 



15 
 

 

41. zasadnutie MZ MČ B-NM 27.9.2022 

 Dávam hlasovať, kto súhlasí, aby overovateľmi záznamu 

a uznesení bol pán vicestarosta Filipovič a pán poslanec Winkler; 

nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  16 poslancov. 

 Proti:                0   

 Zdržal sa:            0  

 Ďakujem. 

 Pristúpime k bodu 6.  

 

 

 

BOD 6: 

Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

za I. polrok 2022 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím pána vedúceho ekonomického oddelenia o veľmi rýchle 

úvodné slovo. 

 

 

Ing. J. L u k á č e k, poverený vedením hospodárskeho a finančného 

oddelenia: 

 Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto za I. polrok sa predkladá v súlade so zákonom. To znamená, 

sme povinní v zmysle o rozpočtových pravidlách raz ročne 

informovať zastupiteľstvo a teda obyvateľov mestskej časti 

informovať, ako vychádza plnenie rozpočtu. Sú tam aj rozpísané 

všetky ciele, ukazovatele, všetky údaje, ako bolo plnenie za I. 

polrok, ako vychádza plnenie I. polrok 2022 vo všetkých 

ukazovateľoch. Všetko. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený, prosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á    

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

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

Informáciu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

za I. polrok 2022. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  16 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           2. 

 Prejdeme na ďalší bod 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na rok 2022 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Poprosím pán vedúci, o krátke úvodné slovo.  

 

 

Ing. J. L u k á č e k, poverený vedením hospodárskeho a finančného 

oddelenia? 

 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu vychádza z aktuálnych 

požiadaviek, ktoré boli realizované pre zamestnancov v oblasti 

Vyššej kolektívnej zmluvy, to znamená vyše 500 € odmeny pre 

zamestnancov verejnej správy. Táto časť je spracovaná v oblasti 

bežných výdavkov, je to dohromady 430 tisíc € a dve aktuálne 

požiadavky v oblasti energií na detských jasliach a v správe 

bytov.  

 

     Tieto bežné výdavky navrhujeme riešiť úsporou tých bežných 

výdavkov, ktoré sú rozpísané v časti b).  

     A v časti c) je doplnené ešte bežné príjmy z výnosu za 

parkovacie lístky, za správu bytov a výnos dane z príjmov 

fyzických osôb. Všetky tieto čísla vychádzajú, teda navýšenie z 

príjmov sú reálne čísla, ktoré vychádzajú z čísiel aktuálnych. 

 

 Ostatné v tej kapitálovej časti presúvané v oblasti 

rezervného použitia, rezervných fondov, nemožno už zapracovať 

žiadne navýšenie rezervného fondu. To znamená presúvané v tých 

aktivitách, ktoré boli schválené v rámci rezervného fondu. Takisto 

v oblasti poplatku za rozvoj, kde teda vychádzame z reálnych 

čísiel. To znamená reálneho príjmu tohto poplatku za rozvoj pre 

našu mestskú časť. A to sú zásadné tieto veci, ktoré súvisia 

s týmito v oblasti kapitálových výdavkov. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Filipovič. 
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Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ďakujem veľmi pekne. Ja mám pozmeňujúci poslanecký návrh 

a dovolím si prečítať predkladaciu správu k podmieňovaciemu 

návrhu k tretej zmene rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na rok 2022: 

 

 Po prvé, návrh uznesenia sa mení v bode d) hodnota z 95 823 

€ na hodnotu 149 273 €. 

 

 K bodu 2: V texte dôvodovej správy písm. d) na str. 7 sa 

mení hodnota z 95 823 € na hodnotu 149 273 €. 

 

 Po tretie: V tabuľke písm. d) na str. 8 sa pridávajú tieto 

riadky; budem čítať úpravy, dobre?  

Športovisko Pionierska – autorský dozor             +    240 € 

Kamerový systém Račianske mýto                      + 15 000 € 

MŠ Letná - detské ihrisko                           +  1 210 € 

MŠ Letná – odhlučnenie chodby na ZŠ Riazanská       +  4 000 € 

MŠ Legerského – rekonštrukcia bytu                  + 15 000 € 

PD MŠ Vihorlatská                                   + 10 000 e 

ZŠ Odborárska – oplotenie                           +  8 000 e   

 

 Po štvrté: Na str. 9 sa pridáva k tabuľke nasledovné znenie: 

Športovisko Pionierska – autorský dozor             +    240 € 

Kamerový systém Račianske mýto                      + 15 000 € 

MŠ Letná – detské ihrisko                           +  1 210 € 

MŠ Letná – odhlučnenie chodby na ZŠ Riazanská       +  4 000 € 

MŠ Legerského – rekonštrukcia bytu                  + 15 000 € 

PD M)S Vihorlatská                                  + 10 000 € 

ZŠ Odborárska – oplotenie                           +  8 000 €. 
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 To je všetko.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Švecová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ja mám otázku, a síce chcem sa opýtať na položku týkajúcu sa 

„zelených striech“ na ZŠ Za kasárňou a ZŠ Odborárska. Ide 

o vybudovanie zelených striech, keď dobre čítam, vrátanie 

statických posudkov v sume 22 310 €. Je to položka v časti d). Že 

o aký projekt ide? Ako školská komisia nie sme o tom informovaní, 

kedy vznikol a 22 tisíc €, predpokladám je len niečo na projektovú 

dokumentáciu a to neznamená celú sumu, ktorú by takéto niečo ako 

stálo. Takže ja som za vypustenie takýchto položiek. 

 

 A všeobecne tento rozpočet tak ako je, je pre mňa 

neprehľadný. Teraz keď Braňo (PhDr. Filipovič) pri všetkej úcte 

si nám prečítal riadky. Ja paralelne to sledujem v tom materiáli 

čo si poslal, skutočne neviem za čo budem hlasovať. Zasa a opäť 

mám problém zdvihnúť ruku za rozpočet. 

 

 Za nevyhnutné položky, samozrejme, považujem položky v časti 

a) kde ide o navýšenie rozpočtových prostriedkov na odmeny, 

odvody, vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy, ale tieto ad hoc plus, 

mínus, so zdôvodnením alebo postačia, alebo sa nebude realizovať 

resp. nepostačia; ja mám proste s týmto materiálom problém, za 

neho zahlasovať.    

 

 Prosím o vysvetlenie hlavne tých zelených striech, čo tá 

suma 22 310 € obsahuje? A prípadne o ich vypustenie, lebo si 

myslím, že keď to momentálne budeme riešiť energie, atď., nie je 
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niečo čo musíme teraz bezprostredne riešiť, a už vôbec nie na 

jeseň. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Táto suma je na realizáciu zelených striech, 

nie za dokumentáciu alebo štúdiu. Je to na základe odporúčania zo 

strany zhotoviteľa fotovoltariky, ktorý nám povedal, že je 

rozumné, aby sa tam nachádzala zelená strecha, pretože zelená 

strecha znižuje teplotu strechy a účinnosť fotovoltarických 

panelov sa znižuje s tým, ako sa zvyšuje teplota strechy. Čiže 

preto je to takto. A preto na týchto dvoch konkrétnych školách, 

vzhľadom na fotovoltariku.  

 Pán poslanec Árva, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem pekne. Ja chcem ešte podporiť iniciatívu kolegyne 

Silvie Švecovej. Naozaj, ani ja nie som stotožnený s nejakým 

takýmto zámerom. Nehovorím že zelené strechy nepomáhajú zmierňovať 

nejaké negatívne vplyvy čo sa týka enviromentálneho prostredia, 

ale naozaj môžete mi vysvetliť, že na ZŠ Odborárska tam máme 

sedlovú strechu; to má byť na tej sedlovej streche alebo má byť 

tá zelená strecha? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Máte pravdu. Čiže pani poslankyňa, prepáčte, opravujem. Toto 

platí pri ZŠ Za kasárňou. A práve na základe obhliadky nám 

zhotoviteľ povedal, že budovať zelenú strechu na Odborárskej je 

nezmysel, aj keby to bolo. 

 Čiže, zelená strecha v prípade Odborárskej, tá sa má budovať 

na telocvični. Hovorím správne, pán prednosta?  
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 Tam nie je súvis s fotovoltarikou. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Prepáčte, ak dovolíte, je to popísané čo sa tam bude robiť. 

Zelené strechy sa budú skladať z ochrannej, akumulačnej vrstvy, 

.., vhodného koberca, teda bude komplet realizácia.       

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Švecová, faktická poznámka. 

   

 

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

 Kompletná realizácia, keď je takto popísaná, o ktorej 

nevieme, alebo už vieme presnejšie kde to má byť? A pokiaľ ide 

o náklady, lebo o tú zelenú strechu sa treba starať a budú to 

znášať školy? Je to niekde prepočítané? Prepáčte, pán Olexík, ale 

tri riadky k tomu nemali sme na komisii. Vždy si žiadame aj pána 

pre eurofondy, aj vedúceho školského úradu, a zasa sa dozviem až 

po, že sa má niečo realizovať.  

     Naozaj o tom bližšiu informáciu nemám a myslím že momentálne 

skutočne toto nie sú priority, ktoré by sa mali v rozpočtovej 

zmene riešiť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ak zdieľajú tento názor viacerí poslanci, chcem Vás 

poprosiť, pán prednosta, aby ste autoremedúrou túto položku 

„zelené strechy“ stiahli. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 
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 Nie, nie, toto je pôvodný materiál. Tam som chcel povedať, 

prepáčte, ja som bol na finančnej komisii, toto je pôvodný návrh, 

toto nie je predmetom toho poslaneckého návrhu poslanca 

Filipoviča. Ale áno, tak ako hovorí pán starosta, predsa kvôli 

nejakým nejasnostiam túto položku môžeme vypustiť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja, ako som spomínal na komisii, ja mám problém 

s viacerými položkami. Čo sa týka bežného, že tam máme mínusové 

položky pri údržbe budov, objektov mestskej časti, cykloprojektov, 

opravy výtlkov, údržba CO krytov, gaštanica – udržateľnosť. Naozaj 

máme v mestskej časti málo výtlkov, nie je čo opravovať, CO kryty 

necháme tak? Obzvlášť keď máme vedľa vojnu? Nechceme tam dať ani 

euro? A tá gaštanica, tam ako čo? Necháme tam nejaké gaštany ako 

nám pokapú, nebudeme sa o to starať? Čiže s týmto je naozaj 

problém, že sú tam mínusové položky. Myslím, že je tu čo robiť 

v tejto mestskej časti. 

