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Začiatok MZ B-NM o 14.00 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

BOD 1: OTVORENIE 

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

 Chcel by som Vás poprosiť, aby sme začali zastupiteľstvo.  

 Najprv poprosím o minútu ticha za obete z minulých dní 

v Bratislave na Zámockej ulici. 

 (Minúta ticha.)  

 Ďakujem.  

  

 Pekný deň. Dovoľujem si Vás privítať na 43. zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 Dovolím si otvoriť zastupiteľstvo.  

 

 A na začiatok by som si dovolil, vážené dámy a páni uviesť 

všetkých, ktorí sa ospravedlnili: 

Ing. arch. Otto Novitzký  

Mgr. Juraj Petrovič  

Ing. Jozef Bielik 

Mgr. Rudolf Kusý; starosta  

Ing. Martin Böhm; chorý. 

 

 Dovoľujem si prejsť k bodu č. 2 – Schválenie programu 

rokovania 43. zasadnutia MZ. 

 (Poznámky z pléna k schváleniu programu.) 

 Musíme schváliť program zastupiteľstva a môžeme potom 

komunikovať.  

 Ale viete čo, dávam slovo pánovi poslancovi Troiakovi; nech 

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

 Ďakujem, pán vicestarosta. Ja sa chcem spýtať, keďže už býva 

takým stálym zvykom, že pán starosta občas odíde len tak, že 

nepotrebuje radu zastupiteľstiev a dneska sa aj ospravedlnil, 

chcem sa spýtať, či náhodou sa nenachádza v Dennom centre seniorov 

na Sibírskej? Pretože tým že som poslanec obvodu, dnes tam všetci 

poslanci dostali pozvánku z úradu, keďže tam má byť rozlúčka 

a Mesiac úcty k starším, tak sa Vás chcem spýtať, či náhodu sa 

tam pán starosta nenachádza? Ak náhodou, tak je to dosť smutné, 

že máme zastupiteľstvo a pán starosta tu nie je prítomný. Už sme 

mali aj v minulosti rôzne prípady toho keď odišiel a bol v Dennom 

centre na husacine, tak dúfam, že teraz to tak nebude. Ďakujem. 

 

 

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

 Nemám túto informáciu, ale v minulosti ste aj Vy odišli, pán 

kolega; neviem, či Vám to teraz niekto vyčítal? Vďaka tomu sme 

ukončili zastupiteľstvo po 11 hodinách. Neviem, či len jedni sa 

môžu ospravedlniť, druhí nie. Chcel som vedieť, či aj na toto máme 

ďalšie dva metre. Ďakujem. 

 Dovolím si pristúpiť k bodu 2. 

 

 

 

BOD 2:  

Schválenie programu rokovania 

 

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

 Program rokovania 43. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti bol zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti, 

na webovom sídle mestskej časti: 
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1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Voľba členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

5. Návrh na doplnenie druhého použitia zdrojov z bankového úveru 

6. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov 

   mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt „MŠ  

   Vihorlatská – rozšírenie kapacít“ 

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj  

   stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom  

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

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

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

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

   51136830 

8. 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 

9. 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 

10. Návrh na vymenovanie riaditeľa EKO-podniku VPS 

11. 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,   
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    Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481 

12. Schválenie Územného plánu zóny Nobelova 

13. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej  

    časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje úradná tabuľa  

    mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

14. 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 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

    Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne  

    záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  

    3/2018 zo dňa 10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

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

    Bratislava 

16. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej  

    časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Prevádzkový  

    poriadok „Športoviska Pionierska“ 

17. 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 

18. 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 

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

    pre neziskovú organizáciu DEPAUL, IČO: 37924443 na dobu určitú  
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    – 1 rok 

20. Návrh na zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove domu  

    kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave do správy Strediska  

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

    00245771 

21. 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. 

22. 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 

23. Návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu Bratislava 3 

24. Prejednanie viacerých petícií týkajúcich sa zachovania bufetu  

    „Koliesko“ v parku na Račianskom mýte 

25. Vystúpenie občanov (predpoklad o 15,00 hod.) 

26. Rôzne 

27. Interpelácie 

28. Záver 

 

      Dovoľujem si dať hlasovať. 

 Prosím, prezentujme sa a hlasujme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   19 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Ďakujem.  

     Prítomných je 19 poslancov. 
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 Pristúpime k bodu č. 3. 

 

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

      Mala by nasledovať diskusia. 

 

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

      Dobre. Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Nech sa páči, máte slovo pán kolega. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Keďže tu nie je pán starosta, akože vôbec 

nemám chuť pokračovať v tomto zastupiteľstve, lebo je to hrubá 

neúcta. A teda, keď on si robí kampaň, tak naozaj my tu máme 

rokovať? To je totálny nezáujem o to čo sa deje v mestskej časti. 

Ale teda dobre, máme tu návrh na zmenu programu za náš klub, za 

klub pána Weissa, a ďalších poslancov. 

 

 Vyškrtli by sa z programu body: 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 

17, 18 a 22.  

 

 

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

 S faktickou, pán kolega Balga. 

 

 

Poslanec A. B a l g a, MBA: 

 Ďakujem za slovo. Chcel by som spomenúť, padlo tu za klub 

pána Weissa. 

     V podstate ja som v klube pána Weissa, nebolo so mnou 

komunikované nič, čo je celkom arogantné.  
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     A poprosím, Martin (Mgr. Vlačiky), zmeniť Tvoj návrh 

a slovíčko „za klub pána Weissa“ odtiaľ vyhodiť. Pokladám to za 

nekorektné voči mne. Ďakujem. 

 

 Ako prepáčte, ako v slušnej spoločnosti by to malo byť aspoň 

odkomunikované ako s členom klubu a nie bez toho, že som nebol 

oboznámený.  

     Takže toto je ako maximum arogancie. 

  

 

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

 Môžeme sa dohodnúť tak, že budeme hlasovať za každý bod 

zvlášť?  

 (Poznámky poslancov.) 

 Už tretíkrát sme vyhodili kopec bodov z rokovania, a toto sa 

tu deje od júna.  

     Tak dovoľujem si dať skúsiť hlasovať o návrhu pána kolegu 

Vlačikyho. 

 Nemáme ešte návrhovú komisiu. 

 (Poznámka z pléna: Ale o programe hovoríme.) 

 

 Dovolím si dať hlasovať o vypustení bodov  číslo: 7, 8, 10, 

12, 13, 14, 16, 17, 18 a 22  podľa návrhu kolegu Vlačikyho 

a ostatných poslancov.  

 Prosím, prezentujme sa a spúšťam hlasovanie.)  

   

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   13 poslancov. 

 Proti:                 3 

 Zdržal sa:             3 

 Nehlasoval:            1 

 Prítomných je         20 poslancov.  
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 Pozmeňujúci návrh programu rokovania dnešného zastupiteľstva 

bol schválený.   

 Dovoľujem si pristúpiť k bodu č. 3. 

 

 

 

BOD 3: 

Voľba členov návrhovej komisie 

 

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

     Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M.; je neprítomný, takže 

poprosím či by niekto z kolegovcov mohol nahradiť pána Korčeka, 

pani poslankyňa Ing. Mgr. Katarína Šebejová, PhD. 

pán poslanec Mgr. Peter Weiss. 

 (Návrh z pléna: Namiesto pána poslanca Korčeka, pán poslanec 

Roman Štamberský.) 

 Prosím, pani poslankyňa Šebejová; nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem. Môžem byť v návrhovej komisii ale iba tú časť 

zastupiteľstva, počas ktorej tu budem. 

 

 

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

 Dobre. Akceptujem. Ale vyhodilo sa kopec bodov, takže myslím 

si, že pôjde to. 

 Keďže nie je nikto ďalší prihlásený, dovoľujem si dať 

hlasovať o členoch návrhovej komisie: 

pán poslanec Roman Štamberský 

pani poslankyňa Ing. Mgr. Katarína Šebejová, PhD. 
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pán poslanec Mgr. Peter Weiss.  

 Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    19 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              0 

 Nehlasoval:             1 

 Ďakujem pekne.  

 Dovoľujem si pristúpiť k bodu č. 4. 

 

 

 

BOD 4: 

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 

 

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

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec Ing. Pavol Galamboš 

pán poslanec Ing. Stanislav Winkler  

 Má niekto nejaký pozmeňujúci, resp. doplňujúci návrh? 

 Ak nie, prosím, prezentujme sa a hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:                   18 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Nehlasoval:            2 

 Dovolím si pristúpiť k bodu č. 5. 
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BOD 5: 

Návrh na doplnenie druhého použitia zdrojov z bankového úveru 

 

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

 Otváram diskusiu, nech sa páči. 

 Do diskusie sa prihlásila kolegyňa Silvia Švecová, nech sa 

páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som teda uvítala iniciatívu 

pána prednostu, že bude stretnutie k úveru, resp. materskej škole 

Teplická, ktoré sa nekonalo a požiadala som vyhotoviť zápisnicu. 

Avšak, keďže podľa slov pána prednostu, nikto neprejavil záujem, 

ešte vyjadril takú nejakú nádej, že dúfa, že nebude veľa otázok, 

tak ja Vás budem musieť sklamať, lebo ja mám predsa len veľa 

otázok v tejto otázke. A síce začnem tak nejako v poradí. 

 

 Keď si pozriem návrh uznesenia, že schvaľujeme čerpanie 

schváleného bankového úveru na realizáciu projektu „Novostavba MŠ 

Teplická“ vo výške cca 1,3 mil. eur, nedá mi to, neopýtať sa, 

prečo teda v tejto výške, v tejto celej výške, keďže vychádzam 

z toho, že Novostavba Materskej školy Teplická má byť realizovaná,  

financovaná prevažne z eurofondov s účasťou mestskej časti.  

 

 To znamená, že keď sme schvaľovali žiadosť o NFP a jej 

podanie, a keď sa podpísala zmluva o NFP tak predpokladám že tak 

by to malo byť, bez toho by to nešlo, sme mali v rozpočte vyčlenené 

prostriedky na stavbu tejto materskej škôlky.  
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 Chápem, že odvtedy ako bola podpísaná zmluva ubehol nejaký 

čas, stúpli ceny tak ako je to v dôvodovej správe aj uvedené. 

Avšak nedá mi neopýtať sa, prečo, ak chceme čerpať úver, nechceme 

čerpať úver iba vo výške, ktorá presahuje tú výšku, ktorú sme už 

mali schválenú? To je jedna z otázok. 

 

 Druhá z otázok je, prečo navrhujeme v rámci tejto výstavby 

Materskej škole Teplická až 3 dodatky; jeden kvôli nárastu cien 

stavebných materiálov, keď správne čítam, druhý kvôli nárastu cien  

pohonných hmôt a tretím dodatkom sa upravujú také skutočností, 

kde sa píše, že každé zmeny navrhnuté zhotoviteľom oproti ponuke 

budú zapísané v stavebnom denníku a budú podliehať potom nejakému 

schváleniu alebo teda súhlasu zmluvných strán.  

 

     A tu sa chcem opýtať; o aké práce naviac, resp. aké nové 

práce vznikajú alebo sa predpokladajú, či takéto práce sú 

nevyhnutné? A takisto prečo? A či tieto odchýlky oproti zadaniu, 

oproti pôvodnému projektu, na ktorý sme dostali eurofondy, sú aj 

potom nejakým spôsobom odsúhlasované riadiacim orgánom a nedôjde 

k týmto neoprávneným výdavkom? Takže to k tomu dodatku 3. 

 

 A takisto ma ešte zaujíma, či týmto navýšením vlastne ceny, 

vzhľadom aj na ten nárast cien, aký teda v stavebnom sektore 

dochádza, zohľadňuje aj výsledok z verejného obstarávania, lebo 

vieme, že tu nebol jeden jediný uchádzač. A či táto navýšená cena 

uchádzačov vo verejnom obstarávaní neprekročí sumu, ktorá bola 

navrhovaná človekom na druhom mieste? To je druhá vec. Ja to potom 

môžem zopakovať. 

 

 Takisto ma zaujímalo, že stavebný dohľad pôvodne k tomuto 

projektu na úrade nie je, pokiaľ dobre viem.  
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 A takisto som si prečítala, zmluva o dielo predpokladá 

mesačné fakturačné obdobie. Ja som sa aj pýtala na poslednom 

zastupiteľstve na to, že koľko faktúr už bolo vystavených 

a preplatených, a či sme ich predkladali riadiacemu orgánu, lebo 

tu môže ísť o refundáciu výdavkov? A teda koľko zdrojov sme už 

získali v rámci výstavby. 

 

 Takže toto sú také možno prvé otázky. Myslím si, že je to 

dosť na to, aby sme si ich tu zopakovali, aby nám ostatným to bolo 

jasné. A ja sa potom prípadne prihlásim s ďalšími. Ďakujem. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem. Ak dovolíte, ak dovolí pán predsedajúci, odpovedal 

by som najprv ja a potom prípadne by som si dovolil požiadať 

o pomoc pána JUDr. Velčeka, s ktorým sme pripravovali tieto 

dodatky. 

 

 Takže, áno, pani poslankyňa naše pracovné stretnutie malo 

zodpovedať práve tieto, ja si myslím že také zrejmé otázky, ktoré  

môžu vyvstať. A mrzí ma, že teraz strácame čas práve týmito 

vecami. O. K. Poďme v poradí. 

 

 Realizácia projektu vo výške cca 1,3 milióna eur: 

 V zmysle zákona my potrebujeme mať garantovanú výšku celej 

zmluvy. To znamená, že my nemôžeme deliť a čakať, že niečo teda 

bude tento rok, niečo v budúcom roku, čo nemáme zahrnuté 

do rozpočtu.  

 

     Áno, my z toho úveru budeme čerpať len dočasne. Dokonca 

v konečnom dôsledku očakávame, že tam nebudeme mať žiadne výdavky 

z toho úveru na túto konkrétnu investičnú akciu, ale potrebujeme 

pred podpisom zmluvy mať potvrdenú, to  znamená v danom prípade 
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zmluvne potvrdené finančné krytie celej investičnej akcie. Preto 

tam dávame celú výšku. Reálne to bude prebiehať tak, že sa bude 

niečo čerpať na to, aby sme zaplatili faktúru, následne túto 

faktúru predložíme riadiacemu orgánu na kontrolu. 

 

     A pokiaľ to bude všetko v poriadku za niekoľko mesiacov, 

neviem za akú dobu, dostaneme refundáciu, ktorou sa znovu tá 

zmluva zapojí do rozpočtu mestskej časti. A takto to bude 

pokračovať ďalej a ďalej. A pokiaľ tam nebudú nejaké oprávnené 

výdavky, čerpanie na konci sumárne by malo byť nula. Ale teraz 

potrebujeme v zmysle zákona o finančnej kontrole potvrdiť, že celá 

výška je krytá. Dobre. 

 

 Druhá vec: Prečo sú tam 3 dodatky? 

 Práve o to išlo, ale môže hovoriť JUDr. Velček, ktorý to 

celé pripravoval. My musíme reflektovať na rôzne navýšenia cien. 

To znamená, že prvý balík navyšovania cien sú ceny stavebných 

materiálov. Druhý balík, dodatok č. 2, sú stavebné práce a pohonné 

hmoty, ktoré sme zapracovali vo výške 8 % z 32 %, to znamená že 

je to okolo 6 000 eur v tej zmluve. 

  

 Takže dodatok č. 1 a dodatok č. 2 sú tie práce. 

 A dodatok č. 3 sú tie práce, ktoré sa v budúcnosti môžu, 

zatiaľ nevieme kedy, máme určité podozrenie, ale zatiaľ nie sú 

potvrdené. Môžu sa vyskytnúť práve preto, že projekt bol 

spracovaný v roku 2017. Medzičasom došlo k zmenám tak technickým 

ako aj nejakým výrobným, to znamená že materiály ktoré boli 

v projekte navrhnuté, nemusia sa vyrábať, musia sa použiť 

alternatívy. Pokiaľ by došlo k nejakým zmenám, musíme ich 

pripraviť na to; povedzme teraz výkopové práce, čo nám 

prezentovali, že je toho trochu viac. Áno, treba povedať, že s tým 

projekt nerátal. O. K.  
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 Všetky tieto veci musia byť zapísané v Stavebnom denníku, 

potvrdené stavebným dozorom. Podotýkam, nie našim zamestnancom. 

Máme vysúťaženú a podpísanú zmluvu na stavebný dozor, ktorý je 

nezávislý od nášho orgánu, teda nášho investora, ktorý tam 

dohliada na stavbu. Na stavbu dohliada náš zamestnanec, nezávislý 

stavebný dozor a projektant, ako projekčný dozor. Zmluva je 

samozrejme zverejnená.  