 

 A čo sa týka tých kapitálových výdavkov, tam mám problém, že 

ZŠ Jeséniova telocvičňa mínus 10 000 €. Pýtal som sa na to na 

komisii a pán Varga o tom povedal? Že on o tom nevie! Tak akože 

ďakujem pekne za takúto odpoveď, keď ja ktorý som tu ako poslanec, 

dostanem taký materiál. Som tam v Rade školy, včera sa o tom 

rozprávalo na Rade školy, že oni očakávajú, že tá telocvičňa tam 

bude. Má tam vzniknúť ďalších 6 tried a akože my stiahneme aj 

10 000 €, ktoré boli na to určené. Tak ako kedy to tam bude? 
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Nikdy? Ja očakávam odpoveď, prečo sa to sťahuje? Ja za to hlasovať 

nebudem. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poďme bod po bode, pán poslanec, ak dovolíte.  

 Čiže, v prípade tých bežných výdavkov išlo o to, že sme 

potrebovali dostať dohromady peniaze, ktoré nám štát nedal, ale 

nás prinútil aby sme jednoducho zaplatili; veď to viete. Čiže, 

viem vám povedať, že sme brali všade, kde sa dalo. 

 

 A pokiaľ ide o gaštanicu, tam viem sa vyjadriť, pretože to 

boli aj moje otázky. A vysvetlenie si pamätám nasledovné. Na 

gaštanici sa použili už nejaké peniaze na zásah ktorý bol 

potrebný, s cieľom zabezpečiť udržateľnosť projektu a išli 

z kapitoly životného prostredia. Toto by malo byť tých 7 000 € 

alebo 6 000 €, ktoré sú v rozpočte každý rok automaticky, ako 

povinnosť v zmysle prijatých fondov zabezpečiť udržateľnosť 

projektu ako kvázi paušálny výdavok bez ohľadu na to, koľko peňazí 

je potrebných. Mňa to, priznám sa, uspokojilo. 

 

 V prípade výtlkov chcem povedať, že je to zníženie o 6 000 

€, čiže zostáva tam celkovo 24 000 €. Pôvodne tam bola znižovaná 

suma na opravu komunikácií a chodníkov. Nakoniec sme to dokázali 

zvládnuť tak, aby z tejto sumy sa ani cent jednoducho nepresúval. 

 Je, prosím vás, ešte niečo v rámci bežných, čo vás vyrušuje?  

 Pán poslanec Vlačiky. 

 

 

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

 Naozaj ako tá kapitola, tá oprava výtlkov, ja si myslím, že 

tých výtlkov máme hojne. Aj tie výtlky, ktoré som teda naháňal 
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dlhé mesiace aby sa opravili, a už jeden sa znova rozpadáva. Čiže, 

naozaj si myslím, že je čo robiť a odtiaľ by som určite nebral. 

 

 A naozaj očakávam odpoveď na tú ZŠ Jeséniova, na tú 

telocvičňu, lebo keď vedúci investičného oddelenia mi povie na 

komisii že on nevie prečo je tam mínus, tak sorry, kto má tú 

odpoveď, hej?         

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Situácia je taká, pán poslanec, Vy viete, že máme 

spracovanú projektovú dokumentáciu. Tú projektovú dokumentáciu 

sme pripravovali za účelom získania peňazí z fondu na podporu 

rozvoja športu. Komunikoval som s pánom Križanom, ktorý je šéfom 

tohto fondu, povedal mi že tohto roku je výzva. Požiadal som ho 

o konzultáciu, zatiaľ nemal čas. Ale vo všeobecnosti do tej výzvy 

naša telocvičňa spadá. Mám za to, že telocvičňa bola prispôsobená 

v rámci dokumentácie tomu, aby na bolo možné vybudovať prípadných 

ďalších 6 tried.  

 

 Čiže, to čo je kvázi akútna vec, na ktorej sa zhodneme 

všeobecne, je urobiť stavbu základnej školy, urobiť novú 

telocvičňu a ak by bola potrebná a bolo to žiadúce, čo priznám sa 

bude asi problém kvôli tomu, že už by tam vzhľadom k veľkosti 

pozemku bolo veľa detí. Aleje tu ešte možnosť urobiť aj 6 nových 

tried vyslovene na telocvični.  

 

 Potom bol aj nápad to prepojiť, to má pravdu pani riaditeľka. 

Je to krásna štúdia, krásny nápad, ale to už by boli ďalšie 

peniaze.  
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 Čiže, ja mám za to, že tých 10 000 € tam boli nadbytočné, 

lebo tá projektová dokumentácia, ktorá bola potrebná na 

telocvičňu, jednoducho tam bola vypracovaná. Dokumentácia je 

hotová.  

 (Poznámka z pléna.) 

 Dobre. Pani poslankyňa Šebejová, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ja som sa chcela spýtať, že ako sa nám mohlo stať, že 

o 100 000 € bolo naplánovaných na správu bytov a údajne aj 

polovičná bola tá položka na prevádzku jaslí? Kto vlastne takto 

naplánoval, že teraz musíme hľadať 125 000 € na úplne bežnú 

prevádzku? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. No, pôvodný návrh bol samozrejme v tej 

výške ako bol počas minulých rokov, návrh na vynaložené náklady 

do ktorých sa teraz snažíme dostať. Tým, že niektoré očakávania, 

čo sa týka príjmovej stránky neboli naplnené, keď sa škrtali aj 

výdavkové veci, je to nepríjemné, áno stalo sa, nejako sme to 

neustriehli, že práve táto položka sa považovala za možno nejakú 

nevýznamnú a škrtli sa tam veci, ktoré určite teraz potrebujeme. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Pán poslanec Mrva. 
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Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Ďakujem pekne. Nebudem zdržovať, ja sa vrátim k tej 

Jeséniovej. Pán starosta, jedna vec je vybudovanie tried, ďalšia 

vec je, že ZŠ Jeséniova urgentne potrebuje ďalšie učebne. Tam sú 

4 pedagógovia v jednom kumbále, ktorý je že sklad učební. Ďalšia 

psychologička je v miestnosti 2 krát 2, kde to dieťa si nevie ani 

sadnúť, keď je nejaký problém. Nie sú tam učebne na rôzne iné 

predmety, ako biológia, atď. To znamená že to nie je vytvorenie 

nových tried, čo chceme 6 nových tried v tom podkroví, čo je aj 

nutnosť preto, aby sme mohli otvoriť 2 triedy prvých ročníkov od 

septembra. Zároveň sú tieto učebne, tieto miestnosti veľmi 

potrebné pre túto školu. Čiže vaša obava o tom, že tam bude príliš 

veľa detí, nie je úplne na mieste. Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Viete, v tejto chvíli je to jedno, ale priznám sa, mám iné 

informácie. Mám za to, že je potrebné aby v rámci doriešenia škola 

mala 3 nové triedy a 3 nové učebne. Ale môžem sa mýliť. 

 

 Ale sú aj odporúčané normy, koľko detí sa odporúča na počet 

m2. Samozrejme, ak bude potrebné, tak mestská časť prikročí aj 

k vybudovaniu ďalších 6 tried. Ale hovorím, mám za to, že tých 6 

tried by malo vyriešiť problém aj s triedami tak, aby v každom 

ročníku boli dve, a aj s učebňami. Takto si to pamätám z porád, 

ktoré sme mali. 

 Pán poslanec Mrva, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a  
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 Ešte veľmi rýchlo otázka: Prečo tu nie je pán Varga, ktorý 

by nám takéto veci vysvetliť. A prečo tu nie sú jednotliví vedúci 

oddelení; pani Effenbergerová vždy chodila na zastupiteľstvo, 

vedela nám profesne odpovedať. Prečo tu nie je pán Varga? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je chorý, má covid. A pán Čajda ako šéf eurofondov ktorý by 

tu mal byť automaticky, je chorý takisto. Naháňam ho, vo štvrtok 

som mu telefonoval, bol chorý. Takže bohužiaľ. Pán Varga detto.  

 Pán poslanec Troiak. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja sa chcem spýtať na položku: doplnenie projektovej 

dokumentácie pre komunitným centrom Ovručská, že o čo tam ide? 

A nerozumiem tomu, že vlastne po roku sa obraciame s týmto 

projektom na Slovenský pozemkový fond, keď už na prvom stretnutí 

v septembri, ak sa nemýlim, ja som vám to hovoril, že sú tam 

nevysporiadané pozemky a celý rok sa nič nespravilo, až keď som 

ja upozornil na túto situáciu. To je jedna vec. 

 A budem pokračovať až mi odpoviete.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, máte priestor. 

 

 

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

 Dobre. Druhá vec, chcem sa spýtať ohľadom tých položiek 

v rozpočte ohľadom ZŠ Sibírska. Ja podporujem toto účtovné 

vysporiadanie, ale prečo to tak nebolo ešte pred prázdninami, keď 

sme schvaľovali túto položku v rozpočte? Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V prípade Ovručskej, doplnenie dokumentácie, alebo 

prepracovanie dokumentácie je zaplatenie toho čo sa urobilo 

v zmysle posledného stretnutia s občanmi. 

 

 A pokiaľ ide o Sibírsku, priznám sa nezachytil som 

vysporiadanie. Zachytil som to, že potrebujeme ďalšie peniaze na 

to, aby dole boli zrekonštruované toalety, aby sa vyriešila 

situácia s rozvodom vody, ktorý sa tam kvázi objavil. Potom sa 

tam odstránila stena, tá sa odstránila v dôsledku odchodu nájomcu.  

 

 Vzhľadom na to, že j e vysoká pravdepodobnosť, že získame 

prostriedky z Európskej únie na Materskú školu Šuňavcova, bude 

potrebné dočasné umiestnenie niekoľkých tried. Predbežná dohoda 

s pani riaditeľkou je, že by jedna z tried, teda tie najstaršie 

deti boli dočasne umiestnené na Základnej škole Sibírska, ako 

materskej škole. A preto tam investovať aj do tej triedy, aj do 

toaliet, aby sa prispôsobili a boli v dobrom stave. 

 Pán poslanec Vaškovič, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č :   

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja nadviažem na kolegu, pána 

poslanca Troiaka. Keď sme v minulosti diskutovali o výške 

finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu na to 

námestičko na Ovručskej, tak už vtedy som kritizoval, že je to 

neúmerne vysoká čiastka. Ak si dobre pamätám, tak to bolo 10 000 

€.  

 

     V ďalšom, teraz predloženom návrhu zmeny rozpočtu máme ďalšie 

2 000 €. No, jedná sa o územie, ktoré má 1 hektár, možno ani nie. 
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A keď som vtedy kritizoval výšku finančných prostriedkov, dostal 

som odpoveď, že je to preto tak vysoké, že bude musieť táto 

projektová dokumentácia spracovaná tak, aby Slovenský pozemkový 

fond nám ten súhlas dal.  

  

 Teraz navyšujeme, máme predložené pred sebou zvýšenie 

o ďalšie 2 000 €; mne sa už vtedy zdal ten projekt predražený 

a takisto si myslím, že toto je neúmerné navýšenie tohto rozpočtu. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Rozumiem. Ako som povedal, navýšenie vzniklo 

na základe požiadaviek miestnych obyvateľov, ktoré vzniesli na 

projektantov potom čo už ten projekt, projektová dokumentácia, 

boli hotové.  Takže toto má svoj dôvod prečo.  

 Pani poslankyňa Švecová, nech sa páči. 

 Nemôžete sa prihlásiť? Dá sa to, kolegovia? Nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pán Vaškovič. Ja som zabudol povedať, že vlastne aj 

Vy ste minule upozornil na tento Slovenský pozemkový fond. Ja len 

chcem povedať, že naozaj je dôležité, aby sa rekonštrukcia 

spravila lebo rok je ten priestor rozkopaný a je to tam absolútne 

neútulné, autá tam naďalej parkujú pred tým obchodom, aj pred tým 

komunitným centrom, čiže treba to dať čo najrýchlejšie do 

poriadku. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja s Vami súhlasím. Dobre.  
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 Pani poslankyňa Švecová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela opýtať na jednu položku, 

alebo dve, aby som bola presná: Rekonštrukcia Školak klub, 

exteriér realizácia a rekonštrukcia telocvične ZŠ Riazanská. Táto 

škola vlastne to je areál školy, vonkajší aj vnútorný sa 

rekonštruuje naraz. Na komisii nám bolo povedané, že do konca 

septembra to bude hotové. Evidentne to hotové ešte nie je, deti 

chodia do parku na Hálkovej, čiže či aj v rámci .., či aj  v rámci 

telocviku?  

 

     Tak sa chcem opýtať, po prvé o aké navýšenie sa jedná, s čím 

to súvisí, o aké práce a preto čo ešte stále nie je hotové?  

     A kedy je odhad, že to bude hotové? Lebo to je naozaj veľmi 

zlé načasovanie na začiatok školského roka.     

 

 Druhá vec, čo sa chcem ešte opýtať sa týka športoviska 

Pionierska, to je realizácia plus 14 830 €. A sme sa bavili keď 

sme dohadovali program o tom, že sú tam vady na tomto športovisku, 

ktoré majú byť zo zádržného zrejme realizované, tak či tieto 

platby ktoré ideme uhradiť, čo nie je ešte v poriadku, sú o. k.? 

Lebo mne sa to zdá pri toľkých vadách, aspoň to čo čítam, od veci; 

lepšie sa ani neviem vyjadriť v túto nočnú hodinu, aby sme my 

niečo uhrádzali, keď to stále nie je v poriadku. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o Základnú školu Riazanská, my sme 

tam mali prisľúbenú dotáciu z Ministerstva školstva, preto sme 
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posúvali celú tú investíciu. Nakoniec sme ju nezískali, potom 

prišiel nový minister, takže už s tým nepočítame.  

 

 A prečo došlo k zdržaniu prác? Došlo k nemu preto, že pri 

odkrytí parkiet, tie ktoré boli vyduté, ukázalo sa, že pod nimi 

sa nachádzala kaverna. Tá kaverna nebola len na kúsku, nafotili 

sme to, bol som na tvári miesta, bola zhruba na úrovni až jednej 

štvrtiny celej telocvične. V minulosti tam došlo totiž k havárii 

vody, a síce všetko bolo vysušené, odstránené, ale tá kaverna tam 

vznikla. Takže v dôsledku toho vznikli práce naviac, ktoré treba 

istým spôsobom vyriešiť. A zároveň sa tá finálna rekonštrukcia 

telocvične posúva asi o dva týždne. 

 

 Pokiaľ ide o Pioniersku, tak ja s vami plne súhlasím pani 

poslankyňa. Čiže, my tam máme síce nejaký doplatok, nejakých 

14 000 €, ale moja požiadavka je, aby sa tieto peniaze nepustili 

dovtedy, kým nebude zrealizovaná rekonštrukcia resp. oprava toho 

oválu. Tým, že ja tam bývam, tak mňa to dráždi každý týždeň keď 

tam chodím behávať. Čiže my tam máme ešte nejaký doplatok, ak sa 

nemýlim, na cvičiace zdroje. Ale nepustíme to, pán prednosta, kým 

nebudú odstránené tie vady na korčuliarskom ovály.    

 Nech sa páči, pán prednosta máte slovo. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem. Ja len chcem upozorniť, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, že bude to trošku asi na dlhšie, lebo ako sme zistili 

po bežeckom ovaly, po týchto plochách jazdia nám vozidlá. Vyzerá 

to podľa tých stôp, že sú to naozaj možno traktory, možno 

štvorkolky. Ja som dal pokyn, minulý týždeň sme podali trestné 

oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože dochádza tým 

k poškodzovaniu. A práve tá celá situácia bude o to sťažená, lebo 
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naozaj my nevieme teraz preukázať, kto to bol, ako? Áno, čiastočne 

ten dodávateľ tam neurobil svoju prácu ako mal, ale bude sa 

vyhovárať aj na takéto poškodenia.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 No, to je síce pekné, ale kým to nebude opravené, my mu 

nepustíme tie peniaze, tak môžeme sa súdiť a hádam medzi sebou. 

 Pán poslanec Galamboš, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne, pán starosta. Dve veci:  

 V pláne obnovy na školy, Bratislavský kraj na školy je 63 

miliónov eur a na škôlky 42 miliónov eur elokovaných; tam by bolo 

treba trošku zapracovať, možno aj posilniť team na úrade, ale to 

už asi bude na nového starostu ohľadom obstarávania tých 

európskych projektov. To je jedna vec. 

 

 A druhá vec je, ten záujemca čo chce kúpiť halu sľúbil, že 

daruje mestskej časti 15 000 € na dovybavenie športoviska 

Sibírska, lebo nám, starým pánom tam chýbajú malé brány, na menší 

futbal, na hazard my nehráme. Napríklad nejaké lavičky, nejaké 

lopty, atď., ale to bude formou daru; proste aby to ostalo mestskej 

časti plná čiastka. Ďakujem pekne, 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Švecová. 

 

 

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 
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 Mne už nedá len nedodať, že veľmi nešťastne načasovaná tá 

rekonštrukcia Školak klubu, exteriéru a telocvične Riazanská. 

Táto škola je ťažko skúšaná, momentálne je bez riaditeľa. 

A skutočne v tomto počasí si zoberte, čo tie decká, lebo nemajú 

kam. Takže len som chcela povedať, že verím, že to za tie 2 týždne 

bude. 

      Ale to čo som sa dozvedel je, že to nebude ani do decembra, 

a to je skutočne na zamyslenie. Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dobre. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja som včera posielala dotaz, ale je bez odpovede, 

tak to tu prečítam:  

 Čo sa týka Školak klubu, tak my navyšujeme prostriedky 

z rezervného fondu 2 540 €, potom o 8 500 € na 48 500 ®. A potom 

to je v časti d). A v časti f) meníme ten kód zdroj 300 000 €. Ja 

sa pýtam, že koľko to vlastne stojí, 300 000 €, alebo 300 tisíc 

plus 48.500 €, plus 2 540 €; nie je mi jasné, že koľko vlastne tá 

realizácia tohto bude stáť a že koľko potrebujeme? To, že meníme 

fond zdroje, to mi je jasné, ale koľko vlastne je tá výsledná 

suma? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak sa nemýlim, ale to zodpovie potom pán vedúci, tak výška, 

doplnené. Podľa mňa sa aj navyšujú požiadavky na obstarávaní. 

 Pán vedúci, prosím, máte slovo, dobre? 
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Ing. J. L u k á č e k, poverený vedením hospodárskeho a finančného 

oddelenia: 

 Tá akcie je rozdelená z hľadiska kódu zdrojov na dve časti. 

Jedna časť je v podstate ten presun z rezervného fondu a druhá 

časť je teda v tej časti, ktorá hovorí o zmene kódu. Lebo v 

podstate tam riešime všetky ostatné výdavky. Dohromady je to 

348 000 € vysúťažená cena.  

 

 

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

 O. K. A potom tých 2 540 €? (Poznámka.) 

 Môžem ďalej?  

 Potom som sa chcela spýtať na tú telocvičňu na Riazanskej. 

V časti b) telocvičňa máme 100 000 € plus 22 633 €, spolu 122 633 

€. 

 

 Potom v časti e) máme ďalšie zdroje z poplatku na rozvoj, 

tam je „nula“, plus 7 367 €. Takže, koľko to je telocvičňa na 

Riazanskej? (Poznámka.) 

Dobre. Takže je to z tých zdrojov. 

 

 A tretie, čo sa týka Legerského, rekonštrukcia bytu na 

škôlku. Aby to tu odznelo správne, ja som to namietala aj na 

komisii; to nie je rekonštrukcia bytu, to je rekonštrukcia bytu 

na škôlku.    

 

    Takže v časti d) máme 16 000 € plus 15 000 €, výsledok 31 000 

€.  

V časti e) máme nula plus 9 300 €, takže v časti e) 9 300 € 

z poplatku za rozvoj. Takže, koľko stojí prerobenie bytu na škôlku 

na Legerského? 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán vedúci, idete Vy? 

 

Ing. J. L u k á č e k, poverený vedením hospodárskeho a finančného 

oddelenia:  

 Tam je uvedené v podstate iba tých 9 300 €. Predtým to bolo 

z rekonštrukcie bytu na triedu v textovej časti, na strane 9. 

 

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

 Ale toto poslal pán kolega Braňo Filipovič v zaslanom 

poslaneckom návrhu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 My sme teraz pri tom pôvodnom návrhu, ak sa nemýlim. 

 

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

 Ale ja čítam aj tú zmenu, či som to prepočula? 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ja by som to uviedol, teda vysvetlil Vám to. To nie je jeden 

byt, sú to dva byty. Na Materskej škôlke Legerského boli z jednej 

aj z druhej strany dva byty. Jedna nájomníčka bola presťahovaná, 

dostala náhradné bývanie. Druhá odišla do domova sociálnych 

služieb Archa s tým, že tieto byty bude teraz používať škôlka. 