 

 Výsledok z verejného obstarávania: 

 Áno, v čase keď bolo verejné obstarávanie vyhlásené, bolo 

vyhodnotené. Tieto naše 3 otázky, reflektujú na indexový nárast 

cien materiálov a prác. To znamená, že my nepristupujeme na žiadne 

požiadavky zhotoviteľa, dodávateľa.  

 

     Nepristupujeme ani na to, k akému navýšeniu by nás mohol ten 

dodávateľ potlačiť. My sme urobili naozaj minimum, naozaj minimum 

navýšenia, ktoré sú všeobecne akceptované podľa indexov, ktoré 

vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 

 Rozdiel medzi tým našim navýšením o nejakých 200 tisíc eur 

a medzitým čo dal projektant, je ďalších 200 tisíc eur. Takže 

minimálne 200, možno až 250 tisíc oproti tomu čo projektant 

povedal, že takéto sú dnes ceny, šetríme týmito dodatkami. Máme 

tu už tieto dodatky ratifikované zo strany dodávateľa, takže ja 

budem trvať na tom, pokiaľ tu budem, aby sme takto pokračovali.  

 

 Čo sa týka cien; áno, doteraz nebola žiadna fakturácia. 

Nebola fakturácia preto, lebo ceny, ktoré sú dané v zmluve, sú 

pre celú investičnú akciu. To znamená, že ja nemôžem deliť na 

nejakú prvú etapu, druhú etapu, tretiu etapu. Najprv musím zmeniť 
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ceny a potom oni môžu refaktúrovať, aby mi to riadiaci orgán 

akceptoval.     

  

 Lebo, ak mám napríklad, cenu m3 betónu 100 eur, dnes mi budú 

fakturovať za 100 eur, ale za mesiac budú fakturovať za 120 eur.  

Nedokážeme mi zdôvodniť pre riadiaci orgán. Tie ceny sme 

zafixovali k máju 2022. A my ich potrebujeme dať pre celú 

investičnú akciu v jednej rovnakej výške. Dobre. 

 Nech a páči, môže hovoriť pán JUDr. Velček. 

 

JUDr. Rastislav V e l č e k, vedúci oddelenia právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy 

pozemkov: 

 Ďakujem. V podstate pán prednosta povedal všetko, čo by som 

povedal aj ja. Pri prvom, druhom dodatku sa jedná o zmenu ceny, 

tretí je technický dodatok, proste mechanizmus na čo sa budú 

napočítavať prípadné práce naviac, alebo menej prác, lebo môže 

dôjsť k nárastu práce, ale aj tých prác môže byť menej. To je ten 

mechanizmus.  

 

     Takže dodatok 1 je nárast stavebných prác podľa indexov 

Štatistického úradu, pričom posudzujú sa dve obdobia. Je to 

obdobie október, keď oni dali svoju cenovú ponuku, a všetci dali 

cenovú ponuku, a je to obdobie mája, kedy zmluva nadobudla 

účinnosť. To znamená, medzi týmito dvoma časovými aspektami 

uplynulo 211 dní, 7 mesiacov, a došlo zo známych dôvodov, 

Ukrajina, pokračujúci covid a neistota na trhu, došlo k nárastu 

týchto vstupov. Oni signalizovali v apríli, že sumy, ktoré sú 

uvedené v rozpočte, sú nerealizovateľné. 

 

     Preto my sme museli hľadať v podstate mechanizmus legálny, 

akým spôsobom situáciu vyriešiť, aby v mestskej časti pribudla 
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nová materská škôlka, resp. bola rozšírená kapacita materskej 

škôlky.  

 

 Ešte tu bola otázka, či týmto navýšením sa vlastne nedostane 

tento uchádzač na toho ďalšieho? Nie, nedostane sa. Je to ešte 

pod tou sumou, ktorú chcel ten ďalší v poradí keď bola súťaž 

vyhodnotená. To znamená, tieto dodatky, a my chápeme dodržiavanie 

§ 18 Zákona o verejnom obstarávaní. Inak by sme nemohli takéto 

dodatky uzatvoriť. Takže ideme v intenciách toho čo zákon 

umožňuje. Asi tak. Z mojej strany je to zatiaľ všetko. 

 

 

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

 Ďakujem. S faktickou pán Richard Mikulec; nech sa páči, pán 

kolega.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja len by som sa chcel spýtať, že kedy bol 

vysúťažený ten dodávateľ? To je prvá vec. 

 Druhá vec: Kedy to bolo schválené, aby sa to už mohlo 

realizovať?  

 

 A potom, ten kto bol druhý v tej súťaži, ten mal o koľko tú 

cenu? Lebo ja by som fakt chcel vedieť, o koľko sa môže ten projekt 

celý predražiť? To by ma zaujímalo o koľko sa môže týmito 

dodatkami ten projekt predražiť? Že či náhodou už ten druhý z tej 

súťaže by nemal tú cenu lepšiu; možno by to nedodatkoval. 

 

 Takže to by ma zaujímalo, že čo sa stalo, keby to bolo 

schválené s tým, že už to bude preplatené? A kedy je tá doba, že 

sa začne realizovať? Koľko to bol ten časový úsek?       
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Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Pardon. Ale teraz to hovoril Rasťo Velček, len vy ste sa 

bavili, tak si to nepočul. 

 

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

 Neviem, ste hovoril, o koľko to bude predražené?  

 

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

 Áno. Aj to, že neprekročíme toho ďalšieho v poradí.  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ale neprekročí to toho ďalšieho v poradí.  

 

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

 Neprekročí, tak je to v pohode. A ešte sa chcem spýtať, kedy 

to bolo schválené, konkrétne že sa to bude preplácať z tých 

eurofondov? Kedy tá doba je; bolo povedané, Braňo (PhDr. 

Filipovič)?  

 

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

 Pán prednosta. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Po prvé: Ponuky boli predkladané do 

verejného obstarávania v októbri 2021. My sme to následne dali na 

riadiaci orgán na kontrolu, ktorý nám to vrátil a koncom januára, 

začiatkom februára sa podpisovala zmluva. Tam boli tie ceny 

zafixované. A odvtedy, bez ohľadu na to, či bol prvý, druhý, 

tretí, ôsmy v poradí, všetkým sa zvýšili ceny stavebných  

materiálov a stavebných prác. Takže ja neverím tomu, že aj keby 

to tí druhí chceli teraz; 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 To bolo v marci. 

 

 

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

a verejného obstarávania: 

 V októbri všetci tí uchádzači mali termín, keď si predložili 

svoje cenové ponuky. Čiže my sa teraz bavíme, že zmluva ktorá je 

uzavretá, je s októbrovými cenami minulého roka. Všetci uchádzači; 

prvý, druhý, tretí, štvrtý. Tým že boli štyria, dali v októbri 

sumy. Samotná zmluva mohla byť podpísaná na konci februára, ale 

ešte nebola účinná. Tá nadobudla účinnosť až na konci mája. To 

znamená, že až na konci mája bolo možné teoreticky začať s týmito 

prácami. Čiže iba tieto dve obdobia z hľadiska štatistiky my 

posudzujeme pri tom náraste. 

 

     To znamená, októbrové ceny sú doteraz v tej zmluve. Októbrové 

ceny minulého roka, vlastne sme už rok následne, a všetci vieme, 

že došlo k výraznému nárastu. A vedie to k tomu, že všetci 

obstarávatelia majú ten istý problém. Musia nájsť legálnu cestu, 

pokiaľ je to v možnostiach ako to dielo dokončiť.  

 

 Takže, októbrové ceny sú teraz v tej zmluve, a týmto sa 

vyrieši situácia, ktorá nastala k máju. A v lete došlo 

k stabilizácii nejakej, takže by týmto v podstate malo; lebo tie 

ceny keď som si porovnal október a verzus teraz sú približne 

rovnaké. Možno stavebné práce ešte narástli, ale tie stavebné 

materiály sú stabilizované teraz, v tejto situácii.  

 

POZNÁMKA: 

 .. od februára do mája? 
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Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

 Áno, tam bola podmienka pre účinnosť, a to je prebehnutie 

celého kontrolného procesu, ktorý musel nastať. Až vtedy zmluva 

nadobudla účinnosť. Vtedy sme vedeli, že naozaj máme finančné 

prostriedky z eurofondov definitívne schválené. Až vtedy sme mohli 

začať realizovať to dielo.    

 

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

 

 Ďalšia v poradí s faktickou pani Darina Timková; nech sa 

páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :  

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja mám iba jednu otázku, a síce 

teraz dosť dôležitú:  

     Prečo z úveru berieme a chceme kryť celý projekt?  

     Prečo nekryjeme len tú dotáciu, alebo to čo je navýšené, 

pretože my tých 900 tisíc eur sme mali v rozpočte pri dotácii, 

museli byť kryté. Rozumiete, prečo nám teraz predkladáte celú 

sumu?  

     Tých 900, čo bolo pôvodných, máme mať kryté v rozpočte. Takže 

z úveru by sme mali brať iba 200 tisíc eur. Takže, bola by som 

rada, prečo nám dávate takto predložené? 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Keď dovolíte, krátkou cestou zareagujem: Áno mali by sme 

urobiť také trošku vyrovnanie tých vecí, ktoré už máme zapojené 

v rozpočte. Zoberte si a pozrite sa na ten rozpočet, ktorý je 

schválený a ktorý bol upravovaný, je tam ešte úver 2,5 milióna. 
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Ako žiaľ, je fakt, že tá doba predtým ako bol ten úver posudzovaný, 

schválený, podpísaný; ako je mi to ľúto, ale naozaj teraz 

potrebujeme podpísať.  

 

     Ja môžem dať zmenu rozpočtu, ale to je z nášho pohľadu nielen 

na tento rok, ale aj pre budúci rok finančne kryté. Lebo ináč by 

som to musel vyčistiť, koľko bude tento rok a koľko bude budúci 

rok. Nie, neviem tento rok definovať, koľko bude čerpaných. 

Hovorím, to je len garancia pre vás v zmysle zákona o finančnej 

kontrole.  

 

     Možno sa Vám to nezdá, ale je to kvôli tomu, aby sa podpísali 

dodatky a aby sa naozaj mohlo fakturovať. Doteraz sme všetky 

fakturácie odmietali, pretože tie ceny sa musia zmeniť od 

začiatku. Musia sa zmeniť od začiatku, preto sa začalo pracovať 

až potom ako je nami sledované obdobie. Sledované obdobie je 

október 2001 až máj 2022. Začalo sa pracovať na konci júna, júla. 

Odvtedy sa začalo pracovať a ten dodávateľ naozaj odvtedy 

vynakladá prostriedky v reálnych cenách. Nie, nemohol nakúpiť 

v októbri 2021 materiál.      

 

 

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

 Ďakujem. S faktickou kolegyňa Silvia Švecová, nech sa páči. 

 

 

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

 Neviem, nejako mi to hlava neberie všetky tieto argumenty. 

Ale opýtam sa ešte aj na takú vec. Vlastne Vy ste nám priložili 

k materiálu list, tú požiadavku toho zhotoviteľa o navýšenie cien    

a táto prišla 20.4. A ja sa chcem opýtať, či prebehla nejaká 

ďalšia komunikácia?  
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     Ako bolo odpovedané na tento list, lebo nepredpokladám že 

zhotoviteľ 1.7. poklepkal základný kameň za potlesku pozvaných, 

alebo tých ktorí boli pozvaní, lebo mnohí o tom vôbec nevedeli 

bez toho, aby mal nejakú garanciu, že tie zvýšené ceny o ktorých 

sa bavíme, o tom rozdiele medzi októbrom kedy podávali ponuku 

a tým májom kedy nadobudla zmluva účinnosť, len tak pre modré oči. 

 

 A toto, čo hovoríte, pán prednosta, že spätne sa to nedá, ja 

neviem keď sa zmenia ceny v januári, tak zasa budeme všetko 

naceňovať od júna novými cenami? Toto mi nedáva zmysel.  

 

 A ja chcem len doplniť tú moju otázku pôvodnú: Vie o tom 

riadiaci orgán? Máme schválený alebo preschválený tento dodatok?  

     Lebo my, keď tu niečo schválime čo je v rozpore so zmluvou 

MBM, nebudeme mať neoprávnené komplet všetky prostriedky, a toto 

je tá obava. A potom si môžeme rozprávať, že ten úver je len 

garanciou, keď jednoducho nedostaneme nič späť a ten úver bude 

vlastne tou sumou, ktorú uhradíme a nič sa nám nevráti. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ak dovolíte, ja len stručne. Chcel by som dať slovo pánovi 

Čajdovi, vedúcemu oddelenia dopravy, európskych fondov 

a verejného obstarávania, ale predtým chcem vám potvrdiť, že 

naozaj rokovania síce prebiehali do odovzdania stavby, ale 

dodávateľ ako Vy ste uviedli, na naše modré oči začal stavbu bez 

toho, aby mal akúkoľvek garanciu.  

 Nech sa páči, pán Čajda. 

 

 

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

a verejného obstarávania: 
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 Dobrý deň. Veľa toho bolo povedané a aby som to nejako 

upratal, a jednoducho to zjednodušil na čo ste sa pýtali. Zmluva 

bola odpísaná, dátum nebudem hovoriť presne na deň, ale mám taký 

pocit že v januári. Nadobudla účinnosť na základe odkladacej 

podmienky až po akceptácii procesu verejného obstarávania zo 

strany riadiaceho orgánu. To sme mali v zmluve, aby sme boli krytí 

s tým, že jednoducho obstarávanie bolo v poriadku. To nastalo 

v máji, keď sme mali stanovisko z kontroly. Následne sa 

pristupovalo k odovzdaniu staveniska, čo myslím prebehlo v júni, 

tak ako hovoríte, poklepkaním kameňa. Oni to museli splniť, 

pretože zo zmluvy im to vyplývalo.  

 

 Mali sme dve možností: Jedna bola tá, že teda odovzdávame im 

stavenisko, oni ho prevezmú, začnú robiť a následne, na základe 

toho čo tu bolo povedané, bol doručený ten list. To bolo v apríli, 

bolo to mesiac alebo dva po tom ako začala Ukrajina. My sme na 

ten list oficiálne, nehovorím, že nereflektovali, ale diskusie 

prebiehali.  

 

     Po nadobudnutí účinnosti zmluvy sa v júni odovzdalo 

stavenisko a on predložil, a to máme niekde tie podklady, on chcel 

pôvodne o 38 % navýšenie, čo sme jednoducho neakceptovali, lebo 

sa nám to nezdalo objektívne. Následkom všetkých týchto 

vyjednávaní, rokovaní, dohadovaní a našich porovnávaní s našim 

projektantom, nezávisle sme si to dali oceniť, je výsledkom táto 

suma. Hej, táto suma 18,5 %. On začal robiť a medzi časom sa 

dohadovali tie dodatky.    

 

 Čo sa týka toho schválenia, v zmysle jednotnej príručky pre 

proces verejného obstarávania, všetci to poznáte, dodatky idú na 

kontrolu až po nadobudnutí účinnosti. Čiže my ich môžeme požiadať, 

áno, je tam tá možnosť, ale spravidla dodávateľ  ex anté pred 
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podpisom zmluvy sa k tomu nebude vyjadrovať. My musíme podpísať 

zmluvu, resp. dodatok, zverejniť a dať na kontrolu. Takýto je 

teraz verejný proces. Toľko asi.  

 

 Pokiaľ ste sa pýtali na nejaké termíny a k procesu, a to že 

prečo nebolo fakturované; bola taká otázka koľko faktúr došlo?  

Áno, viete dodávateľ už preložil, asi pred mesiacom, dvoma 

mesiacmi chcel dodať faktúru, ale priznám sa, ja som to stopol, 

lebo nemali sme doriešené dodatky. Hej?  

 

     A teraz keby som mu odobril tie pôvodné ceny, čo by paradoxne 

bolo pre nás výhodnejšie, on by si aj tak nárokoval to zvýšenie, 

pretože z objektívnych príčin, nakoľko to mal aj v zmluve, 

indexácia bola už zakotvená v zmluve presne pre tieto príčiny. 

Takže jednoducho on by si to aj tak nárokoval, ale ja už by som  

nemohol mu doplatiť v podstate ten rozdiel navýšenia tých 

jednotkových cien. Hej? Nemám vôbec, z akého právneho titulu. Čiže  

nemusíme riešiť.  

 

 Bola podpísaná základná zmluva, teraz bol vyrokovaný nejaký 

nárast, a myslím aj ja, že je akceptovateľný, lebo je na úrovni 

nejakých 18 % dokopy s tým, že je furt menej ako druhý v poradí. 

Druhý v poradí skončil na úrovni tuším 1 milión 366 tisíc s DPH 

vtedy v októbri. A takýto je aktuálny stav.  

 Keď máte ešte nejaké otázky, som k dispozícii. 