Lenže nakoľko tieto byty mali samostatné rozvody, či už 

elektrického vykurovania, a podobne, pri rekonštrukcii nám 

vznikli nepredvídané náklady. Pôvodne sme chceli naozaj to iba 

vymaľovať, spraviť nejaké jednoduché úpravy. Konkrétne je to jeden 

byt, ktorý sa navrhuje teraz dofinancovať, tých 15 000 € je 



36 
 

 

41. zasadnutie MZ MČ B-NM 27.9.2022 

kúrenie, ktoré nám nefunguje. Musíme ho robiť nanovo. 

Rekonštruujeme dva byty na priestory pre škôlku.  

 

 

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

 Dobre. Ďakujem pekne. Škoda, že ste to nenapísali. Bola šanca 

to aj pripraviť, lebo ja som to včera poslala.  

 A teraz ma zaujíma: Kde dostal ten jeden človek to náhradné 

ubytovanie?  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Na Mestskej ulici.  

 

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

 Ahá. Takže to je tých 30 000 €, čo sa tam rekonštruoval ten 

byt. Dobre. Ďakujem.  

 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Má ešte niekto otázku v rámci zmeny rozpočtu?  

 Poslanecký návrh bol aký? (Poznámka.) Jasné. Dajme to ako 

súčasť. 

 A plus tam bola požiadavka pani poslankyne Švecovej na 

stiahnutie tých zelených striech, a to ste urobili. (Áno.) 

 Plus bola tam požiadavka pána poslanca Vlačikyho na tých 

6 000 € a na výtlky. Pán vedúci, vieme niekde vymyslieť 6 000 € 

na bežné výdavky? 

 

 

Ing. J. L u k á č e k, poverený vedením hospodárskeho a finančného 

oddelenia:  
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 Treba povedať, že opravy komunikácií sú na troch položkách 

v tejto mestskej časti. Z jednej položky bola zobraná táto suma, 

čiže na tých ostatných položkách ostáva v plnom rozsahu. Všetky 

tieto úpravy, ktoré sú v časti bežných výdavkov, aby ste vnímali, 

boli odkonzultované s príslušnými vedúcimi oddelení. To znamená, 

v podstate to odznelo na tých komisiách, keď si pamätáte.  

 

     Čiže, všetky tie bežné výdavky, tak ako sú tu uvedené, 

v podstate vychádza  sa z tých možností na to, aby sme vykryli 

tie zákonné požiadavky; teraz to hovorím úplne otvorene.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja mám iný nápad. Ak sa nemýlim, tak ste rozpočtovali na 

Novomestský športový klub 20 000 €. Poslanci schválili 12 000 €. 

Tým pádom tam máme ešte 8 000 €, čiže tých 6 000 € by sme vedeli 

odtiaľ zobrať a bude tým pádom každý spokojný. Dá sa tak?  

 

 

Ing. J. L u k á č e k, poverený vedením oddelenia: 

 Môže takto byť upravené. To znamená, že tam by ostalo 6 000 

€  a v časti, v položke ktorá hovorí o dotáciách, kde máme 

zobraných 40 000 € by bolo 46 000 €.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán prednosta, poprosím Vás, aby ste 

autoremedúrou osvojili tento návrh, že 6 000 € zoberieme z dotácií 

a zachováme 6 000 € na výtlky v zmysle požiadavky pána poslanca 

Vlačikyho.  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 
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 Ďakujem za slovo. Takže autoremedúrou by som chcel zapracovať 

poslanecký návrh pána poslanca Filipoviča s tým, že v bežných 

výdavkoch sa teda vypúšťa položka 635006/10 oprava výtlkov, - 

6 000 € na úkor dotácií (tu to nie je). A rovnako v časti d) 

presun rozpočtových prostriedkov z rezervného fondu z rezervného 

fondu suma 149 273 € znižuje o sumu 22 310 €, na sumu 126 963; 

ide o vypustenie zelených striech. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Timková s faktickou 

poznámkou. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

     Ďakujem veľmi pekne. Možno iba jednu otázočku: Koľko nám 

ostalo v rezervnom fonde? Pýtam sa. Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím pána vedúceho, aby Vám to zajtra poslal. Dobre. 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 To nevieme? 

 

Ing. J. L u k á č e k, poverený vedením oddelenia: 

 Viem to aj teraz povedať, aby ste sa nezdržiavali: Je to 

milión eur. dobre? Zatiaľ v keši, to čo Vás zaujíma, stále o tom 

hovoríme, otázka je, koľko dokážeme ešte do konca roka z týchto 

akcií, ktoré sú plánované v rezervnom fonde, minúť. To je všetko.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva. 

 

Poslanec Ing. J. M r v a : 

 Najprv sa chcem ospravedlniť, po tom hlasovaní budem musieť 

odísť; u pani Červenkovej som ospravedlnený už od 17.00 hod.    

 Druhá vec je, že chcel by som poprosiť, aby sme tie finančné 

prostriedky, čo sme teraz vrátili do opravy bytu, naozaj využili. 

Máme posledné, možno 6 – 7 týždňov keď môžeme robiť výtlky, tak 

ja by som bol veľmi rád, keď konečne to v tých uliciach vidíme, 

aj tie chodníky. A myslím si, že ešte ostali ďalšie finančné 

prostriedky, ktoré sme nevyčerpali, keďže sme aj mnohým iným 

zoškrtali na polovicu. Čiže to sú ďalšie finančné prostriedky, 

ktoré by mali prejsť do rezervného fondu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič.   

 

 

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

 Ďakujem. Ja som chcel keď máme tie peniaze navyše, potreboval 

by som k dvom ihriskám dať spomaľovače. Tam kde boli, jeden pri 

.. nám stále chýba a stále o to žiadame, a nemám na to finančné 

zdroje či to môžeme dať. Fakt je, že vždy to tam bolo, len sa 

rekonštruovalo a potom sa nevrátilo. Uvidíme, keď stihneme, bol 

by som rád.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak, faktická poznámka. 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 
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 Ja tiež potrebujem dať dva spomaľovače. Jeden na Kutuzovovej, 

druhý na Kraskovej pri Materskej škole. Takže, tiež neviem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

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

 Ďakujem za slovo. Takisto ako kolega Mrva, aj ja o trištvrte 

odchádzam asi aj s pánom Árvom, dobre?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Čiže, dámy a páni, ak dovolíte, tým pádom 

diskusiu uzatváram.  

 Ideme hlasovať o návrhu, ktorý vznikol kompromisom a na 

základe našej nejakej dohody, ktorú sme tu vytvorili. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

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

     Pán starosta, ja tiež budem musieť odísť, kvôli rodinným 

záležitostiam.  

 

  

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S. W i n k l e r  

 Ďakujem pekne. Takže, vážené dámy, vážení páni, je to taký 

kompromis, alebo taký kompilát týchto dvoch návrhov, 

pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Filipoviča s tými vecami, 

ktoré sme ako pred chvíľou počuli.    

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

schvaľuje  

tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2022 nasledovne: 
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a) Navýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 

vo výške 545 560 EUR 

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo 

výške 313 176 EUR 

c) Navýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov 

vo výške 232 384 EUR 

d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov KZ 46 (Rezervný fond) vo výške 149 273 EUR (tu je 

odpočítaná suma na zelené strechy) 

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov KZ 71 (poplatok za rozvoj) vo výške 77 399 EUR 

f) Zmena kódu zdroja rozpočtových prostriedkov v časti 

kapitálových výdavkov vo výške 432 000 EUR 

g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov 

KZ 71 (poplatok za rozvoj) vo výške 509 399 EUR  

h) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov KZ 43 (zdroje z predaja majetku) vo výške 432 000 

EUR 

i) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

príjmov KZ 111 vo výške 107 512 EUR 

j) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov KZ 111 vo výške 107 512 EUR 

bez pripomienok.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

  Ďakujem pekne. Nech sa páči, 

hlasujeme. 

    

 (Hlasovanie.)         18 poslancov 

 Za:                    0                 

 Proti:                 0  
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 Zdržal sa:             0.  

 Ideme ďalej. 

 

 

BOD 8:  

Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán vedúci, môžete veľmi krátke úvodné slovo?  

 

Ing. J. L u k á č e k, poverený vedením hospodárskeho a finančného 

oddelenia:  

     Je to skôr otázka na pána prednostu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Máte pravdu, je to skôr otázka na  

prednostu. Pán prednosta, nech sa páči. 

 

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

     Ďakujem za slovo. Takže, ak dovolíte, len aby som alternoval. 

V prvej časti v návrhu na druhé použitie z úveru je na realizáciu 

projektov, ktoré neboli schválené. Druhá časť je o úprave súm 

projektov, ktoré už boli schválené a reportuje, v akom sú stave. 

 

   Tak ako som povedal, pokiaľ nebude táto suma upravená, 

nedôjde 

k finančnému zabezpečeniu krytia, nie je možné podpísať zmluvu, 

nie je možné pristúpiť k realizácii. 

 

 Chcem Vás poprosiť, aby sme tieto projekty spustili. 

Samozrejme, tak ako  
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hovorím, každé ďalšie použitie, tieto prostriedky sa vrátia naspäť 

do mestskej časti, do rozpočtu, a každé ďalšie použitie bude zasa 

podmienené schvaľovaním v zastupiteľstve. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ja len si dovolím opraviť Vás, nech sa neurazíte, bod e) 

v bode 1. Získali sme dotáciu na Adaptáciu parku na Račianskom 

mýte, čiže táto vec bola schválená. Už len vyrozumenie. 

 

 

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

 Pán starosta, ja sa ospravedlňujem, tiež budem musieť odísť 

kvôli rodinným záležitostiam. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem.  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD. 

 Materskú školu môže podpísať, ale teraz s tým, že došlo tak 

je otázka, a to na ďalšie úpravy. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán poslanec Vlačiky. 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som navrhoval vypustiť bod 1. 

a hlasovať iba o bode 2. a 3.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 Prepáčte, ale potom nemôže pán starosta podpísať, ak 

neschválite mu to navýšenie na novostavbu materskej školy 

Teplická, nemôže podpísať ZŠ Teplická.    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Aký je tam problém? Máme vlastné zdroje. 

 

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

 V rozpočte to bolo uvedené, ale teraz došlo k oprávnenému 

nárastu. Sú to také tri otázky, ktoré reflektujú na nárast cien 

materiálu, nárast cien prác a prípadne ak budú ďalšie úpravy.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Boli poslanci o tom informovaní? Nie. 

 Nič, ja Vás požiadam o inú vec: V rámci bodu 1. bol 

schválený park na Račianskom mýte, aby som mohol zmluvu 

podpísať, aby sme tam túto vec zachovali. Ostatné rozumiem, 

akceptujem. A za tú Teplickú sa ospravedlňujem a nebudem žiadať, 

aby ste tam navyšovali tie prostriedky.  