 

 Preto nebolo fakturované. Lebo by som nemal ja z čoho vykryť 

ten rozdiel. A to si neviem ani predstaviť tú nepríjemnú debatu, 

ktorá by nastala.  

 

 

Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Ďakujem. Dávam s faktickou priestor pani Kataríne Šebejovej; 

nech sa páči. 

 

 

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

 Ja by som sa chcela spýtať, že stavia vôbec ten zhotoviť? To 

znamená, že on to financuje sám? 

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

 Stavia, financuje to sám. Ide podľa harmonogramu. A bol som 

dokonca sa tam pozrieť asi pred 2 týždňami bol kontrolný deň. 

Bavili sme sa predtým v lete; 

 

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

 Nepočujem tú odpoveď.  

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

 Začiatkom septembra sme sa bavili s pani riaditeľkou 

materskej školy. Ona si celkom pochvaľovala že robia aj cez 

víkend, a robia dosť potichu.  

 

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

 Čiže sledujete ten harmonogram?  

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

 Áno, áno, sledujem. 

 

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

 Sledujete harmonogram napriek tomu, že sme nezaplatili. 

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 
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 Samozrejme. Nehovorím, že zo strany dodávateľa by to chcel 

mať zaplatené, ale riešili sme ten dodatok. Lebo viete, je 

rozdiel, či niekto dôjde s požiadavkou 38 % a mohli sme to urobiť, 

na júnovom alebo septembrovom zastupiteľstve, nech sa páči 38 %, 

ale vyrokovali sme 18 %, hej; čo je úspora voči tomu čo on chcel. 

Myslím si, že je to fér. (gong) Áno, práce prebiehajú.  

 

 

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

 S faktickou pán Peter Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s :  

     Ďakujem pekne. Ja tak, že pôvodne sa vždy plánovalo mať zdroj 

financovania teraz nenávratného finančného príspevku a plus 

vlastný zdroj. Ja len aby sa nestratil prehľad o tom či sa 

financuje z EÚ, z vlastných zdrojov, a či to nebude problém 

z pohľadu účtovníctva, keďže máme duplicitné zdroje, aj z NFP, 

a ešte aj z úveru? Môže to narobiť zmätok v účtovníctve; to by 

som možno poprosil vysvetliť, či to bude v pohodičke?  

 

     Príde mi rozumnejšie, keď máme externé zdroje zadarmo, tak 

radšej využiť tie. A možno preveriť informáciu, lebo ja si myslím, 

že môže sa nechať kontrolovať ešte nepodpísaný dodatok. Takže, 

myslím že je to v kompetencii riadiaceho orgánu. Ďakujem.   

 

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

 Dovoľte, aby som sa vyjadril. Na kontrolu som dával viacero 

vecí riadiacemu orgánu, ktorý mi to vrátil s tým, že kapacity majú 

vybukované. To znamená, že až po podpise dodatku, alebo zmluvy. 

To vám hovorím.  
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     A čo sa týka toho účtovníctva, to je skôr otázka na 

ekonomické. Ale ja si myslím, že oni by v tom nepodviedli, hej. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Katka (Ing. Šebejová), ešte niečo?  

 

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

 Prosím, môže mestská časť požiadať aj o refundáciu toho 

navýšenia; to som sa vlastne chcela opýtať.  

 

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

 Takto, ja odpoviem: Tam to navýšenie je striktne definované  

určitým obdobím, hej? A Teplická, žiaľbohu, do tohto obdobia 

nespadá. Do tohto obdobia na to navýšenie refundácie, to je tak, 

nazvime to „kompenzačná výzva“ Cádrova, Odborárska do toho obdobia 

spadá, hej. Je to tam myslím si do 20 % zo sumy navýšenia oproti 

NFP, hej. Takže ako tým sa ideme zaoberať, samozrejme, tiež. 

 

     Len teraz nadobudla účinnosť zmluva, myslím včera či dnes, 

na Cádrovu, a ideme riešiť Odborársku. Čiže, najprv tieto veci 

procesne, podpis zmluvy, nadobudnutie účinnosti, bez toho sa 

nemôžeme o kompenzáciu uchádzať. Ale áno, striktne tam to obdobie 

jednoducho bolo dané. Myslím že dvoma rokmi, 2020 - 2022 do 

nejakého apríla. Teraz z hlavy neviem. Pozerali sme si ten zoznam, 

Cádrova, Odborárska do toho spadajú.  

 

 

Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Ďakujem veľmi pekne. S riadnym príspevkom pán poslanec 

Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta, ja som s faktickou, ale 

nefunguje mi to tlačitko, takže budem rýchly. Ja som zhodou 

okolností včera išiel okolo, asi o trištvrte na šesť, takže ešte 

sa tam pracovalo, čiže veľmi pekne rastie táto stavba.  

     Ale chcem sa spýtať, aká je hodnota tých prác, ktoré už tam 

boli urobené? 

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

 Asi 300 tisíc eur.  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Áno, áno, s tým sme dohodnutí, pokiaľ toto bude schválené 

dnes, tak vystavia faktúru. K 30. 9. bude trochu menej ako 300 

tisíc.  

 

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

 Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. S faktickou pán Richard Mikulec. 

 

 

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

 Ja len keď ste pán prednosta hovorili, nadviažem na tú 

Odborársku, tam tiež môže byť tá trojmesačná, štvormesačná lehota 

kým nadobudne účinnosť?  
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Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Nie, nie.  

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

     Chcem odpovedať, že toto bolo, poviem to tak, že Teplická 

a všetky tie zmluvy staršie o NFP boli robené „v tých dobrých 

časoch“, hej. Vtedy jednoducho nebol ani covid, nebola ani vojna, 

atď. Jednoducho tam neboli nejaké zásadné výkyvy na tom trhu. Čiže 

tam sa mohlo ísť v podstate v kľude tým štandardným mechanizmom, 

že aby všetci sme boli kľudní, dostanem zmluvu NFP, vyhlásim 

súťaž, verejné obstarávanie, prebehne verené obstarávanie, dám si 

tam odkladaciu podmienku na kontrolu verejného obstarávania. Keď 

mi to skontroluje ministerstvo že je to v poriadku, začnem plniť 

zmluvu a už viem, že mi tam bez problémov bude fungovať 

refundácia, resp. to prefinancovanie. Dôjde dodávateľská faktúra, 

60 dní na splatnosť, na ministerstve pozrú, zaplatené 95 %, atď.    

 

 Keďže teraz sme troška v iných časoch, a čerpanie, bohužiaľ, 

nás tlačia do toho, aby bolo všetko do konca roka 2023, lebo ináč 

jednoducho vieme čo sa stane s tými peniazmi, tak jednoducho pri 

Odborárskej a Cádrovej sme si nedávali odkladacie podmienky na 

kontrolu verejného obstarávania. Lebo keby že dáme odkladaciu 

podmienku, dva, tri mesiace, pri dobrom vetre, kým by nám to 

skontrolovali; to hovorím, keď je veľmi dobrý vietor; ináč by som 

rátal štyri až päť mesiacov. To sme niekde v budúcom roku na jar, 

a keďže máme realizáciu tých stavieb 11 mesiacov, v tom roku 2020 

– 2024. A toto by som nestihol. 

 

 A toto bolo tlmočené, ako si pamätám, ja som to niekoľkokrát 

nielen na komisii ale aj na zastupiteľstve hovoril, že toto je 
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v podstate také riziko, ktoré musíme zniesť, aby sme stihli tie 

stavby dokončiť včas. Takže toto bolo komunikované.  

 

 Teraz čo sa ide diať, Cádrova je podpísaná, účinná, 

stavenisko sa ide odovzdávať. Ideme už súbežne dávať na kontrolu 

verejného obstarávania, hej. Ale prosím, v tom nevidím žiadne 

pochybenie, i keď viete, bohužiaľ, že tam došla iba jedna ponuka, 

ale to je jednoducho realita, hej. Ja neviem súťaž nijako 

ovplyvniť, čo sa týka tohto. Štyria záujemcovia tam boli, počas 

súťaže kládli otázky, atď. Ale pokiaľ ide o predloženie ponuky, 

to je druhá vec.  

 K tým odkladacím podmienkam, ako ste sa pýtali; nie, nebude, 

nečakáme na nič.  

 

 

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

 Ďakujem. Ešte s faktickou pani Silvia Švecová, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja už len naozaj otázku, to čo ste pán  Olexík, 

povedali, my vieme vyčísliť vlastne len tú sumu ktorá nám chýba 

oproti tej ktorú v rozpočte máme. Čiže, my nepotrebujeme čerpať 

alebo schvaľovať celú výšku úveru na celú stavbu Teplickej, len 

ten rozdiel, ktorý nám chýba a ktorý teda máme tu vyčíslený 

v dodatku ako navýšenie cien  oproti pôvodnému projektu. Toto je 

niečo čo dokážem akceptovať, ale ako keby viazať si ruky na celú 

sumu úveru, keď už my máme časť v rozpočte, mi naozaj príde veľmi 

rizikové. Aj zbytočné. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 
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 Neviem, či mám reagovať. Znova iba zopakujem a je to uvedené 

v návrhu uznesenia, tieto prostriedky, ktoré teraz vynaložíme na 

to, aby sme ihneď uhradili faktúry, sa nám vrátia naspäť do nášho 

rozpočtu. Poníži sa vlastne čerpanie úveru. Ako to nie je, že my 

o nich prídeme. Ako to je naozaj teraz kvôli tomu, aby sme dodržali 

podmienky zákona číslo 502 o finančnej kontrole. Ďakujem.  

 

 

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

 Richard (JUDr. Mikulec), máš faktickú; Ty ideš faktickou na 

faktickú? Tak poď, nech sa páči. 

 

 

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

 K veci:  Vy ste tu neboli, pán prednosta, ale stala sa taká 

vec pri parku JAMA; ani Braňo Filipovič tu nebol, kedy sme mali 

dostať peniaze, a mestská časť hradila milión eur z vlastného. 

Pamätáte si to? 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Nie, nepamätám si to, nebol som tu. 

 

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

 Ale kyvete hlavou, ako keby ste o tom vedeli.  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Opakujete to na každom zastupiteľstve. Tak viem o tom. 

 

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

 Keď viete o tom, poslanci už teraz majú z toho takú skepsu, 

obavy, atď. Tiež sme to veľmi kolaudovali, aby to bolo super 

a nakoniec sme zistili, že to „super“ nás stojí každý rok nemalé 
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peniaze na to, aby sme to udržiavali. Bolo to pekne spravené, aby 

sa to odprezentovalo čo nás stálo milión eur. Milión eur. To nie 

sú naše peniaze, to sú peniaze ľudí, ktorých zastupujeme. (gong) 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Ešte je tu pani Katka Šebejová s riadnym príspevkom, 

nech sa páči.    

 

 

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

 Prepáčte, ešte sa chcem spýtať; dokedy sa má postaviť tá 

škôlka? Aký je tam termín? 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ak dovolíte, na jar, teda v máji je tam termín dokončenia 

hrubej stavby, ale budú ešte prebiehať terénne práce a robiť 

nejaké tie prvky. Odhadujeme to teda, ak to všetko dobre pôjde, 

na ďalší školský rok, v septembri, októbri.  

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

 Presný termín Vám pošlem podľa zmluvy. 

 

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

 Dobre. To znamená, že reálne sa tam budú môcť prihlasovať 

deti v novom školskom roku?    

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

Áno. Budúci školský rok plánujeme s týmito kapacitami.  

 

Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.: 
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 To znamená, že zostane otvorená aj tá druhá škôlka? 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Zatiaľ. Plánujeme, áno je to rekonštrukcia, nakoľko 

technicky a teda z hľadiska tých ostatných parametrov by sme boli 

radi, ak by bola zrekonštruovaná. Ale zatiaľ teda. 

 

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

 Dobre. Takže budúci školský rok to bude.  

 

 

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

 Ešte s faktickou pán poslanec Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Veľmi narýchlo. V podstate to, čo kolegyňa Silvia sa pýtala   

na otázku: V podstate je problém zo zákona, keď máme stanovené že 

vlastné zdroje plus NFP, že naozaj musíme žiadať celý úver, toto 

mi nie je jasné. Mne to príde, že toto je oveľa adresnejšie 

a prehľadnejšie. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. S riadnym príspevkom som ja.   

 Ja len chcem povedať na margo toho čo hovorila Katka (Ing. 

Šebejová) a ostatní, tak momentálne máme k 1. 9. iba 44 detí 

nezobratých a ďalších 10 zoberieme na základe toho, že sa nám 

navýšia kapacity na Kalinčiakovej. Čiže mali by sme byť úplne 

v pohode budúci rok. A takto by sme budúci rok boli v pohode, keby 

nebola predškolská výchova povinná. Len aby ste vedeli reálne 

čísla. Dobré? 
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 Ešte pán JUDr. Velček. 

 

 

JUDr. R. V e l č e k, vedúci právneho oddelenia: 

 Na otázku pani Šebejovej je to 9 mesiacov od prevzatia 

staveniska. To znamená paralizácie v zmysle harmonogramu. 

Prevzatie staveniska to bolo v júli. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 To je komplet realizácia, áno, celej stavby, nie hrubej 

stavby. Hrubá stavba bude teraz.  

 

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

 Ďakujem. Ešte s faktickou pán Richard Mikulec. 

 

 

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

 Ja len, ja som nepočul tú odpoveď čo sa Peter Weiss pýtal, 

na to mu asi odpovie niekto iný. Ale aj sme sa bavili s kolegami, 

potom keď má len 40 detí a je to problém, na čo sme stavali škôlku 

na Vihorlatskej za 3,5 milióna; alebo chceme stavať tú škôlku na 

Vihorlatskej za 3,5 milióna? 

 

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

 Nevieme aký bude budúci rok, aké budú ročníky. Ale mali by 

sme byť v pohode; lebo máme tam nejakých 70 detí navyše.  

 

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

 Teda, keď vieme, a mali by sme byť v pohode, tak asi by som 

neriešil nejakú Vihorlatskú za 3,5 milióna. Ale ja neviem, či 

budeme v pohode, lebo tu sú také veci, že napríklad sa má robiť 

občianska vybavenosť, projekty kde má byť občianska vybavenosť, 
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ale sa to nerobí. Potom sa tá občianska vybavenosť mení na byty. 

To potom budeme mať veľký problém, keď niekde má byť 200 bytov, 

miesto toho je 300 bytov, a tí ľudia chodia na schôdze obyvateľom 

kričať aby dostali svoje byty. Že teda ich my nejakým spôsobom 

blokujeme.  

 

     Ale my reálne (gong), alebo mestská časť, konkrétne poviem 

na rovinu, starosta podpisuje zmeny stavby pred dokončením, kde 

občiansku vybavenosť mení na byty, a títo ľudia potom reálne kam 

budú chodiť reálne do tých škôlok?  

 

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

 To je to, čo sme už počuli asi 20-krát, že?   

 

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

 Braňo (PhDr. Filipovič, ja viem; nie, nie.. 

 

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

 Richard, nebudeš veriť, máme všetci aj svoje povinnosti, ale 

to sa nedá počúvať.  

 

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

 Čo sa nedá počúvať, Braňo? Nedá sa počúvať to, že niekde je 

navyše 100 bytov a ľudia sa potom chodia sťažovať na schôdze a nám 

poslancom? 

 

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

 Ja Ti verím. 

 

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

 Ty na jednej strane chceš riešiť čierne stavby a keď sa 

niekto na to pýta, tak Ty ma chceš umlčať tu? 



39 
 

 

43. zas. MZ MČ B-NM 13.10.2022 

 

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

 Nie, ja Ťa nechcem umlčať, ale to počujem každé 

zastupiteľstvo.    

 

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

 Nech to aj každé zastupiteľstvo tí ľudia počujú. Nech sa im 

to dostane to hláv tým ľuďom.  

 

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

 Dobre.  

 

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

 Oni to nevedia potom. Oni si myslia, že všetko ide podľa 

plánu; a nejde to tu podľa plánu všetko. To tí ľudia reálne nemajú 

kde dávať tie deti (gong) a potom sa tu chodia sťažovať. A my 

z peňazí obyvateľov budeme robiť servis pre tých developerov, 

ktorí tu si postavia. 

 

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

 Minútu si vyčerpal, a mohol si mať normálny príspevok. Dobre.  

 S riadnym príspevkom Silvia Švecová. 

 

 

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

 Nechcem to predlžovať a rada by som teda hlasovala. Neviem, 

či to tu tak zaniklo v diskusii. Určite nie sme proti tomu, aby 

sa dostavala škôlka. Hlavne sme za to, aby sa vrátili tie 

prostriedky a je nevyhnutné, aby bola dostavaná do konca budúceho 

roka. Avšak to čo som povedala, myslím si že stačí schváliť len 

ten rozdiel toho opodstatneného navýšenia, nie celú sumu. 
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 A čo sa týka toho, nedá mi nereagovať a budem diskutovať aj 

v ďalšom bode, škôlka Vihorlatská; potrebujeme ďalšiu škôlku keď 

aj nie kvôli momentálnemu stavu, musíme si pozrieť aj na 

demografiu, ale potrebujeme preto, že v súčasnosti máme 

v školských budovách deti. Zoberme si Cádrovu, zoberme si 

Kalinčiakovu, to sú škôlky ktoré majú svoje sídlo v základnej 

škole. A na tie deti, ktoré bijeme na poplach tu s Darinkou (Mgr. 

Timkovou) určite celé 4 roky, že tie detí sú v základných školách, 

hej. Čiže je to také odbremenenie základných škôl. To len na 

doplnenie. 

 

 Ale vrátim sa k tomuto bodu, ak je možné zmeniť tento bod 

tak, že úver budeme schvaľovať len rozdiel tej sumy, nemám problém 

s takým materiálom. Pokiaľ nie, ja nebudem hlasovať za celú tú 

výšku z dôvodov, ktoré som uviedla v diskusii. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Poprosím Silvinka (Ing. Švecová), priprav 

pozmeňujúci návrh a daj ho návrhovej komisii.  

 

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

Ja ho nemôžem pripraviť. 

 

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

 Ak si to aj teraz schválime, nebudeme to vedieť zaplatiť 

a tým vlastne ohrozíme tie ostatné veci. 

 

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

 Môžeme zvolať aj mimoriadne zastupiteľstvo, ak to bude dobre 

pripravené. Schváli sa pracovné stretnutie keď je Rada školy 

a potom čo ešte ako poslankyňa mám urobiť. Nemôžem hlasovať. 
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Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD. 

 Ak dovolíte, môžem?  

     Iba ako pripomienku môžem akceptovať § 7 zákona o finančnej 

kontrole, základná finančná kontrola ako treba overiť, tie osoby 

podľa ods. 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu overujú na 

to, aby boli finančné prostriedky na celý projekt. To znamená, že  

na podpísanie zmluvy ja by som musel vám teraz predlžiť návrh na 

zmenu rozpočtu. 15 dní bude visieť; ak chcete môžeme to spraviť 

tak a 15 dní bude visieť. Po 15 dňoch môžeme potom schváliť zmenu 

rozpočtu na to, aby sme rozdelili, aby sme sa opýtali dodávateľa: 

Vážený pán dodávateľ, koľko na tento rok potrebujeme? Zvyšok dáme 

na budúci rok, a zvyšok dáme toto. Ale do volieb to nestihneme. 

A po voľbách zasadnutie zastupiteľstva nie je možné.   

 

 

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

 Tak ako? Môžeme to risknúť, ale kto si to zoberie na 

zodpovednosť; len mi to povedzte.  

 

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

 Od 25. apríla nemáme normálny materiál. Kto je za to 

zodpovedný? Každý nech hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia.  

 

POZNÁMKA: Ale sú aj neoprávnené výdavky. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Neoprávnené výdavky ste schválili už pri schvaľovaní celého 

projektu.  

 (Poznámky v pléne.) 

 Neoprávnené výdavky bez limitu ste schválili pri schvaľovaní 

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

 Dobre. S faktickou pán Libor Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Pán richtár, ja chcem k tomuto materiálu povedať to, že 

naozaj nepovažujem tento materiál za dostatočne pripravený. Už 

hodinu o ňom diskutujeme, ja za neho hlasovať nebudem, mám naozaj 

zlú skúsenosť, že som bol obvinený, že som hlasoval ako som 

hlasoval; zdržím sa teraz hlasovania. A naozaj, môj čas je veľmi 

drahý, o štvrtej odchádzam. Ďakujem veľmi pekne. 

      Ospravedlňujem sa z ďalšieho rokovania zastupiteľstva.  

 

 

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

 S ďalšou faktickou Paľo Galamboš. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Možno by pán Čajda mohol povedať, že 

v tej žiadosti o NFP bola jedna kapitola o financovaní z vlastných 

zdrojov. Bolo tam taxatívne vymedzené, že to musia byť úverové 

zdroje alebo zdroje (Poznámka z pléna), nič nepokazíme (Poznámka 

z pléna.)  

      Môžem dohovoriť?  

      Takže pokazíme niečo, keď zameníme ten spôsob financovania? 

Teda vlastné zdroje za úver, alebo naopak? Malo by to nejaký vplyv 

na výšku, alebo podmieňovalo by to vyplatenie NFP?  

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 
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 Z môjho pohľadu nie. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 No, potom prečo to zdržujeme?  

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

 Neviem, či som dobre pochopil tú otázku? Či môže byť z úveru 

vykrytý ten rozdiel, ktorý teraz chceme dofinancovať? 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m o b š : 

 Áno, áno. 

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

 Keď to nemáme v rozpočte a jediná naša možnosť, ten rozdiel 

z úveru, tak asi akože aj iná možnosť nie je. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Sú tam taxatívne uvedené vlastné zdroje. 

      Nie je to špecifikované. 

 

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia:       

      Na to Vám fakt neviem odpovedať. Toto akože naozaj neviem, 

neviem. Ale beriem to, že keď je úver, áno, to je nejaký terminus 

technikus. Sú to moje vlastné zdroje, keď mám načerpané alebo nie; 

naozaj to je ťažká terminológia, fakt nechcel by som vám odpovedať 

na to.  

 

 Každopádne keď môžem, mám slovo, nie som poslanec, absolútne 

nechcem žiadny nátlak na to vyvíjať. Keď je možné, čisto 

pragmaticky sa pozriem, ak teda pán prednosta alebo predkladateľ 

materiálu, neviem kto to je, si to vie upraviť tak na tú sumu, 
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alebo vyslovene že by som povedal orientačnú sumu, veď my nejaké 

čísla máme. Tie tu aj padli, že koľko je suma, tuším bolo 670 

tisíc, pôvodne to bolo milión 66 tisíc, pokiaľ si dobre pamätám. 

A teraz je to nejakých plus 200 navyše, plus 202, tak by som 

povedal, dajme si rezervu 250, aby bol nejaký konsenzus, dá sa to 

tak urobiť. Ja iba sa snažím hľadať riešenia a za to za čo by ste 

boli ochotní zahlasovať. Dobre. Takže to je prvá vec. 

 

 Ďalšia vec, to nebol nátlak, v úvodzovkách „nátlak“, veľmi 

nepríjemné stretnutie som mal s dodávateľmi minulý týždeň, kde 

sme si všetko vykričali. A už sa začal vyhrážať, že keď to 

nedostane zaplatené, tak samozrejme zastaví stavbu. Preto hovorím, 

takto je nastavený. Beriem všetky okolností. 

 

 Áno v rozpočte tie peniaze boli, ale na ten pôvodný. Ale 

nemôžete dodatky podpísať, pokiaľ ich nemáte finančne kryté, hej. 

To je jediný problém, prečo starosta ešte nepodpísal tie dodatky. 

Ja chápem aj jeho, že nechce ísť do takéhoto rizika. 

 

     A dodávateľovi som vysvetlil, že 13. je zastupiteľstvo, nech 

vydrží do zastupiteľstva. Keď to prejde, môžeme riešiť podpis 

dodatku, predloženie faktúry, kontrola dodatku na ministerstve 

a zároveň by sme požiadali o platbu. Takže takýto je proces a ako 

hovorí pán prednosta o úprave. Ďakujem. 

 

 

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

 Dobre. Tak ja navrhujem, že sa urobí zmena materiálu.  

     Dáme prestávku do štvrť na štyri, že by sme schvaľovali tú 

sumu ktorú povedal teraz pán Čajda spolu s pánom Velčekom. 

 Ešte s faktickou Katka Šebejová, nech sa páči. 

 



45 
 

 

43. zas. MZ MČ B-NM 13.10.2022 

 

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

 Ja som chcela poprosiť pána Čajdu, aby povedal čo všetko 

robí a ešte raz si chcem ujasniť, že preto schvaľujeme; (Poznámka 

z pléna: Nepočuť.) Neviem, prečo ma nepočuť? Možno preto, že stále 

rozprávate.  

 

 Chcela som sa Vás pán Čajda opýtať, že tú sumu, ktorú teraz 

máme celú schváliť, tak to preto, aby sa podpísali tie dodatky, 

alebo kvôli čomu vlastne máme tam celú sumu?  

 A práve som sa chcela opýtať, zase čo ste povedali, že či 

nám nehrozí, že ten dodávateľ prestane pracovať, keď mu 

nezaplatíme? 

 

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

 Na Vašu prvú otázku, že prečo tam je prvá suma? Ja nie som 

predkladateľ materiálu, to naozaj musíte adresovať niekde inde. 

A to, že či nám reálne hrozí zastavenie stavby, tak akože toto 

keď niekto nemá zaplatené, tak jednoducho nemá zaplatené. To je 

aj holý fakt, to vieme aj my, tiež do roboty by ste nešli bez 

peňazí.    

 

 Ja len hovorím, to stretnutie bolo nepríjemné, kde som ich 

aj ja s kolegami, najmä pán prednosta požiadal, nech počkajú  

dodnes, aby sme to mali kryté, aby starosta nebol jednoducho 

v riziku, že podpíše nejaký dodatok, ktorý nemá finančne kryté. 

To je alfa a omega, to je celé, hej. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. S riadnym príspevkom nasleduje pán Peter Weiss.    
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Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Mala to byť faktická. Veľmi rýchlo. Ak sa pamätám, tak bolo 

rozpočtované schválené, práve neviem čo je plus vlastné zdroje; 

v súlade s tým to vybavené, takže nevidím v tom žiadny problém. 

 

 

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

 Ďakujem S faktickou pán Richard Mikulec. 

 

 

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

 Ja sa ani nečudujem developerovi, že teda preto je nervózny. 

Ja sa pýtam prečo sa mu nezaplatili tie peniaze, keď je tam niečo 

postavené?  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Trikrát to bolo vysvetlené, neviem. 

 

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

 Fakt to bolo vysvetlené. 

 

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

 Nemohli sa zaplatiť tie peniaze?  

 (Viaceré vyjadrenia spolu.) 

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

 Môžem ešte raz odpovedať? Je to fakt jednoduchý sumár. 

Nemôžem vystaviť faktúru pokiaľ nemám podpísaný dodatok, resp. 

môžem vystaviť faktúru ale za tie pôvodné ceny. Len logika toho 

celého je tá, že – na jednoduchom príklade: On má zmluvnú cenu za 

položku A 1 000 €, hej. Teraz po navýšení sa mu navýši na 1 100 
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€. Teraz akože prievan. Chcel 1 200, vyrokovali sme 1 100. Tá 

položka je možné, a teraz naozaj je veľa položiek v rozpočte tej 

stavby, že sa bude prelínať aj do ďalšej etapy výstavby.  

 

     To znamená urobí sa prvé podlažie, druhé, ďalšie; bude tam 

nejaká ďalšia betonáž. Ja keď mu nezdodatkujem tú položku teraz, 

už potom nemám mu ako ten finančný rozdiel doplatiť, hej. On keď 

mi teraz vystaví faktúru na pôvodnú cenu 1 000 €, chce potom 

neskôr doplatiť ten rozdiel na základe nejakého právneho titulu. 

Nemôžem neskôr urobiť dodatok aj spätne na tie položky. O to ide, 

hej. Neviem, aká bola otázka? 

     Neviem, či to bolo jednoducho vysvetlené, či nie?    

 

 

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

 To som chcel, že dajme si tú prestávku. Fakt, toto sme mali 

v júni. My to len naťahujeme a furt sa pýtame to isté dookola 

a ohrozujeme vlastný projekt. Ľudia, akože pardon, len je ešte 

niekto kto verí, ako to budeme vysvetľovať? V júni ste ho 

odpálili, vyhodili ste ho z rokovania. V septembri nakoniec keď 

sa to ešte dokončovalo, zase to vykonštruovalo toto zastupiteľstvo 

a odišlo sa preč. Teraz to máme znovu tretíkrát, akože fakt je to 

na hranici. 

 (Poznámky viacerých poslancov naraz.) 

 

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

 Nebol podpísaný úver; o čom tu rozprávaš? 

 

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

 To je pravda. 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 
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 Referendum sa tu chcelo vyhlasovať. O čom to rozprávaš?  

 

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

 Dáme prestávku. Koľko chceme prestávku? Dáme 10 minút alebo 

15 minút? (Poznámky poslancov.) Dajme 15 minút, stretneme sa za 5 

minút pol štvrtej.     

 (Prestávka.) 

 

 

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

 Ďakujem. Mohli by sme pokračovať, keď Vás môžem požiadať? 

 Takže s faktickou pán Libor Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán richtár, viem, že ste v rámci 

svojho úvodu povedali, že je ospravedlnený kontrolór mestskej 

časti. Ale ja sa chcem spýtať, teraz ste niečo pripravili nového, 

ale mali ste tu pripravený aj pôvodný materiál; tak sa chcem 

spýtať, či k tomu máme stanovisko kontrolóra, lebo kontrolór je 

pre miestne zastupiteľstvo odborným útvarom, úsekom. Takže, či už 

máte k pôvodnému materiálu alebo teraz čo ste na stole niečo 

písali, aby sme mali relevantnú informáciu, že či keď potom budeme 

hlasovať, či to je všetko v súlade so zákonom? 

      Aby ste mi dali vierohodnú, exaktnú odpoveď.  

 

      Nie teda teraz čo poviete, kyvete hlavou, a bude to bez jeho 

súhlasu, bez jeho vedomia, ale či máte z odboru kontroly 

jednoznačné stanovisko, že je to v poriadku? Nechcem sa opakovať, 

poznáme to všetci, všetci sme tu pamätníci, do toho volebného 

obdobia čo sa dialo s investičnou akciou JAMA. Ďakujem.  
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Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Dobre. Ak dovolíte; 

 

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

 O tom nerozprávaj. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Pán poslanec Gašpierik, v zmysle zákona 369 o obecnom 

zriadení z roku 1990 miestny alebo teda obecný kontrolór sa 

vyjadruje k samotnému čerpaniu, poskytnutiu úveru. Ďakujem. 

K jeho použitiu, k tomu  sa samostatne nevyjadruje. To použitie 

je na rozhodnutí v tomto prípade nášho miestneho zastupiteľstva.  

 (Otázka z pléna.) 

 Nie, úver nebude prekročený čo sa týka použitia týchto 

prostriedkov, o tom rozhoduje miestne zastupiteľstvo. 

 

 

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

 Ďakujem. S riadnym príspevkom, pán Martin Vlačiky. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja teda naozaj s hrôzou sledujem túto diskusiu 

a teda ma to mrzí, nechcem tu to už príliš zdržovať, len teda keď 

pán Čajda spomínal, že nie je si istý čo bolo napísané ako účel 

čerpania toho úveru, tak v zmluve je financovanie kapitálových 

výdavkov dlžníka pre roky 2022 až 2023, čiže tam nie je napísaný 

nejaký konkrétny projekt. Len teda toľko, že v zásade akýkoľvek 

projekt, podľa tohto akýkoľvek kapitálový výdavok, tam vieme 

z toho úveru hradiť. Čiže tam by nemal byť nejaký problém ani 

bližšie špecifikované.  
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 Tiež ma teda zaujalo, čo spomínal pán Olexík, že sme 

schválili neobmedzené alebo neohraničené hradenie tých vlastne 

výdavkov neoprávnených, tak fú, há, z toho mám divný pocit. 

Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem. Pán Čajda, môžete k tomu niečo doplniť?  

 

Mgr. T. Č a j d a, vedúci oddelenia: 

     Nie. 

 

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

 Nie. Dobre. Ďakujem.  

     Ďalší v poradí s riadnym príspevkom pán Richard Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Braňo (PhDr. Filipovič), ja sa chcem 

príkro ohradiť po tom, ako tu vykrikuješ po poslancoch. Aj takéto 

veci: V júni ste to mali na stole, neschválili ste to! 

 

 

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

 Ja som si uvedomil, že si mal pravdu s tým úverom, s 

podpísaním. Áno, na to som zabudol. Ale to som tu povedal Riško, 

keby si ma počúval. 

 

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

 Len Ti chcem pripomenúť pár veci: Strašným spôsobom ma zaráža 

to, akým spôsobom sa tu komunikuje s poslancami. Ja neviem,  či 



51 
 

 

43. zas. MZ MČ B-NM 13.10.2022 

nemajú všetci v živej pamäti, ako sme riešili budovu Vernosť. Boli 

tu poslanci a došla taká informácia, že z mesta je nejakým 

spôsobom príspevok vo výške niekoľko 100 tisíc €, a teda primátor 

Vallo, atď., atď. Potom sa stalo, že na nejakú komunikáciu cez 

prázdniny primátor odpovedal, že o ničom takom nevie.  