 Pán poslanec Troiak. 

 

 

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

 Chcem sa spýtať na to e) Adaptáciu parku na Račianskom 

mýte; však sme na to dostali EUR? Neviem, tak čo vo výške 1,2 

milióna eur ideme schvaľovať?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Pán poslanec, ale poznáte systém. Viete, že my potrebujeme 

peniaze pri každom jednom európskom projekte na prefinancovanie 

a dofinancovanie. 

 

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

 Ale však sme žiadali z eurofondov 1,2 milióna eur v roku 

2020 v decembri.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To je prefinancovanie projektu. 

 Pán poslanec Winkler, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja poviem úplne otvorene, 

ten bod 2. zmena, s tým nemám absolútne žiaden problém, viem aká 

je reálna situácia so stavebnými materiálmi, atď. Čiže, ak si 

spočítame, tam ten bod 2 náklady na Odborársku, Cádrovu, plus tam 

máme ešte Šuňavcovu 701 tisíc, kde sme vysúťažili firmu, ktorá 

dala ponuku za 788 tisíc, ale tá odstúpila od zmluvy, čiže opäť 

to bude, ak si spočítame tieto 3 položky vyjde to na 6 880 000 

eur to použitie. 

 

     Ja viem o čom sa bavíme, ale ide o to, že plus v bode 1. máme 

ďalších 5 akcií za 4,9 milióna eur. Čiže spolu je to okolo 11 

milióna eur. Čiže môžeme schváliť takúto sumu keď máme úver vo 

výške, alebo úverový rámec vo výške 7,5. Ja rozumiem, že je to na 

preklenutie, ale mi to nejde nejako matematicky dovoliť. Myslím, 

že sa rozumieme. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ja rozumiem, aj vysvetlím:   

 Prečo vôbec berieme úver na prefinancovanie, keď by to malo 

fungovať plynule, keď príde platba v nejakom rozumnom čase, alebo 

nepríde. Ale táto platba príde v nejakom čase, to znamená 

nepotrebujeme akútne celú tú sumu ako počítate 10 miliónov, 

pretože platby nechodia do mesiaca ale v priebehu cca 4 mesiacov. 

Čiže to je otázka nastavenia cash flow. To znamená, než tie peniaze 

prídu až po realizácii projektu.  

 

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

 Ja tomu rozumiem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumieme si. 

 

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

 Len aby nebol; 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Rozumieme si. Pani poslankyňa Švecová.     

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Naozaj je pokročilá hodina, ale mňa až 

srdce bolí, keď počúvam o eurofondoch, takéto neodborné diskusie 

a vysvetľovanie najmä zo strany úradu. Ja by som do budúcna 

prosila, aj keď tu bude nejaké úplne iné zloženie, ale keď zostane 

aspoň časť ľudí na úrade, aby sa o eurofondoch, najmä o dôležitej 

veci a tým je, že pri každej výzve je možnosť či už prefinancovania 

zálohových platieb alebo refundácie výdavkov.  
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     To znamená, že my nepotrebujeme celé sumy, a možno vôbec 

žiadne sumy nepotrebujeme len spoluúčasť povinnú, ktorú pri 

väčšine eurofondov pri pláne obnovy možno že ani nie. Čiže, ja 

neviem prečo stále sa tu tlačí do niečoho, že my nemôžeme 

realizovať eurofondové projekty bez toho, aby sme ich nemali 

kryté, a aj to cez nejaký úver. Jednoducho to nie je pravda. 

A v mnohých projektoch, v mnohých výzvach to tak je, ale v mnohých 

to tak nie je, a to sa tu nikdy nepovie.       

 

 A naozaj, netvárme sa a neklamme si, že nemáme zdroje. Máme. 

 A ešte ďalšia vec: Tie eurofondy, ktoré majú byť financované 

z tohto programového obdobia, majú byť hotové do konca roku 2023. 

My keď si tu naschvaľujeme zrovna všetky na ktoré máme podpísané 

a schválené žiadosti, tak jednoducho ich nemáme šancu stihnúť. 

Tak neklamme si, že sa nám to vráti. Nemusí sa nám to vrátiť. 

Veľmi ľahko sa nám môže stať, aj že budeme mať trebárs neschválené 

verejné obstarávanie, v prípade Cádrovej aj pán Čajda nám na 

komisii rozprával, môže dôjsť ku korekciám, môže dôjsť 

k neoprávneným výdavkom a nebude nám to stačiť.  

 

 Takže naozaj nemajme veľké oči, neschvaľujme všetko, 

sústreďme sa na dva – tri projekty, ktoré aj dokončíme podľa 

možností v rámci oprávneného obdobia a potom sa pozerajme ďalej. 

Naozaj je mesiac pred voľbami, netlačme to takto na hranu, lebo 

dopadneme zle. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 
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 Ja len k tomu čo povedala Silvia (Ing. Švecová), máme tu 

v 2. vysoké sumy. Ja len by som sa chcem spýtať, je tu vôbec 

niekto kto dá záruky na  to, že sa tieto projekty dokončia do roku 

2023? Nezopakuje sa nám ten problém, ktorý sa už raz stal? Toto 

nebude sranda, to bude asi 6 miliónov eur, páni a dámy. A keď sa 

to nestihne do toho roku 2023, ako je to tam s tými sumami; prepadá 

to celé, nejaká časť, alebo čo sa stihne postaviť, alebo nejaký 

podiel z toho?  

 

     Vie nám dať niekto informácie, že čo by sa stalo keď sa to 

do konca roku 2023 nestihne, lebo povedzme si na rovinu: Pán 

starosta už tu nebude, lebo kandiduje niekde na primátora, čiže 

on nebude v mestskej časti, teraz tu príde nové vedenie. Kým sa 

dá to nové vedenie nejakým spôsobom dokopy, skonsoliduje aby tu 

už začalo niečo robiť, to tiež nebude jednoduché, (gong) 

 

     Máme jeden rok na to, aby sme skončili dve veľké stavby. To 

je 6 miliónov eur. Vie mi niekto povedať, čo by sa stalo, keď by 

sme to nestihli, alebo postavili len časť tohto projektu?   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, v prípade Základnej školy Cádrova mali sme 

šťastie, prvý raz to vyhrala naozaj veľká, silná firma, ktorá je 

pripravená podpísať tento týždeň zmluvu a budúci týždeň začať 

s prácami. Garantuje, že to do roka stihne.  

 Pani poslankyňa Timková. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja tu reagujem práve na teraz 

vašu poslednú vetu: To znamená, že je v zmluve napísané, že to 
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garantuje? Alebo je tam napísané, že keď to nestihne do roku 2023 

tak nám niečo vráti alebo nám dáva nejaké záruky? To nie, že mal 

by stihnúť, a je to výborná firma.  

     Takže chcela by som sa spýtať, či je to v zmluve, ktorú idete 

podpísať?   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Súčasťou zmluvy sú, samozrejme, garancie.  

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Pýtam sa, sú tie sankcie vo výške 3 miliónov, 2 miliónov, 

1,5 asi nie. Tu by som sa chcel spýtať aj pána kontrolóra, čo na 

hovorí? Aby nám to objasnil aj on, teda z pozície kontroly, čo by 

sa stalo, keby náhodou tieto projekty sa nestihli včas. Či sa nám 

nepreplatí nič, alebo sa nám preplatí polovica, alebo ako by to 

proste bolo.  

 

     Bolo by fajn, aby to všetci vedeli, aby to potom nebolo tak, 

že niekto povie: že ja všetky projekty podporím rád, ale také, 

ktoré sa stihnú načas a budeme mať presne, tak ako sme sa dohodli, 

tak to aj odhlasujeme, a tak to aj bude. Aby sa nakoniec nestalo 

to, že niekto povie: poslanci to odhlasovali a toto je to 

vybavené.  

 

     Ja poviem, každý dobrý projekt, a bol by som úplne hlúpy keby 

som nepodporil projekty, ktoré nám hradia eurofondy. Ale zase na 

druhej strane nám to riziko hrozí, že máme jeden rok, a to nie sú 

malé stavby, a teraz nejde ľahká doba a problém je so všetkým 
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možným, aj s energiami, s ľuďmi, takže dajme si na to pozor, 

kolegovia.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je to tak. Nech sa páči. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ak dovolíte, nechcel by som hovoriť za pána Čajdu, ktorý je 

na eurofondy, ale máme návrh, ktorý nebol zaradený dnes, materská 

škola Vihorlatská. To znamená, že pokiaľ by tieto projekty nejakým 

spôsobom skrachovali, stiahneme, odstúpime od zmluvy a dáme 

projekt do plánu obnovy. Hovorím, je taký záložný plán. My trváme 

na tom, že chceme stihnúť tieto termíny ktoré boli stanovené,  

vysúťažené spoločnosti. Ale hovorím, je tu plán B, ktorý zatiaľ 

nemáme doladený.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec, nech sa páči. 

 

 

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

 Pán prednosta, čo keď príde k tomuto plánu B rozostavanosti 

25 – 30 %? 

 

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

 Sú mestské časti, ktoré platia z vlastných prostriedkov 

a potom si to nechajú prefinancovať . 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 
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 Hovoríte, že nič nám nehrozí? Žiadny problém nie je. Toto 

chcem počuť, dobre, záruky. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V prípade Cádrovej som si istý, že nám nič nehrozí. Mali sme 

niekoľko stretnutí na najvyššej úrovni. Povedali sme, že vieme že 

je to zložitý projekt pretože je oveľa zložitejšie robiť 

rekonštrukciu, nadstavbu, dostavbu, prístavbu. Cádrova je zložitý 

projekt. Na rozdiel od Odborárskej, kde staviame na zelenej lúke. 

Tam bolo niekoľko stretnutí na všetkých úrovniach. Povedali, že 

jednoznačne stihnú a garantujú to, že do konca septembra to bude 

hotové. A ja mám k ním dôveru, aj keď nikdy u nás nerobili. Robí 

to firma, ktorá má veľké stavby, ktorá má vlastných pracovníkov, 

množstvo pracovníkov. A mám za to, že tá cena, ktorú dali, je dosť 

vysoká na to, aby to zvládli bez problémov. Dokonca aj v prípade, 

že dôjde k ďalšiemu navýšeniu cien na trhu.  

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem, pán starosta. Rozumiem tomu dobre, že Račianske 

mýto park zostáva, lebo to nie je zložitá stavba. Tam sú nejaké 

spevnené plochy,  vodozádržne zariadenia a nejaká výsadba drevín. 