 

 Ja sa čudujem, že čo sa tu deje v tejto mestskej časti? Veď 

vy tu normálne dávate; Ty si tu vtedy nebol ani vicestarosta, ale 

teda bol tu starosta, ktorý nejakým spôsobom aj Teba podporuje, 

dáva klamlivé informácie poslancom, aby schvaľovali niečo, čo ani 

nie je pravda.  

 

 A sú tu ďalšie veci; napríklad teraz keď sa bavíme o tomto, 

ako my môžeme riešiť veci aj s týmto developerom konkrétne, ktorý 

robí túto stavbu, že my tu v júni budeme schvaľovať niečo. A 

kľudne sa mohlo stať, že pán Kusý by fakt to referendum vyhlásil, 

alebo chcel vyhlásiť, alebo neviem na čo čakal tri mesiace, alebo 

by vôbec nepodpísal ten úver. Z čoho by sa mu to potom hradilo? 

 

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

 Nie je tu pán starosta, neviem odpovedať za neho. 

 

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

 Ale v júni tu je materiál. V júni je tu materiál, že poďme 

niekomu niečo uhradiť z niečoho, čo vlastne nie je ani podpísané. 

 

 Nehnevajte sa, my tu dostávame také informácie, že poslanci 

sa nestačia čudovať. A potom, tak ako povedal Libor (Ing. 

Gašpierik) k tej JAME, aj stokrát sa opýtam, aj tisíckrát sa 

opýtam, aby sme potom neprišli o milión eur. Lebo to milión eur 

neplatíš Ty, Braňo (PhDr. Filipovič).  
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Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ale ja s Tebou súhlasím. 

 

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

 Ale vieš čo, platíš ho aj Ty, aj ja ako obyvateľ tejto 

mestskej časti. Takže, pozor na to! Ja sa opýtam aj stokrát, 

a radšej budem stokrát blbý a nie že potom bude tu také, že pán 

kontrolór tu vystúpi a povie: No, ale páni poslanci, Vy ste za to 

zdvihli ruky. Ja zdvihnem ruky, keď budem istý. 

 

 Takže, fakt sa ohradzujem voči tomuto, že zostávajúci 

poslanci fakt dostávajú klamlivé informácie neviem za akým účelom. 

Ja som bol vtedy z toho zdesený, že tu niekto povedal, že z mesta 

je nejaký príspevok a tuná kolega Vláčiky, čo môže potvrdiť 

nakoniec, zistí, že takýto príspevok nebol vôbec sľúbený. A potom 

tu niekto odhlasuje niečo a potom žiadnych pár stotisíc nepríde 

z mesta. Super, že?  

 Ja sa nestačím čudovať, čo sa to tu deje. Ďakujem.  

 Nehnevajte sa, ale odtiaľ, potiaľ.  

 

 

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

 Ďakujem. S faktickou pán Tomáš Korček.  

 

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

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Vážené kolegyne, 

kolegovia, v prvom rade ja pravdepodobne budem musieť skôr odísť, 

mám nejaké pracovné povinností, takže ja by som možno chcel vyzvať 

ctených kolegov a kolegyne, aby sme obmedzili diskusiu iba na 

nejaké najnutnejšie argumentačné výroky a možno znížili aj hlas, 

agenciu a intenzitu, aby sme toto volebné obdobie aspoň v nejakej 

základnej slušnosti vedeli dokončiť. Čiže, poprosím Vás.  



53 
 

 

43. zas. MZ MČ B-NM 13.10.2022 

     Ja sa budem snažiť čo najmenej vstupovať do diskusie. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. To bol dobrý návrh. Ďakujem. 

     S ďalším riadnym príspevkom pán Andrej Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a :   

 Nadviažem na svojho predrečníka. Ďakujem za slovo. Ja chcem 

veriť, že toto posledné miestne zastupiteľstvo v tomto funkčnom 

období bude mať istú kultúru a úroveň a budeme efektívni.  

 

     A preto by som chcel aj na Teba adresovať, pán vicestarosta, 

aby si dával pozor na svoje vyjadrenia, aby si nevytváral zbytočné 

konfliktné situácie a nestaval poslancov do pozície, že tí sú tí 

zlí, ktorí za tieto materiály, ktoré musím povedať jedným dychom 

že sú pripravované v žalostnej kvalite, už nehlasovali. Nie sme 

to tí, ktorí môžeme za túto atmosféru.  

 

     Braňo (PhDr.Filipovič), tak Ťa prosím, dávaj si pozor na 

svoje vyjadrenia. A veď toto zastupiteľstvo na úrovni 

a konštruktívne. Ďakujem.  

 

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

 Dobre. Ešte s ďalšou faktickou Riško Mikulec. 

 

 

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

 Vieš čo, Tomáš (JUDr. Korček), ja plne súhlasím s Tebou, ale 

keď si to zoberieš, je to tu už niekoľko rokov takto; nech je 
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ticho, nech nikto nediskutuje o tom, nech nikto nezvyšuje hlas, 

však ide to. Nejde to tak všetko, Ty to dobre vieš že to tak 

nejde. Ja to kľudne poviem aj tichým hlasom. Takže, Ty nepočúvaš 

tých ľudí potom, ja ich počúvam, alebo Andrej (Ing. Árva) ich 

počúva, lebo najviac by som povedal takého bordelu ktorý je, máme 

my tu v Dimitrovke, na Bielom kríži alebo v Mierovej kolónii, kde 

sa niečo neurobí niekoľko rokov.  

 

     My to tu počúvame, niekedy sa už toto nedá s nejakým kľudným 

hlasom zvládnuť. A ja ani nechcem, aby títo ľudia toto robili, 

toto neznášam, toto pokrytectvo, že v tichosti, ticho, atď., atď. 

Nie! Ja tu nebudem niekým označovaný, že niečo môžem schvaľovať, 

potom mi ešte niekto nebodaj oznámi nejaké letáky, však mohol to 

schváliť aj v júni, a neschválil to. Nie. Tu sa stali také kixi, 

že ja už nie som ochotný tu dvíhať ruky len tak a potom kontrolór  

povie: Vy ste za to zdvihli ruky, pán poslanec. To nie, takto to 

nebude. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Ešte s riadnym príspevkom Paľo Troiak.  

 

 

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

 Ďakujem Braňo (PhDr. Filipovič). Pán vicestarosta, ja Ťa 

chcem tiež veľmi pekne poprosiť, aby si ma už nikdy viac 

neobviňoval z niečoho, že odchádzam skôr zo zastupiteľstva. 

V drvivej väčšine som tu vždy do konca zastupiteľstva, náš 

poslanecký klub. A to, že som minule musel odísť, tak prepáč, 

s priateľkou sme v očakávaní a každú chvíľu očakávame pôrod. Takže 

Ťa prosím, mám na to svoje vážne dôvody, keď odídem z nejakého 
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zastupiteľstva, tak nedovolím si, a neobviňuj tu poslancov 

a poslankyne. Ďakujem. 

 

 

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

 Dobre.  

     Ďakujem. Ja by som si dovolil dať už hlasovať. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Môžem? 

 

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

 Ešte pán prednosta. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD. 

Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.  

Takže ja ako predkladateľ, po konzultácií s vedúcim 

finančného oddelenia a po konzultácii s JUDr. Velčekom, chcel by 

som autoremedúrou upraviť uznesenie: 

 

Po prvé, miestne zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie 

schváleného bankového úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. 

a použitie úverových prostriedkov na realizáciu projektu 

„Novostavba MŠ Teplická“ vo výške 300 tisíc €, čo predstavuje 

navýšenie v zmysle dodatkov č. 1 až č. 3 pôvodne uzatvorenej 

zmluve o dielo č. ÚEZ č. 35/2022 zo dňa 25.02.2022. 

 

Po druhé, žiada starostu, aby zabezpečil administratívny 

postup čerpania návratných finančných prostriedkov z bankového 

úveru na schválené účely. 
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Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: R. Š t a m b e r s k ý  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

1. schvaľuje čerpanie schváleného bankového úveru od Slovenskej 

sporiteľne, a. s. a použitie úverových prostriedkov na 

realizáciu projektu „Novostavba MŠ Teplická“ vo výške 300 

tisíc € čo predstavuje navýšenie v zmysle dodatku č. 1 až č. 

3 pôvodne uzatvorenej Zmluvy o dielo ÚEZ č. 35/2022 zo dňa 

22.02.2022; 

 

2. žiada starostu, aby zabezpečil administratívny postup 

čerpania návratných finančných prostriedkov z bankového 

úveru na schválené účely. 

 

 

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

 Dovoľujem si požiadať, prezentujme sa a hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Za:                  20 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           1 

 Dovoľujem si pristúpiť k bodu č. 6. 
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BOD 6: 

Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt „MŠ 

Vihorlatská – rozšírenie kapacít“ 

 

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

 Otváram diskusiu k predkladanému materiálu. 

 Má niekto nejaké pripomienky? (Poznámka z pléna.) 

Mal si tam faktickú ešte; nech sa páči, Peťo (Ing. arch. 

Vaškovič.) 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Otváram výzvu, ktorú dostali viacerí 

a ktorá bola aj zverejnená k bodu 25, vystúpenie občanov, 

s predpokladom o 15.00 hod. Mám to tu prichystané, ale k bodu 9.  

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD. 

 Je to k bodu 9, nie všeobecne.  

 

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

 Nikto sa neprihlásil? 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Nie.  

 

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

 Treba sa tomu povenovať a nielen prejsť mlčaním. Ďakujem. 
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Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Je to k bodu 9, a my máme bod č. 6. Dobre.  

     Čiže nasleduje s riadnym príspevkom pani Silvia Švecová; nech 

sa páči.   

    

 

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

 Ďakujem za slovo. Nerada, ale neviem sa postaviť úplne 

pozitívne k tomuto bodu, aj keď podporujem, samozrejme, a ako som 

v predchádzajúcom bode povedala, rozširovanie kapacít, alebo 

zvyšovanie kapacít výstavbou škôlok, a menovite vlastne 

v Mierovej kolónii, kde naozaj sa im veľmi dlho sľubuje, že bude 

škôlka. Žiaľ, v zmluvách o NFP, ktorá bola podpísaná ešte vo 

februári minulého roku vlastne nedošlo ani k obstarávaniu, ani 

k posunu tohto projektu. A teraz vlastne máme hlasovať za to, aby 

sme zrušili alebo teda súhlasili s tým, že sa odstúpi od zmluvy 

o NFP. 

 

 A zároveň v tom istom bode máme podporiť vlastne nový alebo 

dopracovaný projekt výstavby škôlky s tým, že by sa podávala 

žiadosť o NFP do plánu obnovy. 

 

     A tu je tá moja otázka, alebo tie moje obavy, a síce sú také, 

že keď som si pozrela tú výzvu z plánu obnovy, tak je tu vlastne 

podmienka č. 9 ktorá hovorí, že pri podaní žiadosti je to 

vylučujúca podmienka; musíme splniť 3D princíp, tzv. princípy 

sebarealizácie, segregácie..  

     A toto je to čo? Že odstránime bariéry. Napomôžeme vlastne 

odstráneniu geta; otázka je či máme geto v mestskej časti? Ale 

pod segregácia každý rozumie, vzdelávať spoločne, nie nejakým 

spôsobom segregovanie. A tu je moja otázka, či naplníme túto 

podmienku? 
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 Hlavne ma zaujal ešte jeden bod v rámci podávania žiadostí, 

že spolu s podaním žiadosti musíme podať už aj uskutočnené verejné 

obstarávanie, resp. s jeho výsledkom, aj s podpisom zmluvy so 

zhotoviteľom. A toto pokiaľ viem, ešte sme nerobili toto 

obstarávanie, ešte ho len budeme robiť. 

 

 A s tým súvisí aj tá moja posledná otázka, suma za škôlku 

niečo cez 3 milióny je veľmi vysoká, čo sme sa dlho bavili. Avšak, 

keď si pozrieme podrobne ten projekt, resp. to rozdelenie tých 

cien, tak vlastne zhruba polovica pôjde z externých zdrojov, 

európskych fondov, ak nám teda schvália tieto zdroje. A druhá 

polovica, takmer  vo výške 1 a pol milióna z vlastných zdrojov. 

 

 A keďže toto riešime, aj ten úver sme riešili, atď., tak 

moja otázka je, kde na to nájdeme peniaze? Či ich máme, a či by 

sme sa nemali ešte o tomto projekte trochu porozprávať. Chápem, 

že tie ceny nižšie nebudú, ale teda aj reálne si povedať, či na 

to máme?  

 

 A v prípade, že tie externé zdroje nedostaneme, či nebudeme 

mať na krku vlastne zmluvu s niekým na sumu cez 3 milióny? A to 

je naozaj nad momentálne možností našej mestskej časti, ako to tu 

tak ostatné roky počúvam. 

 

 Takže, asi veľa otázok. A aby som to zhrnula, chcela by som 

veľmi podporiť tento projekt. Avšak mám obavy, že tak ako je nám 

to podané, žiaľ, teda viem že boli nejaké projekty, aj ten pôvodne 

podaný, teraz máme priloženú ako prílohu, len nejaký 105 stranový 

dokument výkaz, výmer, z ktorého strašne málo viem, a mne tam 

chýba ten projekt ako taký, v takom zrozumiteľnejšom aj pre nás 

laikov, nie architektov, nie stavarov. Ďakujem.             
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Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ďakujem. Pokiaľ dám slovo pánovi Čajdovi, viem že na projekt 

teraz  máme 600 tisíc, mali sme dostať 1,7 miliónov, to je jedna 

vec.  

     A druhá vec to, že sa majú deti vzdelávať, máme tu menšinu 

aj Vietnamcov, Číňanov, a mali by sme spĺňať čo sa týka tohto, 

aby sa spolu vyučovali. Čiže toto by sme mali.  

 Toto sú dve veci, ktoré si pani poslankyňa z viacerých chcela 

vedieť. Ostatné, dávam slovo pánovi Čajdovi. 

 

 

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

a verejného obstarávania: 

 Ďakujem. Tak ako povedal pán vicestarosta, začnem od začiatku 

veľmi jednoducho, rýchlo a zrozumiteľne. Ten 3D princíp, ako ste 

sa pýtali, ale dám otázku na ministerstvo nech nám to konkrétne 

rozpíšu ešte viac, aby sme si boli 101 % istí.  

 

 Vec číslo dva, čo ste spomenuli bolo, že ja keď si pamätám, 

neviem, na ktorom zastupiteľstve to bolo, či to bolo septembrové; 

priznám sa že sa strácam, už ich bolo toľko, bol daný návrh a viem 

že sa o ňom aj hlasovalo; aby sa dal na ďalšie zastupiteľstvo 

tento materiál, tak sme to iba naplnili. Konkrétne bol návrh na 

stiahnutie pôvodnej žiadosti a ísť do plánu obnovy. Takže, to je 

za b).             

 

 Zase, bolo povedané, že nebola vyhlásená súťaž, hej. Viete 

koľko som tu ja, teraz je to v podstate rok. Čiže zmluva bola 

hodne dlhšie podpísaná, áno, beriem, toho času nebolo vyhlásené 

obstarávanie. Vyhlásené obstarávanie bolo ešte v tomto roku 
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niekedy na jar. Ale hneď sme ho aj zrušili z toho dôvodu, že tam 

už uchádzači, ktorí mali v tom čase záujem, začali klásť toľko 

otázok na ten projekt. Keď sme potom išli do hĺbky, je to presne 

tá vec, ktorá bola tiež niekoľkokrát vysvetľovaná. 

 

 Tento projekt robil nejaký projektant roky dozadu, ktorý bol 

ad 1. v omeškaní, a ad 2. ho nedorobil ani pre v podstate 

realizáciu. Tomu sa teda ani nezaplatilo, preto následne sme 

riešili ďalší projekt, o ktorom ste hlasovali a ste nám na to teda 

poskytli prostriedky.      

 

 Ten projekt je už teraz kompletne dorobený, do úrovne 

realizačného projektu. Materiál, keď sa vám zdal nedostatočný, 

tak je tu práve popísané aj také porovnanie aby bolo jasné, že 

toto je pre 100 detí, MŠ Teplická je pre 100 detí, a ten rozdiel 

3,2 milióna verzus v podstate 1,2 milióna na Teplickú prečo je? 

Je to rozdiel v podlahovej ploche, je to v materiáli, atď., atď. 

To písal projektant, tam to odôvodnenie. Čiže toto na všetky tieto 

v podstate vaše dotazy.   

 

 A ešte tam bola jedna otázka k tomu že 105 stranový stĺpec; 

áno, to je v podstate celý rozpočet, resp. výkaz, výmer, ktorý 

sme dali k nahliadnutiu aby ste to videli, prípadne mohli si to 

kľudne nejako porovnať. Áno, mohli sme tam dať nejaký návrh toho 

projektu, beriem to, bola to chyba, keď to beriem čisto na seba.   

 

 Neviem, či som nezabudol odpovedať na nejakú otázku? 

     Áno, ešte jedna vec. Pýtali ste sa na to, či nás to nezaviaže, 

že budeme mať na krku 3,2 milióna? Teda keby že, vymyslím si 

z hlavy, vypovieme tento materiál, vypovieme tú zmluvu, vyrokujeme 

na tie pôvodné čo máme 600 tisíc, vyhlásime VO na toto, na túto 

novú akciu, následne podáme žiadosť o NFP a na odkladaciu 
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podmienku či už na nadobudnutie rozhodnutia o schválení NFP alebo 

až na účinnosť NFP. Čiže, bude to naviazané čiste na to, keby nám 

neschválili prostriedky, tak nebudeme realizovať, všetci 

uchádzači, aj ten zmluvný partner, ktorý by bol o tom informovaný 

vopred v zmluve, a tým pádom nemôže si ani nárokovať.  

 

 Takže,  myslím si, že toto je odpoveď na všetky otázky.  

 

 Kľudne, tá výzva je teraz otvorená, a keď to aj neprejde tu, 

a budete chcieť o tom hovoriť, kľudne mi pošlite e-mail, že to 

necháme už na nové zastupiteľstvo. V podstate základ máme. Ako 

takto by som povedal, je tam 70 miliónov v tej výzve. Nechcem 

hovoriť, že máme čas, sme v kľude, to by som nepovedal. 

 

      Ale teoreticky by sme mohli urobiť to, i keď to nemáme 

nejako rozpočtovo kryté, naviažem celé obstarávanie na to NFP, 

vyhlásim to, verejné obstarávanie bude bežať, a následne v budúcom 

zastupiteľstve myslím, že to už by nebolo nejaké sporné, schválite 

ten materiál, budem mať všetko v podstate rozbehnuté. Keď mi 

dobehne VO, podám žiadosť o NFP. Akože toto je myslím si že úplne 

korektné. A je v podstate na Vás, či to chcete teraz, alebo potom, 

hej. Takže nič pre nás nevyplýva z toho. 

 

 

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

 Ďakujem. Ďalší v poradí je pán Vaškovič, nech sa páči, Peťo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja nebudem hovoriť k tým 

peniazom, nebudem sa vyjadrovať ani k projektu, i keď ma veľmi 

mrzí, že na rokovaní komisie výstavby tento projekt nebol 
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predložený, nemali sme o ňom informáciu. A myslím si, že je to 

komisia odborne zdatná, aby sa vyjadrovala k takýmto projektom; 

ale to je iná téma, nebudem to teraz rozvádzať.  

 

 Ja by som sa chcel spýtať na takú vec: Hovorili sme 

v predchádzajúcom bode, že mestská časť má deficit 40 miest 

v materských školách. Ideme teraz schvaľovať žiadosť o dotáciu na 

ďalšie miesta v materskej škole; moja otázka znie: Či Mierová 

kolónia potrebuje toľko nových miest v materskej škole? 

 

 Ak áno, tak je to v poriadku; ja som osobne presvedčený že 

nie.  A keď som hovoril o kvalite toho projektu, poviem aj vec, 

ktorú sme riešili niekoľkokrát. Táto materská škola (gong) 

v pôvodnom projekte, možno to v tom novom je vyriešené, nemala 

doriešenú prístupovú komunikáciu. Čiže, či si obyvatelia tej časti 

Mierová kolónia uvedomujú, že ak tam budú chodiť 100 ďalších detí, 

plus autá ktoré budú roznášať suroviny na prípravu jedál a rozvoz 

hotového jedla, či si uvedomujú, že budú zaťažené vnútorné 

komunikácie tej obytnej zóny?  

 

 A iba poslednú poznámku poviem: Jedná sa o lokalitu, ktorá 

je stabilizované obytné územie a nejaké ďalšie rozvojové zámery 

ohľadom bytovej výstavby v tejto lokalite nepoznám. A to je 

základný rozdiel medzi Materskou školou Vihorlatská a Materskou 

školou Teplická.  

     Choďte sa pozrieť na úpätie Malých Karpát koľko nových bytov 

je tam postavených. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. S faktickou pán Richard Mikulec; nech sa páči Riško. 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :  

 Ďakujem za slovo. Ja len pre pamäť, tí čo si pamätajú niečo, 

bol tu nejaký dobrý projekt ktorý bol vypracovaný, keď si dobre 

pamätám na začiatku roku 2019 a mal byť dokončený nejako v roku 

2020. Lenže tam bol taký problém, že v rozpočte boli peniaze na 

uhradenie tohto projektu, tejto dokumentácie, a nakoniec som to 

ja s pánom Árvom napadli, že ten projekt bol dodaný niekoľko 

mesiacov po limite, tak potom mestská časť nezaplatila tento 

projekt.  

 

 Aby sme zase prišli do niečoho takými kixami, ktoré sa tu 

stávajú v Novom Meste, konkrétne v mestskej časti, tak potom tento 

projekt tým, že sa to o ďalšie dva roky zase predĺžilo, už dnes 

nemáme, tým že to bolo milión a pol a všetci sme tu híkali, že 

aké obrovské peniaze to boli. Dnes je to 3,5 milióna. 1,9 milióna 

je navýšený tento projekt, čiže o ďalšie 2 milióny. 

 

 A tak ako tu povedal kolega Vaškovič, potrebuje Mierová 

kolónia ďalších 100 áut, ktoré tam budú voziť deti do školy? S tým 

spojené nejaké parkovanie, keď tam privážajú tie deti, lebo 

niekedy chodia rodičia prezliekať tieto deti do tých škôl 

a škôlok. Čiže, toto bude obrovský pruser pre túto lokalitu.   

 

 Preto sa pýtam, že 3,5 milióna, ja si myslím je obrovský 

peniaz na to, aby bol spravený nejaký servis pre deti. Ja by som 

tam robil škôlku možno pre pár detí navyše, ale určite nie škôlku 

pre 100 detí. Veď to je lokalita s jednou cestou okružnou dokola, 

preto pre mňa 3,5 miliónový projekt je nonsens. Ďakujem. 

 

 

Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Ďakujem. Ja by som rád upozornil na jednu vec, že mali by 

sme pozerať na to, že za 20 – 30 rokov budeme potrebovať samostatné 

objekty na denné stacionáre a ďalšie veci, keď nám prestarne 

obyvateľstvo. Čiže, takéto budovy my budeme potrebovať. Čiže 

nemali by sme sa pozerať teraz, ale dopredu. Kľudne sa prihlás 

Riško (JUDr. Mikulec).  

 

     Ja to myslím v dobrom, lebo my si to potom môžeme prejsť 

a bolo by potrebné na to myslieť, fakt, dopredu. Nemali by sme 

byť takí, že pre strom nevidíme les. Ale rozmýšľať dopredu. Nemáme 

veľa tých budov. Vieš dobré, že v 90-tich rokoch sa predalo čo 

bolo, a bolo ďaleko viac bytov, a všetkého. Takže, skúsme myslieť 

trošku dopredu. Dobre. Toľko. 

 Ďalší v poradí pán Martin Vlačiky; nech sa páči, Martin.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja teda včera večer som pozeral predvolebnú 

diskusiu súčasného pána primátora s našim pánom starostom, ako 

kandidátom na primátora, a teda tam niečo náš pán starosta vyčítal  

pánovi Vallovi o babráctve, že nevie čerpať eurofondy. 

 

     Akože keď si prečítam toto čo tu je napísaná, tak nedá sa to 

nazvať inak ako totálne babráctvo, lebo keď niečo bolo schválené, 

získali sme to, 30.02.2021 bola zmluva o poskytnutí, potom rok 

a dva mesiace sa nič nedialo. Potom prišlo verejné obstarávanie, 

kde sa zase zistí, že máme celé zlé ten projekt, tak to radšej 

zrušíme.  

     A peniaze, ktoré sme získali z fondov IROPU, tak radšej ich 

vrátime a začneme od začiatku. Tak akože neviem si predstaviť, že 

čo iné by bolo ako príklad totálneho babráctva pána Kusého. 

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

 Ja by som k tomu ešte dodal to, že tam bolo to, že sme si 

uvedomili, že tu máme 600 tisíc, tu máme 1,7 milióna; lebo to si 

zabudol povedať, že sme začali. A bol tam odpor ľudí v Mierovej 

kolónii, keď si pamätáš. Len tak, aby si vedel. To si zabudol 

povedať, že tieto dve veci tam boli, ale pozri sa: Neschválime, 

nebudeme mať. Ja to vidím tak. Dobre. 

 S ďalšou faktickou pán Libor Gašpierik. Libor, nech sa páči. 

Ďakujem. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne, pán richtár, pán predsedajúci. Ja by som Vás 

možno požiadal, aby ste nekomentovali každý príspevok poslanca, 

lebo Vy sa ku každému vyjadrujete. Veď nechajte to odznieť a dajte 

potom nejaké záverečné zhrňujúce slovo. Ale myslím si, že nie je 

potrebné, aby ste sa ako predsedajúci ku každému vyjadrovali 

a komentovali každého prístup.  

 

 A prihlásil som sa k tomu, že myslím si, že tento materiál 

naozaj je nedostatočne kvalitne pripravený. Myslím si, že nebude 

mať podporu v tomto pléne.  

 

     Myslím si, že nás nič nenaháňa na to, aby ste ako 

predkladateľ, či už ste to Vy alebo vedľa Vás prísediaci pán 

prednosta stiahli tento bod, nech sa zbytočne 3 hodiny o ňom 

nediskutuje. Nechajte to na nové zastupiteľstvo, na nových 

zástupcov, ktoré tu vzíde za 2 týždne a ušetríte tým 2 hodiny 

neplodnej diskusie. Ďakujem pekne.   

   

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 
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 Dobre. Ďakujem za návrh pán poslanec a ako predkladateľ  

s ť a h u j e m  tento bod z rokovania. Ďakujem. 

 

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

 Dobre. Dovoľujem si prejsť k bodu č. 9. 

 

 

 

BOD 9:  

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 

 

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

 Tu by som si dovolil požiadať, ako je dobrým zvykom, je tam 

prihlásený občan, takže dovoľujem si dať hlasovať, či budeme 

súhlasiť, aby pán Martin Palečka vystúpil; doteraz sme vždy 

súhlasili.  

 Takže, ak dovolíte, budeme hlasovať aby mohol vystúpiť pán 

Martin Palečka.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  18 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           3. 

 Prítomní:            21 poslancov. 

 

 Nech sa páči, máte slovo, pán Palečka. Keď Vás môžem 

požiadať, máte 3 minúty na slovo. 
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OBČAN: Martin P a l e č k a  

 Dobrý deň prajem. No, úplne sa necítim v tejto úlohe ako 

občan. Som tu zástupca spoločnosti MH Teplárenský holding, a. s., 

ktorý predložil mestskej časti obchodnú ponuku na rekonštrukciu 

odovzdávacej stanice tepla pre ZŠ Kalinčiakova. Krátko predstavím 

spoločnosť: 

 

 Ide o to, že ako Teplárenský holding vám nič nehovorí. 

Vznikol 1. 5., ale predtým sme sa volali Bratislavská teplárenská; 

pretože Teplárenský holding je jedna firma zo 6 štátnych teplární 

po Slovensku. Zhrniem tu krátko ponuku, aby ste to pochopili 

a potom som tu k dispozícii na prípadné vaše otázky. 

 

 Dnes je ten stav taký, že základná škola je už napojená na 

sústavu centrálneho zapojenia teplom, ktoré je v našom 

vlastníctve, ale prípojka, odovzdávacia stanica tepla je vo 

vlastníctve školy. A OST je morálne a technicky zastaralá. 

Momentálne máte myslím schválené rozhodnutie na výstavbu plynovej 

kotolne. 

 

     Ale my sme na to zareagovali ponukou, že na vlastné náklady 

zrekonštruujeme tú stanicu, vybavíme ju novou technológiou. 

S meraním a reguláciou a preberáme všetky zodpovednosti a náklady 

s tým spojené, ktoré dnes musí riešiť škola ohľadom riadenia a 

starostlivosti o ten zdroj tepla na nás. Dôležité je, že cena 

tepla schválená ÚRSO ktoré uplatňujeme v celom meste ako najväčší 

dodávateľ tepla je trvalo najnižšia z tých rozhodnutí, ktoré sú 

na ÚRSO pre Bratislavu, a bude zachovaná. Čiže, mestská časť bude 

odbremenená od plánovaných investícií budúcich rokov. Investícia 

pôjde na naše náklady a základná škola bude odbremenená od 

starostlivosti o zdroj tepla.  
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 Ak by to dnes zastupiteľstvo odsúhlasilo a zároveň podpísali 

sme zmluvu s mestskou časťou, tak my sme pripravení na budúci rok 

v lete, počas letných prázdnin, tú rekonštrukciu urobiť, aby sa 

1. 9. kúrilo s novou technológiou. Možno len spomeniem takú 

referenciu; na veľmi podobnú spoluprácu s mestskou časťou Dúbravka 

sme k 1.1. tohto roku takto zrekonštruovali OST Základnej školy 

Sokolíkova, kde bol veľmi podobný stav.  

 

 Čiže, to je asi tak v skratke všetko. Mohol by som hovoriť 

o referenciách, že sme partnerom aj pre súkromnú sféru na území 

mestskej časti Nové Mesto; zrekonštruovaný Dom športu, celý POLUS, 

Obchodný dom Centrál. Všetko sú to napojené objekty, ktorým 

dodávame teplo my a poskytujeme túto službu, ako teraz ponúkame 

základnej škole.  

 Čo ešte dodať? A možno skôr by som reagoval na vaše otázky,  

ak budú. Ďakujem pekne.   

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 To bol občan? 

 

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

 Nie, nemám nikoho iného prihláseného.  

 Nech sa páči, prosím, prezentujeme sa a hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   19 poslancov. 

 Proti:                 0 
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 Zdržal sa:              0 

 Nehlasoval:             2 

 Prepáčte, Paľko (Ing. Galamboš) ma vyrušil.  

     Dávam toto hlasovanie ako zmätočné.  

     Tým pádom si dovoľujem požiadať návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: R. Š t a m b e r s k ý  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

A. p r i j í m a 

ponuku MH Teplárenský holding, a. s., Turbínová 3, 831 04 

Bratislava, IČO: 36 21 15 41 (ďalej „dodávateľ“), zo dňa 

12.09.2022, ktorá sa týka rekonštrukcie zdroja tepla – 

odovzdávajúcej stanice tepla (ďalej „OST“) na Základnej škole 

s Materskou školou Kalinčiakova 12, Bratislava, (ďalej „základná 

škola s materskou školou“) po odkúpení existujúcich tepelno-

technických zariadení (ďalej „TTZ“) zo strany dodávateľa, 

následnej rekonštrukcie OSP a následného prevádzkovania OST 

dodávateľom, za takýchto podmienok:  podľa predtlače 

 

- mestská časť ako vlastník TTZ odpredáva dodávateľovi TTZ 

nachádzajúce sa v OST v budove základnej školy s materskou, 

za kúpnu cenu vo výške určenej znaleckým posudkom, ktorý 

zabezpečí mestská časť na svoje náklady, pred samotnou kúpou 

sa odzveria TTZ základnej škole s materskou školou,  

 

- základná škola ako odberateľ tepla uzavrie s dodávateľom 

zmluvu o dodávke tepla do budovy základnej školy na 

Kalinčiakovej ulici na dobu určitú 15 rokov, ako aj nájomnú 

zmluvu s dodávateľom, ktorá umožní dodávateľovi umiestnenie 
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zrekonštruovanej novej TTZ v OST, pričom výška nájomného 

bude 1 €/m2/rok, 

 

- dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady rekonštrukciu/ výmenu 

TTZ v OST, zaviaže sa na vlastné náklady zabezpečovať 

prevádzkyschopnosť TTZ v OST počas celej doby platnosti 

zmluvy o dodávke tepla do budovy základnej školy 

a garantuje, že ceny dodávky tepla budú vo výške podľa 

rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v cenovej 

lokalite Bratislava, 

 

- mestská časť ukončí zmluvu o dielo č. 128/2022 so 

spoločnosťou SETING Bratislava, s.r.o. na stavbe novej 

kotolne.  

 

B. S p l n o m o c ň u j e  

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a riaditeľa 

Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava 

k vykonaniu právnych krokov vedúcich k naplneniu tohto uznesenia, 

v zmysle ponuky dodávateľa zo dňa 12.09.2022. 

 

 

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

 Veľmi pekne ďakujem. Prezentujme sa a hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   19 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Nehlasoval:            2. 