Takže to je v poriadku, a ostáva v revitalizácii z externých 

prostriedkov nejakým dofinancovaním, áno?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 No, ak dobre chápem, tak poslanci hovoria, že navrhujú 

vypustiť bod 1. celý a ostali by iba body 2. a 3. Takto chápem 

stanovisko poslancov.  
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 Ja som poprosil, aby z toho bodu 1, sa stiahlo Račianske 

mýto a nemám pocit, že je k tomu nálada, a ja to rešpektujem. 

Dobre. Aj tak nič nestrácame, keďže nám neprišlo oficiálne to 

schválenie. To nám príde v priebehu niekoľkých týždňov.  

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

  Tak ja by som sa spýtala; hovorili sme tu o Cádrovej, ako 

je to s Odborárskou, tam ako vidíte, kedy by mohla začať? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V prípade Odborárskej nemáme takú obavu ako u Cádrovej, 

pretože je to novostavba. Vždy sa bojím skôr rekonštrukcie lebo 

nevieme na 100 % čo sa tam nachádza. Tam bolo teraz ukončené 

verejné obstarávanie, akurát sa vyhodnocuje. A tam by mala byť 

zmluva podpísaná zhruba o dva týždne. Čiže, Cádrova tento týždeň, 

Odborárska o dva týždne. Nech sa páči. 

 

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

 Ešte z tých piatich písmeniek v bode 1 je vyobstarávaná iba 

Teplická? Na ostatné ešte nebolo verejné obstarávanie? Ako je to? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Obstarali sme Mierovú kolóniu, Ľudové námestie, Teplickú 

a Račianske mýto s tým, že v prípade Mierovej kolónie, Ľudového 

námestia a Račianskeho mýta neboli podpísané zmluvy, pretože tam 

čakáme v prípade Mierovej kolónie a Ľudového námestia na 

schválenie príspevku a alokované zdroje. V prípade Račianskeho 

mýta na alokované zdroje. 



53 
 

 

41. zasadnutie MZ MČ B-NM 27.9.2022 

 

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

 A Vihorlatská, tam nebolo ani verejné obstarávanie, hej?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Verejné obstarávanie, to skončilo neúspešne, a ideme do 

nového obstarávania. 

 

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

 A viac ste neobstarávali nič? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie.  

 

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

 A vrátite ten príspevok, alebo ako? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 My sme ho nedostali, čiže nemusíme vracať.   

 

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

 A zmluvu ste nepodpisovali, hej? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Zmluva bola podpísaná. 

 

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

 A mienite odstúpiť? 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Odstúpim.  

 

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

 To ma mrzí. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja neviem, či si pamätáte, pán starosta; 

jedného času s pánom poslancom Árvom sme upozornili na to, že bola 

takáto zmluva, že teda boli jasné podmienky a táto zmluva sa 

nedodržala a ten realizátor tej zmluvy bol v omeškaní trištvrte 

roka. Nakoniec neplatilo nič. 

 

 Mňa by len zaujímalo, aká je tá zmluvná pokuta v prípade, že 

ten staviteľ toto nesplní, i keď Vy dávate expresné záruky, veríte 

mu, je to na zelenej lúke, atď. Aká bude tá výška zmluvnej pokuty 

keď on nedodrží tú zmluvu? Aby sa nám nestalo, že bude navyšovať 

niekoľkokrát. 

 

 A chcem poprosiť pána kontrolóra, aby sa k tomu nejako 

vyjadril. Aby nám povedal, čo tu hrozí v prípade; či je to také 

jednoduché. Lebo viem, že vtedy povedal: Poslanci, dávajte si 

pozor na čo dvíhate ruky. Takže, ja by som sa k nemu vrátil, aby 

nám to vysvetlil. A ja, keď nám to vysvetlí, ja veľmi rád podporím 
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tieto projekty, lebo mne veľmi záleží na tom, aby tie deti na 

Odborárskej; samozrejme ja pôsobím na Cádrovej, mali novú školu.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak sa nemýlim, je tam kaucia za každý deň meškania. Výšku 

Vám neviem povedať z hlavy a môžete si pozrieť na internete. 

 Dobre. Dáme slovo pánovi poslancovi Lovichovi, a potom nech 

sa páči Vy. 

 Pán poslanec Lovich, faktická poznámka, nech sa páči. 

 

 

Poslanec M. L o v i c h :  

 Ďakujem za slovo. Rád by som sa spýtal na škôlku na 

Vihorlatskej, aký je stav, keďže máme ju vyhodiť? Je to bod d) 

realizácia projektu Vihorlatská. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pripravili sme návrh, ktorý vám išiel e-mailom vo veci, ako 

hovorí pán prednosta, Materskej školy Vihorlatskej, kde je 

popísaný celý stav. 

Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.  

 

 

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

     Ja by som sa vyjadril za každým vašim omeškaním. Viete, keď 

máme my nejakú lehotu a keď nestihneme tú lehotu a prídeme 

o niekoľko miliónov, a jemu sa začne spočítavať nejaký deň 

omeškania percentuálne, nejakých 0,0, neviem koľko percent, nám 

to nič nevyrieši, lebo takýmto spôsobom nedostaneme naspäť tie 3 

milióny, alebo 2 milióny, neviem koľko. Takže, mňa to  zaujíma, 
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že ako je to ošetrené v tom prípade, keď by sme to museli fakt 

uhradiť z tých eurofondov? Preto som chcel, aby sa pán kontrolór 

k tomu vyjadril, aby sa nestala taká nejaká záležitosť, ako pred 

4 rokmi, že nakoniec ešte to zastupiteľstvo bude vinné za to, že 

to vôbec odhlasovalo. Nerád by som sa k tomu dostal. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V prípade Cádrovej je tam čas na zhotovenie projektu do 

septembra budúceho roka. A tam oni povedali jasne, že ten termín 

stíhajú, čiže máme tam nejakú malú vatu, o ktorej nehovoríme. 

Jednoducho v septembri to chceme mať hotové. A máme na to, aj 

podľa projektantov, Cádrova je zložitejší projekt ako Odborárska.  

 Pán poslanec Galamboš, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Keďže je na Račko podpísaná 

zmluva o kofinancovaní a nie sú alokované zdroje, znamená že teda 

prebieha nejaká kontrola výkaz, výmer, projektovej dokumentácie? 

Toto je terminológia tejto činnosti? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Čo prebieha v tejto chvíli v prípade Račianskeho 

mýta? 

Po a), my vieme, že projekt bol schválený a čakáme, kedy dostaneme 

písomné vyrozumenie. To je jeden z predpokladov uzavretia zmluvy.  

Po b), sme v rokovaní so spotrebiteľom, pretože ceny ktoré sú vo 

výkaze, výmere, sú z roku 2020. Čiže, zhruba spred 2 rokov. Má 

požiadavky na navýšenie, on nám bol ochotný tu garantovať cenu 

ešte po povedzme trištvrte roka 2021, ale v súčasnosti už nie. 
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Čiže, čakáme od neho na ponuku, čakáme od neho požiadavky, ktoré 

budeme preverovať a dáme vám vedieť, aké sú jeho požiadavky, aké 

je jeho zdôvodnenie. Samozrejme, ozveme sa zároveň projektantovi, 

aby tieto jeho požiadavky skontroloval. 

 Pán poslanec Árva.  

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Priznám sa, ako v tých intenciách 

ako povedal Stanislav Winkler, naozaj nerozumiem prečo vlastne 

rokujeme a poviete že z hľadiska zdrojov ten úver je limitovaný 

a ceny tých jednotlivých projektov stúpajú a nevieme ich vykryť. 

A zároveň ešte raz pripomínam, teda kolega Mikulec žiadal, aby sa 

pán kontrolór vyjadril; prosím Vás, dajte mu slovo. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán kontrolór, môžem poprosiť teda?  

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Ďakujem. No, o mne je známe, že som realista. Nie som 

pesimista ale som realista. Ja by som možno odvážne, ale dovolil 

by som si povedať, že ja by som tieto dva projekty v tejto chvíli 

neporovnával. Vtedy sme mali na JAMU reálne mesiace, a boli to 

zemné práce, to znamená bolo to zimné obdobie. Čiže tam by som sa 

k tomu vyjadril ináč.  

 

 Tuná pokiaľ ide o štandardnú situáciu aká je v súčasnosti, 

tak môžem úprimne povedať, že si nemyslím, že by sa to nemalo 

stihnúť. Na druhej strane vzhľadom na to čo sa deje vo svete, ja 

neviem čo bude zajtra, pozajtra, popozajtra, ale nemyslím si, že 
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by sme mali sedieť na zadku a nerobiť nič, lebo naozaj to vám 

nikto nepovie, to vám nepovedia ani na Wolstreet čo bude      

zajtra. Takže, z klasického, technologického a časového hľadiska 

tuná problém nevidím, ale čo bude stáť tehla o polroka, to vám 

nepoviem. To keby som vedel, tak nemusím sedieť tu. V dobrom. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Švecová, faktická poznámka. 

 

 

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

 Mňa ešte v súvislosti s eurofondami zaujíma jedna vec; je 

tam aj Teplická, rast cien, či už sme podali nejakú žiadosť 

o platbu? Aspoň začiatočné práce ktoré už prebehli, keďže fotky 

sme dostali že už múry sa ťahajú. Takže, či už niečo sa nám vracia? 

Alebo aspoň minimálne bolo niečo podniknuté, lebo to je tiež 

dôležité. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, my sme zatiaľ nič nezaplatili. 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som chcela vysloviť také poľutovanie nad tým, že tu 

nie je pán Čajda. Keď sme mali to stretnutie k presunu tých 

eurofondov, ja som tam bola sama, nejaké dve hodiny sme sa 

rozprávali. A myslím si, že s ohľadom na to, že vlastne aj Vy pán 

starosta, aj Vy pán prednosta máte informáciu, že pán Čajda je 
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chorý, tak ste si mali o všetkých týchto projektoch vypýtať to 

maximum informácií o tej jeho práci, lebo ja som sa na tú 

realizáciu neopýtala a on vystupoval povedala by som oveľa tak 

istejšie ako Vy. Tiež by som sa prikláňala k tomu, čo povedal pán 

kontrolór, že budúcnosť je neistá. Ako povedzme si, že prioritou 

sú školy a bude dobré, keď to vlastne stihneme. A proste poďme do 

toho, a menej váhajme.  

 

     A na druhej strane (gong) by som apelovala na vás dvoch 

predstaviteľov úradu, aby ste si proste tie informácie od pána 

Čajdu zistili. Poviem to ako si to myslím, ako nám hovorili 

v škole, mali by ste to sypať z rukáva.        

    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec, nech sa páči. 

 

 

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

 Ja som chcel poďakovať pánovi kontrolórovi, že ma uistil, že 

je realista a že sa to stihne. Aj Vy, pán starosta, ste to 

povedali, že sa stihne, tak budem rád keď sa to stihne. A keď by 

som Vás mohol poprosiť, ten článok tej zmluvy o tom diele, keby 

ste nám povedali čo sa týka tých sankcií. Keby ste to preposlali 

poslancom, toto je možné? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som poprosil kolegov, aby sme tieto 

veci podporili, nech je to za nami, lebo už to dlho trvalo. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Takže, nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu. 

 Máme tu návrh pána poslanca Vlačikyho na zmenu materiálu č. 

8; nech sa páči. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S. W i n k l e r  

 Ja, ak dovolíte, ešte predtým, ako prečítam návrh pána 

poslanca Vlačikyho, ktorý navrhuje zmenu uznesenia, aj som to 

s ním konzultoval, sa chcem spýtať pána prednostu: Pán prednosta, 

Ty si mi hovoril, že keď neschválime Teplickú, budeme mať problém 

s pokračovaním stavby; čiže je tam problém s cash flow, aby sme 

vedeli ešte nejako operatívne zareagovať.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ako bolo povedané pánom starostom zatiaľ sme nezaplatili 

nič, lebo naozaj v čase podávania ponúk v roku 2021 boli iné ceny. 

Zmluva bola podpísaná tesne pred vypuknutím tohto nazvem to 

šialenstva v januári a odovzdaná stavba bola v júni. To znamená 

medzi októbrom a júnom došlo k dosť razantnému nárastu cien. 

Samozrejme, dodávateľ požaduje to previesť do týchto svojich 

fakturačných vecí. My sme mu prvú faktúru, ktorá bola za dva 

mesiace vrátili a čakáme na to, aby sa uzavreli dodatky, ktoré 

nemáme teraz finančne kryté. Ja preto vás chcem poprosiť, aby ste 

to schválili, aby sme mohli uzavrieť tie dodatky, môžem vám poslať 

e-mail. Naozaj vychádzame z prísnych kritérií, ktoré boli 

stanovené Štatistickým úradom, ktoré sú stanovené firmou Centrus, 

nedávame mu nič navyše.    
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Poslanec Ing. S. W i n k l e r : 

 Dobre, ďakujem pekne. Čiže, ja sa len spýtam ale nebudem sa 

otáčať na Martina (Mgr. Vlačikyho), keby sme upravili Martin ten 

Tvoj návrh, že by sme schválili v bode 1, bod c) realizácia 

projektu „Novostavba MŠ Teplická“,  a potom ostatné by sme 

neschválili. A bod 2. by zostal kompletný?  

    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Vlačiky, faktická poznámka. 

 

 

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

 No, ja som v šoku, že takúto informáciu dostávame nie že 

v hodine dvanástej, ale už po dvanástej. Ako nerozumiem tomu, že 

teraz akože čo máme urobiť, hej? Lebo ako naozaj tesne pred 

hlasovaním sa dozvedieť že je takýto problém, tak ako to je naozaj 

nonsens. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Netreba nič robiť. 

 

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

 Netreba nič robiť. Dobre, takže neurobme nič, zostáva na 

pôvodnom návrhu. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Winkler, nech sa páči.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S. W i n k l e r  
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 Dobre. Je tu teda návrh na zmenu navrhnutého uznesenia pána 

poslanca Vlačikyho, ktorý žiada vypustiť bod 1. návrhu uznesenia 

a hlasovať len o bodoch 2. a 3. 

 Čiže budeme hlasovať o tom bode č. 1 uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

1. schvaľuje  

čerpanie schváleného bankového úveru od Slovenskej 

sporiteľne, a. s. a použitie úverových prostriedkov na 

preklenutie časového nesúladu medzi potrebou úhrady faktúr 

a časom získania externých zdrojov, pritom tieto externé 

zdroje po obdržaní znížia čerpanie úveru, a to nasledovne   

- podľa predtlače 

 

a/ na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku – 

Mierová kolónia“ – vo výške cca 475 tis. Eur; 

b/ na realizáciu projektu „Regulácia vnútrobloku – Ľudové 

námestie“ – vo výške cca 330 tis. Eur; 

c/ na realizáciu projektu „Novostavba MŠ Teplická“ – vo výške 

cca 1,3 mil. eur;  

d/ na realizáciu projektu „MŠ Vihorlatská“ – vo výške cca 

1,6 mil. eur; 

e/ na realizáciu projektu „Adaptácia parku na Račianskom 

mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení“ – vo výške cca 

1,2 mil. eur. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   7 poslancov 

 Proti:                1 
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 Zdržal sa:            9 

 

 Ak dobre chápem, vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné.  

 Môžem poprosiť, ideme hlasovať ešte raz o tomto bode s tým, 

že je všeobecná dohoda; vypustíme bod 1., čiže podporíme všetci 

pozmeňujúci návrh pána poslanca Vlačikyho. Ďakujem pekne. 

 Prosím návrhovú komisiu, ideme ešte raz hlasovať 

o pozmeňujúcom návrhu  pána poslanca Vlačikyho.  

 Pán poslanec Korček, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja som bol uvedený do omylu, čiže ja považujem toto 

hlasovanie za zmätočné a dávam procedurálny návrh, ktorým 

vyhlásime toto hlasovanie za zmätočné a potom budeme hlasovať ešte 

raz o návrhu pána kolegu Vlačikyho, ktorý ja podporím. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 Ideme hlasovať ešte raz o návrhu pána poslanca Vlačikyho. 

A poprosím vás, aby ste návrh podporili. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S. W i n k l e r  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

1. žiada vypustiť čerpanie schváleného bankového úveru,  

2. mení uznesenie miestneho zastupiteľstva podľa predtlače, 

3. žiada starostu, aby zabezpečil administratívny postup 

čerpania návratných finančných prostriedkov; 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, asi to nie je tam dobre napísané, lebo podstata 

návrhu bola to, že pán poslanec Vlačiky navrhuje, aby sa vypustil 

bod 1, nič viac.  

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S. W i n k l e r : 

 Aby sa vypustil bod 1. a hlasovalo sa len o bodoch.  

 (Poznámka pána poslanca Vlačikyho.) 

 

Starostu Mgr. R. K u s ý : 

 Takže už tomu všetci rozumieme, nič sa nedeje. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S. W i n k l e r  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

1. mení uznesenie miestneho zastupiteľstva č 39/11 schváleného 

dňa 28.6.2022 nasledovne: 

- v bode č. 2 písm. a) sa pôvodná suma projektu vo výške 

1 330 266,76 € mení na sumu 2 556 000,00 €, 

- v bode č. 2 písm. b) sa pôvodná suma projektu 2 475 805,14 

€ mení na sumu 3 616 868,22 €  

2. žiada starostu, aby zabezpečil administratívny postup 

čerpania návratných finančných prostriedkov z bankového 

úveru na schválené účely. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                  13 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 Nehlasoval:           2  

     Ďalším bodom je v zmysle pozmeňovacieho návrhu pána 

poslanca Vaškoviča bod č. 13. 

 

 

 

BOD 13:  

Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Vieme ísť, prosím, bez úvodného slova? (Súhlas.) Ďakujem.  

 Takže otváram diskusiu.  

 Do diskusie nie je nikto prihlásený, takže prosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S. W i n k l e r  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

A/ s c h v a ľ u j e   

1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2030. 

2. Akčný plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky  2022 – 2030. 

 

B/ ukladá starostovi 
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1. zabezpečiť monitorovanie a hodnotenie plnenia Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2030 prostredníctvom 

predkladania dokumentu: „Správa z hodnotenia Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2030“ najneskôr do 

deviatich mesiacov po uplynulí trojročného monitorovacieho 

obdobia 

2. predkladať Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti odpočet 

Akčného plánu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 

2030 pravidelne raz ročne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  13 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Prepáčte, prosím, pani poslankyňa Pfundtner odbehla, alebo 

odišla. 

 (Poznámka z pléna: Má tam kabát.) 

 Dobre. Ďakujem. 

 Ďalším bodom je bod 16 v rámci schváleného programu. 

 

 

 

BOD 16: 

Schválenie zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 2020 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, bez úvodného slova. Al treba, otváram 

diskusiu. 

 A keďže nikto nie je prihlásený, zároveň prosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S. W i n k l e r  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

a/ berie na vedomie 

1. Dôvodovú správu o postupe obstarávania Územného plánu zóny 

Krahulčia 2020 

2. Stanovisko k návrhu Zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 

2020, podľa § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon), vydané Okresným úradom Bratislava, 

odborom výstavby a bytovej politiky, č. OU-BA-OVBP3-

2022/17446, zo dňa 15.08.2022 

3. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri 

prerokovaní Zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 2020. 

 

 

b/ s c h v a ľ u j e  

1. Zadanie pre Územný plán zóny Krahulčia 2020, v zmysle § 20 

ods. 7 písm. c) stavebného zákona. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:                 14 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Ďalším bodom je pôvodný bod 12. 

 

 

 

BOD 12:  

Návrh na vymenovanie riaditeľa EKO-podniku VPS 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Úvodné slovo, pán prednosta môžete? 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Takže len stručne zhrnuté: Ešte na začiatku 

tohto roka sa menili pravidlá pre voľbu za riaditeľov organizácií 

v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Na základe toho 

bola zriadená komisia, ktorá vyhlásila mená kandidátov s verejným 

vypočutím, následne vyhodnotila a odporúčala ako najvhodnejšieho 

kandidáta na danú pozíciu pána JUDr. Hulína. Tento návrh Vám 

predkladáme na schválenie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Vlačiky. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja sa chcem opýtať, že či je pravda, že pán Hulín 

mal zároveň 8-hodinový pracovný úväzok ako zástupca prednostu 
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a zároveň 6-hodinový ako zastupujúci riaditeľ EKO-podniku? 

Vlastne takto fungoval odkedy bol poverený vedením EKO-podniku. 

Ďakujem.  

 Lebo 14 hodín denne, to je akože dosť veľa. A ak teda za 

obidve tieto funkcie poberal plat, tak pre mňa je nevoliteľný tým 

pádom. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Nemám túto informáciu, viem to overiť.  

 Pani poslankyňa Timková, faktická poznámka. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne.  Ale ja som veľmi rozčarovaná, že 

neviete na túto otázku odpovedať? Akože nikto z Vás tam?  