 Prítomní:             21, 

 Dovolím si prejsť k bodu č. 11. 
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BOD 11:  

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 „Predlženie 

Tomášikovej ulice, Vajnorská – Račianska“ v prospech Hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

814 99 Bratislava, IČO: 00603481 

 

 

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

 Dovolím si otvoriť diskusiu k tomuto bodu rokovania, nech sa 

páči. Ďakujem. 

 Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Árva s riadnym 

príspevkom. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja samozrejme že tento zámer 

podporím, len chcem povedať, že na tej Račianskej ulici je to 

veľmi nešťastná stavba, tá hmota je taká, že vôbec to tam nemalo 

stáť. Toto je presne ten príklad, o ktorom hovoril kolega Mikulec, 

že sa tu nešťastnými a pokútnymi procesmi na stavebnom úrade, 

veľké megalomantské projekty zmenia na poslednú chvíľu, na zmenu 

stavby pred dokončením, bez patričných povolení.  

 

     A mňa veľmi mrzí, že teda tí ľudia, ktorí sa tam nasťahovali 

argumentujú tým, že tam majú tú občiansku vybavenosť vo forme 

nasčítania tých nejakých zdrojov. Len podotýkam; pardon, beriem 

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

 Ďakujem. S faktickou pripomienkou pani Švecová; nech sa 

páči, Silvinka. 

 

 

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

 Ja predsa len nadviažem na Teba Andrej (Ing. Árva), aj keď 

Ty hovoríš o druhom konci, ale ono to súvisí. Ja chápem tento 

mestský až nadmestský význam tohto prepojenia. Je to dlhodobo 

plánované, je to potrebné, ale mňa ako obyvateľky Zátišia na tom  

mám tiež trošku obavy z toho čo nastane. Lebo keď aj začneme 

riešiť tu križovatku tú Tomášikova – Vajnorská, nemáme doriešený 

celý ten pás to Zátišie – Hatalová, až po spomínaný ten spomínaný 

Guthaus. A toto je to, čo naozaj neviem ako dopadne.     

 

 Ak sa bude pokračovať a naozaj sa spoja všetky subjekty, 

ktoré majú čo do toho hovoriť, tak bude fajn. Ale naozaj aj v tejto 

súvislosti som nepodporila naposledy predaj pozemkov mestskej 

časti na Zátiší, ktoré sa bezprostredne dotýkajú toho územia, 

kadiaľ má toto prepojenie viesť. Takže, majme na zreteli to 

(gong), že toto prepojenie treba celé dokončiť, nielen urobiť 

začiatok. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. S riadnym príspevkom je prihlásený pán Galamboš; 

nech sa páči Paľko. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

  Ďakujem za slovo.  
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     Ako hovorila kolegyňa, o tomto sa hovorí veľmi dlho; veľmi, 

veľmi dlho. Videl už niekto nejaký projekt, zámer, nejaké čiary, 

kade by to mohlo ísť? Prečo dávame takto dopredu nejaké vecné 

bremeno, keď nevieme kade to pôjde, čo to bude, aká je tá stavba, 

kedy by mali začať? Nevieme o tom a ideme súhlasiť s vecným 

bremenom. Vie mi niekto odpovedať?  

 

 

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

 Dávam slovo s riadnym príspevkom pánovi P. Vaškovičovi; 

Peťko, poď. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja pokúsim sa možno na 

niektoré otázky Paľovi zodpovedať. Táto stavba je absolútne 

v súlade s Územným plánom hlavného mesta. Pre túto stavbu bolo 

vydané územné rozhodnutie, ktoré v polovici minulého roka bolo 

potvrdené našim stavebným úradom že je právoplatné. To znamená, 

že táto stavba je umiestnená, a toto je prvá časť toho predĺženia 

na Tomášikovej na strane Vajnorskej ulice. To je tá nová 

križovatka, lebo tu by to malo byť prebudovanie križovatky; je už 

koordinovaná s tým investičným zámerom ATRIOSU.  

 

     A ja by som chcel vás všetkých, milé kolegyne, vážení 

kolegovia požiadať, alebo poprosiť o posun tohto materiálu, lebo 

ja to vidím ako prvý krok k posunutiu sa pri realizácii toho 

predĺženia Tomášikovej.  

 

 Na druhej strane, už to bolo spomínané, Andrej (Ing. Árva) 

to začal, je Guthaus. Pri projekte Guthausu bola vynechaná len 

územná rezerva bez nejakej prípravy takejto križovatky, absolútne 
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zlé. Ale naozaj si dovolím podporiť tento materiál; istotne ho 

podporím, lebo je to prvý krok na ceste k realizácii toho 

predĺženia Tomášikovej ulice. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Ešte ďalší do diskusie; nech sa páči Katka Šebejová.      

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som prekvapená, ale v pohode. To, čo 

povedal Peter (Ing. arch. Vaškovič), stavba je umiestnená. A to 

čo je veľký problém, že za 4 roky mestská časť neurobila žiadny 

pokrok čo sa týka realizácie a teraz tu na sklonku volebného 

obdobia sa vytešujeme z celého kroku.  

 

 My sme sa stretli s Martinom (Ph.D. Vlačikym), aj 

predstaviteľmi Magistrátu. Najväčší problém, ktorý bude mať táto 

cesta bude odkúpenie pozemkov. A ja nevidím až taký veľký problém. 

Guthaus je územná rezerva. Oveľa väčší problém je štátna SIS, 

ktorá stojí priamo tam kde je stavba projektovaná.  

 

     Takže, škoda, že tu nie je pán starosta, ale je to možno aj 

taký záväzok pre to ďalšie zastupiteľstvo, že proste treba tento 

projekt viac tlačiť aj na meste. A treba proste cez to, prepojenia 

tu chýbajú. A pokiaľ bude mestská časť sa takto živelne rozvíjať, 

že tu budú raz developerské projekty bez tých prepojení, tak sa 

tu bude žiť čoraz horšie.  

 

     To znamená, že tá cesta by mala mať určite prioritu nielen 

v takomto jednom kroku, ale proste v nejakom systematickom pláne 
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riešenia tak, aby naozaj aspoň nejaké tie prvé časti po 

Gavlovičovú bola doriešená. Ďakujem za pozornosť.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. S faktickou ešte Peter Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Katka (Ing. Šebejová), 

ja si dovolím nadviazať na to čo si povedala. Predĺženie 

Tomášikovej ulice je celomestská stavba, čiže mestská časť môže 

len podporovať, alebo vytvárať podmienky na to, aby táto mestská 

investícia, lebo investorom bude hlavné mesto, bola zrealizovaná. 

A naozaj aj schválenie tohto bodu ja považujem za súčinnosť 

mestskej časti s mestom ako investorom tej stavby.  

 

     To, čo si naznačila, že nevidíš problém pri vyústení 

Tomášikovej ulice pri Guthause, lebo je tam nechaná územná 

rezerva, ja si myslím že to bude dosť veľký problém, lebo tá cesta 

pôjde pod oknami toho Guthausu. A investor Guthausu sa chváli, 

ako tam vybudoval parčík a vysadil tam 180 stromov (gong). 

Uvedomme si, že pri realizácii tejto komunikácie, z tých stromov 

možno zostane zachovaných 10, možno 15 %. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ešte s faktickou, nech sa páči Katka (Ing. 

Šebejová.) 

 

 

Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.: 
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 Ja by som to celé zmenila, pretože som v dopravnej komisii, 

a teda ja som nejaké veľké aktivity tam nezaznamenala ani zo 

strany vedenia mestskej časti. A naozaj veľký problém vidím v tých 

štátnych inštitúciách, ktoré tam sú. Nerozporujem ani tie súkromné 

investície, ale čo sa týka tejto stavby, ja som nezažila žiadne 

nejaké stretnutie mestskej časti. Čaká sa na to, čo urobí mesto. 

Takže určite treba väčšiu aktivitu aj zo strany poslancov, ktorí 

mestskú časť v meste zastupujú.   

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Už nie je nikto prihlásený do diskusie. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s :  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e  

Uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – 

podľa doručeného návrhu, ako aj následné uzavretie Zmluvy 

o zriadení vecného bremena – ktorá bude v súlade s doručeným 

návrhom, a to na pozemkoch registra „C“ KN  - podľa predtlače  

 

- parcelné číslo 12780/1, ostatná plocha o výmere 30606 m2, 

- parcelné číslo 12781/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

1198 m2, 

- parcelné číslo 12781/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

1200 m2, 

- parcelné číslo 12781/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

486 m2,  
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katastrálne územie Nové Mesto, evidované na liste vlastníctva č. 

5510, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

; v rozsahu následne vymedzenom geometrickom pláne, ktorý bude 

zodpovedať doručenému návrhu Zmluvy o budúcej  zmluve o zriadení 

vecného bremena, 

 

; s obsahom: „právo trvalého umiestnenia dopravných stavieb 

komunikácie, chodníkov pre peších, inžinierskych sietí 

a príslušenstva daných stavieb, právo vstupu a vjazdu na zaťažené 

pozemky za účelom zriadenia, užívania, udržiavania, opráv, úprav, 

údržby daných stavieb, právo prechodu a prejazdu cez dané dopravné 

stavby“ 

 

; a to in personam v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 

00603481 

 

; odplatne za 1 € 

 

; na dobu neurčitú 

 

; za podmienky: 

- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude zo 

strany budúceho oprávneného z vecného bremena podpísaná 

v lehote 60 dní odo dňa schválenia v miestnom zastupiteľstve 

 

- pokiaľ nebude takáto zmluva v uvedenej lehote podpísaná zo 

strany budúceho oprávneného z vecného bremena, stráca toto 

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

 Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a dávam hlasovať o tomto 

návrhu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  20 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           1 

 Prítomných:          21. 

 Dovolím si prejsť k bodu č. 15. 

 

 

 

BOD 15:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 

10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov 

v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava 

 

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

 Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu rokovania.  

 Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

 Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

Nech sa páči. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e  
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Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 10.04.2018, 

ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC 

FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava, bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Dovolím si Vás požiadať, prezentujme sa 

a hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  20 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Prítomní:            20. 

 Dovolím si prejsť k bodu č. 19. 

 

 

 

BOD 19: 

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

neziskovú organizáciu DEPAUL SLOVENSKO, IČO: 37924443 na dobu 

určitú – 1 rok 

 

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

 Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči.  

 Do diskusie nie je nikto prihlásený. 

 Dovoľujem si požiadať návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

uznesenia. Ďakujem.  
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e  

 

; nájom bytu č. 12, ktorý sa nachádza na 1. podlaží bytového domu 

so súp. č. 6956 postavenom na pozemku – parc. Č. 17090/24 na 

Bojnickej ulici č. 21 v Bratislave, v katastrálnom území Nové 

Mesto a zapísanom na liste vlastníctva č. 2382 (ďalej „predmet 

nájmu“) 

 

; nájomcovi – DEPAUL SLOVENSKO, n. o., so sídlom Kapitulská 

308/18, 814 14 Bratislava, IČO: 37924443 (ďalej „nájomca“) 

 

; na účel zabezpečenia bývania pre osoby s ťažkými existenčnými 

problémami pre opätovné plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti 

 

; na dobu určitú 1 rok odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej 

zmluvy 

 

; nájomné a služby spojené s nájomným bude hradiť nájomca 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 98 písm. c) 

zákona č. 138/1911 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu, že v premete nájmu nájomca umiestni osoby, ktoré sa 

ocitli v ťažkej sociálnej situácii a ktorí potrebujú pre svoj 

ďalší rozvoj stabilné bývanie 

 

; za podmienky 

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná najneskôr do 60 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 
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V prípade, ak nebude nájomná zmluva podpísaná zo strany 

nájomcu v tejto lehote, toto uznesenie stráca platnosť. 

Zvyšok bez pripomienok. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Toto je osobitný zreteľ, čiže 3/5 potrebujeme. 

 Poprosím Vás, prezentujme sa a hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   19 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             1 

 Prítomní:             20. 

 Ďakujem pekne. 

 Dovolím si pristúpiť k bodu č. 20. 

 

 

 

BOD 20:  

Návrh na zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove domu 

kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave do správy Strediska 

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

00245 771 

 

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

 Dovoľujem si otvoriť diskusiu k tomuto bodu rokovania.  

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

Nech sa páči. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e   

zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove domu kultúry na 

Vajnorskej ulici v Bratislave do správy Strediska kultúry 

Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 00245771 od 

01.10.2022 

; v obstarávacej cene 109 396 €, bez pripomienok.  

Dôvodová správa je súčasťou predtlače.  

  

 

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

 Veľmi pekne ďakujem. Prezentujme sa a hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:                   19 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Nehlasoval:            1. 

 Dovoľujem si pristúpiť k bodu č. 21. 

 

 

 

BOD 21:  

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 vlastníctva pozemku Istrochem Reality, a. s  

 

Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Dovoľujem si otvoriť diskusiu k tomuto bodu rokovania. 

 Nech sa páči, s riadnym príspevkom pán Richard Mikulec.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poprosiť kolegov 

o schválenie tohto materiálu, nakoľko sa jedná o taký parčík, 

ktorý bude pričlenený k areálu na Základnej škole na Odborárskej. 

Tento parčík sa bude využívať ako súčasť areálu. Keďže tam máme 

naplánovanú dostavbu nejakých tried, tým pádom sa žiakom zmenší 

ten areál. Keď sa schváli tento pozemok, budú ho mať väčší, takže 

poprosím všetkých o podporu tohto materiálu. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem. S faktickou poznámkou ešte pán Winkler Stanislav. 

 

 

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

 Ďakujem pekne pán vicestarosta. Ja len doplním Riša (JUDr. 

Mikulca). Ten parčík, on to tak honosne nazval; ja by som ho 

nazval že „pralesík“. Ale samozrejme, sľúbili sme, že pomôžeme, 

keď bude nejaká akcia, brigáda. Ale ja som chcel iba dať 

informáciu, že samozrejme bolo to prerokované aj v Rade školy, 

ktorú sme mali tento týždeň v utorok a tá s tým súhlasila. Takže 

ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ešte sa prihlásila; nech sa páči Katka (Ing. 

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

 Je to taký super parčík, v ktorom sa pasú sliepky. A moja 

otázka je, že či je niekto v mestskej časti, kto by mal poskytnúť 

súčinnosť ohľadom toho aké dreviny sa tam nachádzajú a čo s nimi 

sa môže ďalej robiť?  

 

     Myslím, že ste aj včera tam spomínali pani Kamhyiehovú že sa 

bola pozrieť, a teda by som chcela poprosiť pán prednosta, aj teda 

pán vicestarosta, aby ste si to zobrali na tieto dva týždne tak 

k srdcu a nejako to pohli aj z hľadiska mestskej časti, aby teda 

aj mestská časť tam, pokiaľ to tu schválime, poskytla naozaj takú 

súčinnosť, aby sa tam mohli tie práce naozaj ktoré sú potrebné na 

to začlenenie, začať. Ďakujem.     

 

 

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

 Ďakujem. Pán prednosta, prosím Ťa, buď tak dobrý a vyhovej. 

 Tieto dreviny asi nemáme? Toto je súkromný pozemok. 

 (Poznámka pani poslankyňa Šebejovej; o prenájme.) 

 Áno, prenajmeme. Dobre. 

 Už do diskusie nie je nikto prihlásený. 

 Dovoľujem si požiadať návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ  KOMISIA: Mgr. P. W e i s s  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e  

Prenájom: 
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- pozemku registra „C“ KN  parc. č. 13144/108, zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 877 m2, v k. ú. Nové Mesto, ktorý 

vznikne na základe geometrického plánu č. 88/2022 oddelením 

od pozemku registra „C“ KN parc. č. 13144/10, o výmere 19643 

m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovaného na LV č. 4213, 

 

; v prospech mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako nájomcu 

 

; od prenajímateľa Istrochem Reality, a. s., Nobelova 34, 

Bratislava, IČO: 34 797 525, 

 

; za účelom rozšírenia plochy areálu školy ZŠ s MŠ Odborárska na 

účely športových a voľnočasových aktivít pre deti z materskej 

školy a žiakov základnej školy,     

 

; na dobu určitú 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, 

 

; za nájomné vo výške  

    vyrubenej dane z nehnuteľností za predmetný pozemok za 

príslušný kalendárny rok 

 

; za podmienok: 

- mestská časť je oprávnená predmet nájmu prenechať do 

podnájmu ZŠ s MŠ Odborárska, pričom výške nájomného pre 

podnájomcu nesmie presiahnuť výšku dohodnutého nájomného 

v nájomnej zmluve.  

Materiál bez pripomienok. 

 

  

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, prezentujme sa a hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                  19 poslancov 

 Proti:                0 

 Zdržal sa.            0 

 Dovolím si prejsť k bodu č. 23. 