 A ešte, pán Hulín je tu? Tak, akože, ja neviem, stačí sa 

opýtať. Prepáčte. Prosila by som odpoveď. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pán riaditeľ, viete odpovedať, prosím Vás: 

 

 

JUDr. Daniel  H u l í n, poverený vedením EKO-podniku VPS: 

 Áno. Tak môj príjem je vyskladaný. Ja som si to nejakým 

spôsobom nevymyslel, nejakým spôsobom sme museli fungovať. A to 

je proste aj vec na právne, takisto sa k tomu vyjadrili, že je to 

v poriadku. Nejakým spôsobom hovorím, museli sme zabezpečiť aj 

fungovanie EKO-podniku, aj úradu. Takže preto bol aj ten výber 

v máji.  
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 A to, že človek je stále poverovaný, to už nie je nejako na 

mne. Asi tak pre vysvetlenie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Švecová. 

 

 

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

 Ďakujem za odpoveď, ale nie celkom. Nie, že by nás 

nezaujímalo, ako bol vyskladaný príjem, avšak ide vynakladanie 

verejných zdrojov na mzdu, ale skôr o pracovný čas, či je teda 

jeden plný a jeden čiastočný úväzok, alebo teda akým spôsobom. 

A keďže sú to dve funkcie, ako prebieha potom Váš deň? Teda ktoré 

hodiny kedy venujete ktorej aktivite? Lebo to je asi veľmi 

zložité, ktoré hodiny ráno idete na EKO-podnik, potom radíte 

pánovi prednostovi, alebo teda ako? 

     Lebo toto asi nie je úplne v poriadku, a ťažko povedať že je 

to aj v súlade so Zákonníkom práce. 

 A ak je to v súlade so Zákonníkom práce, ale teda ako je to 

nastavené, lebo však súbeh pracovných činností v čase by sa 

prekrývať nemal, teda v eurofondoch to takto platí a predpokladám, 

že aj tu.  (gong) 

 

 

JUDr. D. H u l í n, poverený vedením EKO-podniku VPS: 

 No, poviem za seba. Zrejme asi nič lepšie nenašli, takže 

musel som nejako fungovať, aby EKO-podnik mohol ďalej fungovať. 

To je celé. Viete,  právnik vám takisto dokáže zdôvodniť, že keď 

je človek poverený je to niečo iné, čiže je na mieste, buď sa 

vyjadriť, buď ísť do toho že zvolí človeka. A zase, aby ste si 
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nemysleli, že ja som tu zabetónovaný, takisto ma môžete na ďalšom 

zastupiteľstve odvolať. 

 

     Čiže hovorím, nie je to môj výmysel, že od mája som 

poverovaný, áno? V máji prebehlo, 18. mája prebehlo výberové, kde 

som bol vybraný a od 18. mája som poverovaný. Takže asi tak. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ono, je podľa mňa správne, 

v súlade s právnym poriadkom aj so Zákonníkom práce, čiže mňa to 

nejakým spôsobom nerozrušuje. A len chcem pripomenúť, že údaje 

z pracovnej zmluvy sú údaje s osobnými údajmi, čiže by sa tu 

nemalo takto verejne debatovať v rámci diskusie. 

 

      My, pokiaľ myslím si, že viacerí poslanci s pánom JUDr. 

Hulínom diskutovali alebo mali na neho nejaké požiadavky, naozaj 

tú prácu odvádza dobre, na dobrej a profesionálnej úrovni. Čiže 

pokiaľ niektorí poslanci stíhajú 17 – 18 funkcií, prečo by pán 

JUDr. Hulín nemal dva pracovné úväzky; jeden skrátený a jeden 

plný. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pani poslankyňa Švecová, faktická poznámka. 
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Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.: 

 To všetko je, samozrejme, v poriadku. Aj ja stíham plný 

úväzok u svojho zamestnávateľa, ktorý ma uvoľňuje na výkon 

verejnej funkcie. Čiže, dnes keď si pozriete moju dochádzku, som 

nebola u svojho zamestnávateľa, mám riadne schválenú priepustku. 

Síce mi uznal len 7,5 hodiny, i keď tu sedím 9 hodín.  

 

 Ja sa pýtam na to, akým spôsobom rozdeľuje pán Hulín, a to 

hádam vie svoju prácu ako poradca, alebo akú má funkciu pre pána 

prednostu, a svoju prácu ako povereného riaditeľa EKO-podniku. 

A vôbec nespochybňujem to, že sa na pána Hulína mali nejaké 

požiadavky; predpokladám že to boli požiadavky vo verejnom záujme, 

ako orez stromov napríklad v mojom prípade na Varšavskej, to 

nespochybňujeme. Pýtam sa na to, akým spôsobom je možné zladiť 

tieto dve funkcie, aby sa neprekrývali; ad 1. 

 

 A ad 2, pokiaľ máme schvaľovať pána Hulína za riaditeľa EKO-

podniku, ako to má prebiehať naďalej? Lebo myslím si, že byť 

riaditeľom EKO-podniku a byť vedúcim kancelárie, alebo neviem 

presne názov funkcie pána prednostu, sú dve tak významné funkcie, 

ktoré je asi veľmi ťažko skĺbiť, a už vôbec nie z dlhodobého 

hľadiska. 

 

 Čiže, neviem, ako prečo to stále zahmlievame a žiadne osobné 

údaje; to nikto nežiada, mám pocit.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ja považujem za samozrejme, že keď bude riaditeľom 

EKO-podniku, tak v takom prípade už nebude môcť pracovať na úrade; 

o tom asi niet diskusie.  

 Pán poslanec Galamboš. 
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Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne, pán starosta, mám jednu poznámku: 

 Každý zamestnanec je prihlásený do Sociálnej poisťovne. 

Sociálna poisťovňa nepripustí, aby niekto ako zamestnanec alebo 

poistenec mal dva plné úväzky na trvalý pracovný pomer. Vyhodí 

to, vráti to. Tak neviem, čo má napísané pán Hulín v pracovnej 

zmluve, neviem aký pracovný čas, ale ak to Sociálna poisťovňa 

nevrátila, myslím, že je to regulárne. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič. 

 

 

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

 Ďakujem, pán starosta. Ja si myslím, že keď nemá dva 100 %-

né pracovné úväzky, tak je možné pracovať. A teraz som sa ho 

pýtal, tak povedal, že nemá dva pracovné úväzky. Tak neviem.  

 

 

JUDr. D. H u l í n, poverený vedením EKO-podniku: 

 Len na margo: Keď náhodou by som bol zvolený, tak určite 

musím ukončiť jeden pracovný úväzok predsa len.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky. 

 

 

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.: 
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 Chcem sa opýtať, že keď takto sme mali rok riaditeľa EKO-

podniku na 50 %, alebo neviem koľko percent, že či vôbec riaditeľ 

na 100 % je potrebný, keď sme to parádne zvládli? Na to by tiež 

chcel odpoveď.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Do diskusie už nie je nikto prihlásený; pani poslankyňa 

Šebejová, nech sa páči. 

 

 

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

 Že ako boli tie úväzky, môžete nám to povedať, pán Hulín? 

No, len akože to bolo rozdelené, percentuálne, že všade bol 

polovičný, alebo jeden bol celý, jeden polovičný, alebo ako to 

bolo? 

 

 

JUDr. D. H u l í n, poverený vedením EKO-podniku: 

 Jeden bol celý a jeden bol skrátený. Ja len chcem pripomenúť, 

28. 6. bolo myslím miestne zastupiteľstvo, kde kvázi moja voľba 

bola vyškrtnutá. Čiže, od 18. mája stále sa to nejakým spôsobom  

považovalo za parciálnu nejakú vec. A ja ako zastupujúci musím 

urobiť všetko preto, aby nejakým spôsobom  podniku nevznikala 

nejaká škoda. 

 

 Čiže, hovorím, nie je to otázka na mňa, prečo od 18. mája 

som poverený. Ale môžem Vám povedať, že všetko je v poriadku, čo 

sa týka príjmu. A tak ako to tu odznelo, je to čisto súkromná vec. 

Čiže, keď sa opýta niekto cez 211, tak určite bude odpovedané na 

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

 Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený, takže prosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S. W i n k l e r  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

schvaľuje menovanie JUDr. Daniela Hulína do funkcie riaditeľa 

príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS Bratislava-Nové Mesto, 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Hlasovalo        11 poslancov. 

 Čiže je nás málo.  

 Čiže v takom prípade urobíme kontrolné hlasovanie, aby sme 

zistili aktuálny počet poslancov na miestnom zastupiteľstve.  

 Takže Vás poprosím o registráciu. 

 Nech sa páči, hlasujeme teraz.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    10 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              1 

     Neprítomní:            14 
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PREZENTÁCIA: 

Ing. Andrej Árva                    Neprítomný 

Ing. Katarína Augustinič            Neprítomná 

Andrej Balga. MBA                   Za 

Ing. Jozef Bielik                   Neprítomný 

PhDr. Branislav Filipovič, MBA      Za 

Ing. Pavol Galamboš                 Za 

Ing. Libor Gašpierik                Neprítomný  

JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M.     Za 

Mgr. Ľubomír Kuzma                  Za 

Martin Lovich                       Za 

Mgr. Marianna Mašátova Haliakova    Za  

JUDr. Richard Mikulec               Neprítomný 

Ing. Jakub Mrva                     Neprítomný  

Ing. arch. Otto Novitzky            Neprítomný  

Mgr. Juraj Petrovič                 Neprítomný 

Mgr. Edita Pfundtner                Za  

Ing. Mgr. Katarína Šebejová, PhD.   Za 

Roman Štamberský                    Neprítomný 

Ing. Silvia Švecová, PhD.           Neprítomná 

Mgr. Darina Timková                 Neprítomná 

Ing. Pavol Troiak                   Neprítomný 

Ing. arch. Peter Vaškovič           Za 

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.          Neprítomný 

Mgr. Peter Weiss                    Neprítomný 

Ing. Stanislav Winkler              Zdržal sa   

 

 Prítomných je len 11 poslancov.  

 

 

BOD 33: 

Záver  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To znamená, že zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné. Mrzí 

ma to. Znamená to, že dnešné zastupiteľstvo tým pádom končí. 

 A dostanete termín zvolania nového zastupiteľstva, resp. 

pokračovania súčasného. Ďakujem pekne    

 A želám pekný večer. 

 

ZNELKA MČ  

 

 

(Ukončenie MZ o 19.35 hod.) 

 

                         xx          xx                 

 

 

 

.......................... .....   ............................. 

prednosta Ing. Ignác Olexík, PhD.   starosta Mgr. Rudolf Kusý 

 

 

OVEROVATELIA:  

PhDr. Branislav Filipovič, MBA:     ............................ 

Ing. Pavol Galamboš                  ............................. 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. Mária Bahnová, komor. stenogr. ............................ 

 

  

 