 

 

 

BOD 23:  

Návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu Bratislava III 

 

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

 Nech sa páči, otváram diskusiu.       

 Do diskusie nie je nikto prihlásený. 

 Dovoľujem si požiadať návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ  u j e  

Adama Valčeka do funkcie prísediaceho Okresného súdu Bratislava 

III na volebné obdobie rokov 2022 – 2026; bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Poprosím Vás, prezentujme sa a hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  15 poslancov. 
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 Proti:                0 

 Zdržal sa:            4 

 Prítomní:            19. 

 Dovolím si pristúpiť k bodu č. 24.  

 

 

 

BOD 24:  

Prejednanie viacerých petícií týkajúcich sa zachovania bufetu 

„Koliesko“ v parku na Račianskom mýte 

 

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

 Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Do diskusie je prihlásený pán Andrej Árva, nech sa páči.  

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Ďakujem za slovo. Len sa chcem opýtať, naposledy keď bola 

diskusia k tejto téme, teda k zariadeniu „Koliesko“ v parku na 

Račianskom mýte, bola nejaká informácia alebo podozrenie, že sa 

jedná o čiernu stavbu; že či už toto bolo vykvalifikované? 

Ďakujem.  

 

 

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

 Takú informáciu som ja dostal od EKO-podniku, nemalo to ani 

súpisné číslo. Áno, čo som mal, poslednú informáciu ktorú som mal. 

Viem, že si tam vybavovali teraz nejaké súpisné číslo, aby dostali 

úver. Neviem, či to tak je alebo nie. Treba sa spýtať EKO-podniku; 

bohužiaľ, nie je tu pán riaditeľ.   

 Nech sa páči, s ďalším riadnym príspevkom pán Paľo Troiak. 
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Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Túto petíciu podpísalo nejakých 1200 

ľudí; ak si dobre pamätám. Plus vznikla ďalšia petícia, okolo 300 

ľudí. Čiže naozaj dosť ľudí sa podpísalo pod tú petíciu. Budem sa 

opakovať, stále ma mrzí, že sa nespravila participácia pred 

uzavretím tohto obslužného objektu, že sa to zavrelo úplne na 

hulváta. Nemáme ani búracie, ani stavebné, nič. Nevieme, čo tam 

chceme. 

 

 Takisto musím zase sa opakovať, že sme boli na zastupiteľstve 

28.6. oklamaní, keďže v položke pre zmenu rozpočtu tam bolo 

definované, že je to na rekonštrukciu objektu Kolieska. A v 

podstate teraz sa dozvedám, že bol kúpený nejaký kontajner na 

ktorý sme neschvaľovali peniaze. Už je tuším aj kúpený. A proste 

chcú ho dať namiesto momentálneho objektu. 

 

 Čiže, schvaľovali sme rekonštrukciu a kupujeme kontajner. 

Som z toho naozaj vážne pobúrený. Ešte aj z toho, že žiadna 

participácia s ľuďmi sa nespravila a vôbec že ste sa nespýtali, 

že čo tam chceme, keď už teda pristupujeme k nejakým ďalším 

krokom. Takto pred voľbami si myslím, že je to veľmi, veľmi 

podozrivé.  

 

 Mám pripravený aj bod v bode rôzne. Keďže mám vážne 

pochybenia a podozrenia, takže celý proces dávam preskúmať 

kontrolórovi nech sa vyjadrí.  

 

     A apelujem na vedenie našej mestskej časti a riaditeľa EKO-

podniku, aby pozdržal všetky ďalšie procesy ohľadom Kolieska, 

pokiaľ nebudeme mať od kontrolóra jasnú odpoveď. Ďakujem.  

 



90 
 

 

43. zas. MZ MČ B-NM 13.10.2022 

 

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

 Ďakujem. S faktickou pán Tomáš Korček; nech sa páči. 

 

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

 Ďakujem. Ja sa nebudem tváriť, že mám o koliesko viacej, ale 

chcem povedať, že možno by ten návrh Paľko (Ing. Troiak) si mohol 

dať teraz, lebo je to bod, kde sa berie na vedomie petícia. Ale 

pokiaľ máš ako pripravený nejaký návrh, tak ja by som nečakal do 

bodu rôzne, pretože bohvie, či bod rôzne prežijeme za nejakej 

účasti potrebnej. Takže ak ten návrh je, tak ho daj, prosím Ťa, 

teraz. Ak to bude mať hlavu a pätu, ja to podporím.  

 

 

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

 Dobre. Ďalší do diskusie je prihlásený pán Richard Mikulec, 

s faktickou. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Môžem sa spýtať, keď teda máš takú vedomosť 

Braňo (PhDr. Filipovič), že prečo konkrétne tento bufet, ktorý je 

čierna stavba sa má búrať tak rýchlo? 

 

 

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

 Nemám takú informáciu; to Ti poviem na rovinu. Nemám. 

 Ja som sa na to pýtal, lebo vznikla aj diskusia na facebooku, 

tiež ma to zaujímalo, a to bolo, že k čiernej stavbe by sme mali 

pristupovať rovnako, takisto ako poviete, keď ich máme viac, poďme 

do toho. Ja pri každom budem reagovať a hlasovať rovnako.  
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e x : 

 Hlavne keď sa bavíme o tom, že máme tu kopec čiernych 

stavieb, ktoré sú na pozemkoch mestskej časti, resp. na pozemkoch 

mesta, hej. Boli, niektoré sa snažili aj skolaudovať? 

 

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

 Neviem, ako to vyrieši nové vedenie.  

 

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

 Viem, Ty (PhDr. Filipovič) si tu teraz za pána starostu, on 

tu nie je a on by sa najlepšie k tomu vyjadril, ale tieto stavby 

tu máme roky. Roky s tým nikto nič nerobí; vôbec nič. Teraz je tu 

nejaké Koliesko, je to nejaký expresný problém. Keby sa to 

Koliesko malo riešiť tak ako sa riešia ostatné čierne stavby, tak 

to koliesko by sa búralo niekedy v roku 2030 asi. Podľa toho aký 

harmonogram má pán starosta, konkrétne táto. Však môže ma kľudne 

poopraviť aj kolega Tomáš Korček, ktorý je tu roky. Bavíme sa aj 

o iných bufetoch ktoré sú na čierno, nič sa s nimi nerobí. Toto 

Koliesko ide expresne rýchlo; a prečo ide tak rýchlo? Mňa by to 

zaujímalo tiež.        

 

 No, a čo k tomu dodať? 

     Asi tu niekto má, ja by som povedal, možno lepšie papiere 

v niečom. Niečo ide rýchlo dole, treba to rýchlo zbúrať, a niečo 

tu roky stojí a nikoho to netrápi a bolo to postavené na pozemku 

mestskej časti. Vôbec nikoho. (gong) A to bolo postavené ešte „za 

čias“, keď sa o tom bavíme. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Ďalší; teraz neviem, či má riadny alebo faktickú? 
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 Tak s faktickou poznámkou Paľo Troiak, nech sa páči.  

 

 

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

 Ja ešte chcem nadviazať na kolegu Riša (JUDr. Mikulca). Mňa 

naozaj mrzí, že takto rýchlo sme to zatvorili. Počul som aj od 

Vás, pán vicestarosta, že v čase corony títo prevádzkovatelia 

trpeli. A citujem Vás, ako ste sa vyjadrovali po facebookoch, že 

ste prvý, kto pomôže prevádzkarom. A teraz proste na facebookoch 

ste sa vyjadrovali, ako to chceme riešiť, že vraj čierna stavba, 

čo podľa mňa nie je. 

 

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

 Takú informáciu som dostal.  

 

 

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

 O. K. Takže kým sme nemali nejakú víziu čo s tým ďalej, tak 

kľudne sme to mohli nechať. Však ľudia to majú radi, navštevujú 

to v hojnom počte a mohli sme to nechať ešte počas tejto sezóny 

dokončiť. Kým by sme mali všetky povolenia (gong), kým by sme 

vedeli čo si tam obyvatelia predstavujú a mohli potom riešiť. Ja 

mám informáciu, že súčasný prevádzkovateľ nám chcel ušetriť 55 

tisíc z rozpočtu, ale neviem, kde vlastne skončila tá jeho snaha. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Keďže si ma tam spomenul, tak rád by som sa k tomu 

vyjadril. Túto informáciu som povedal viackrát. A ja som sa pýtal 

na to, že či tu lobuješ len kvôli tomu, že pán Gajdoš s vami 
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kandiduje na kandidátke? Lebo iný prístup si mal k objektu, ktorý 

je pred Tržnicou, a to bola viecha.  

     Takže, chcem sa spýtať, prečo nemáš rovnaký názor na obidva 

rovnaké objekty?  

 

     Podľa všetkých informácií, ktoré som ja dostal, a mám, sa 

jedná o rovnaký prípad. Keď som dostal zlé informácie, tak sa Ťa 

chcem spýtať, prečo tu lobuješ za niečo, čo nie je normálne 

s riadnym kostolným poriadkom? Navyše za človeka, ktorý je s vami. 

A ten človek keď raz bude zvolený, tak bude v konflikte záujmov. 

Navyše, tá pôvodná zmluva bola 287,25 € a bola navýšená, lebo ste 

ma do toho zatiahli. Tak sa Ťa pýtam. Potom to bolo na 370 €, a po 

mesiaci sa to najprv na rok predlžilo, a potom po mesiaci.  

 

 Prečo si nemal rovnaký názor takisto, keď si ma do toho 

zatiahol?  

     A všade to na Šarapách medzi Račianskou a Pionierskou o mne 

rozširuješ, že som za tým ja? Tak sa Ťa teraz normálne pýtam; 

odpovedz mi.  

     Prečo jednu čiernu stavbu schvaľuješ, a druhú nie?  

     Máš tam nejaký vyšší záujem? Kvôli vášmu kolegovi? Ďakujem. 

 S faktickou pán Richard Mikulec.   

 

 

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

 Ja súhlasím s tým čo hovoríš Braňo (PhDr. Filipovič). Teda 

súhlasím s tým, že čierne stavby, ktoré sú postavené. Povedzme si 

to takto: Čierne stavby, ktoré sú postavené na pozemkoch mestskej 

časti a štatutár mestskej časti, ktorý roky to vidí, a nerobí 

s tým nič, je to minimálne veľmi zaujímavé. Takýchto stavieb, tu 

nie je tá jedna čierna stavba, ktorá sa teda vybrala naposledy 

expresne rýchlo to vyriešiť.  



94 
 

 

43. zas. MZ MČ B-NM 13.10.2022 

 

     Takéto stavby tu stoja, stavali sa a bol štatutár 

upozorňovaný, že sa stavajú v rozpore, aj bez povolenia, a tým že 

nie je tam žiadny súhlas zastupiteľstva. Čiže, bez nejakého 

správneho titulu, nikto s tým nič nerobil. To je otrasné! My sa 

tu teraz ideme baviť o nejakom Koliesku.  

 

     Samozrejme, prečo je to expresne rýchla téma, lebo takýchto 

tém je tu v tomto Novom Meste za pána starostu Kusého x, y. 

Povedzme si na rovinu, ako sú oveľa horšie ako táto, a neriešia 

sa. Vieme to aj s kolegami, aj pán vicestarosta Vaškovič, ktorý 

sa bol osobne pozrieť na nejaké stavby, ktoré sa aj stavali za 

pána Kusého, ktoré boli rozostavané, stavali sa. Bol upozorňovaný, 

že sa stavajú, a nerobil s tým vôbec nič.  

 

     Takže, absolútne nič. Ani žiadna kontrola, ani žiadny štátny 

stavebný dohľad. Dokončilo sa to. Veselo to fičí. Ale tuná nejaké 

Koliesko, fakt ma to zaujíma, čo je vo veci, že tuná sa nejako 

expresne koná voči niečomu; neviem, koľko to môže mať m2, keď je 

to kopec iných vecí, v ktorých sa nerobí nič.  

 

 Takže ja nerozumiem tomuto. Ja plne chápem to, čo Ty hovoríš, 

že treba ku všetkému pristupovať rovnako. Ale ja nechápem, že 

prečo tuná starosta mestskej časti nepristupuje k všetkému 

rovnako? Asi mi na to Ty odpoveď nedáš? Neviem. 

 

 

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

 Nie som štatutárom obce. 

 

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

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

 Pokiaľ viem asi na čo narážaš, tak niekto sa mi tu aj vyhrážal 

pri stole. Videl si to sám. 

 

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

 Otrasné. A to už sme dávno po tom, aby sa to tu riešilo. To 

čo sa vyhrážal, to už sú aj dva roky, že?  

 

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

 Dobre.  

 

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

 Ďakujem. 

 

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

 S ďalším riadnym príspevkom Martin Vlačiky. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. V prvom rade Ťa chcem pán predsedajúci 

poprosiť, aby si nekričal po nás, lebo je to veľmi nepríjemné 

a myslím si že nedôstojné.  

 

     A zároveň sa chcem k tomu vyjadriť, že  my všetci sme boli 

pri schvaľovaní tohto bodu zavedení a oklamaní. Za tento bod som 

hlasoval aj ja a bola tam rekonštrukcia. Rekonštrukcia neznamená, 

že sa objekt zbúra a že sa miesto toho kúpi nejaký kontajner. 

Čiže, my sme hlasovali za niečo iné, ako sa v reáli deje.  

 

     Čiže, právom sa cítime byť dotknutí, lebo pri tom hlasovaní 

sme naozaj v dobrej viere zahlasovali za niečo iné ako 
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v skutočnosti sa teraz deje. Bez ohľadu na to, kto to vlastní, 

a tak, čo som ja vôbec netušil v tej dobe keď som o tom hlasoval.  

 

 A takisto vidím veľký rozdiel medzi tým, že keby to aj bola 

čierna stavba, tak je to naša stavba, na našom pozemku, a vidím 

tam veľký rozdiel tým, keď niekto iný má čiernu stavbu na našom 

pozemku. Čiže, naozaj si myslím, že nebolo také nutné sa tak 

strašne ponáhľať, že teda rýchlo, rýchlo my si ideme búrať vlastnú 

stavbu a rýchlo to nahradiť voľačím iným, lebo fakt bolo bez 

diskusie, a boli sme všetci zavedení. Čiže, toto je veľký rozdiel, 

ktorý ja vnímam. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. S faktickou Richard Mikulec.  

 

 

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

 No, veľmi dobrý moment, čo povedal tuná kolega Vlačiky, že 

toto je vlastne svojim spôsobom stavba, ktorá je naša, čierna, na 

našom pozemku. Ale keď tu má niekto cudzí stavbu na našom pozemku, 

tak to nikoho netankuje. Čo roky nikoho netankuje, že sú tu aj 

cudzie stavby na našom pozemku, ale našu ideme vyriešiť expresne. 

Takže, toto je klobúk dole, to je pilotný projekt, že?  

 

 A toto ma vážne nenapadlo; klobúk dole. Veľa si sa naučil za 

ten čas čo si tu. Je to veľmi dôležitý moment, našu stavbu tu 

ideme vyriešiť expresne hneď, ale že tu roky stoja stavby iných 

na našom pozemku, takže to nechávame tak. Fakt, to je vizitka 

toho, to by bolo potrebné toto aj ďalej posúvať, že sa to takto 

u nás robí a bačuje. Ďakujem. 
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Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Asi chceme ísť príkladom. Dobre. S ďalším riadnym príspevkom 

pán Paľo Troiak. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja už nebudem dlho diskutovať, na rôzne 

obvinenia nebudem reagovať. A myslím si, že úplne iný názor 

zmeníme, keď kontrolór príde s verdiktom. Takže prečítam môj 

návrh. 

 Poslanecký návrh: 

 Mimoriadna kontrola celého procesu rekonštrukcie Kolieska 

vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže.  

 

     Miestne zastupiteľstvo žiada miestneho kontrolóra 

o vykonanie mimoriadnej kontroly na preverenie celého procesu od 

predloženia uznesenia návrhu na zmenu rozpočtu pre Rekonštrukciu 

obslužného objektu Kolieska a jeho priestorov zo dňa 28.06.2022 

až po vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže EKO-podnikom VPS 

s dôrazom na postupnosť, schvaľovanie, realizáciu, nákup, resp. 

obstarávanie a vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže. Termín: 

bezodkladne. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Chcem poprosiť kolegov, aby sme zahlasovali za tento 

návrh, lebo tiež ma to zaujíma, aby som si potvrdil tie emócie 

ktoré som dostal.    

 S ďalšou faktickou ešte Richard Mikulec. 
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 

 Ja nechcem. Fakt už vidím, že tuná kolega Jakub je už 

nešťastný z tých mojich príspevkov. Ale ja len do pozornosti chcem 

dať Braňo (PhDr. Filipovič), že je tu náš pozemok a niekto iný si 

tam niečo postaví, čo sa tam nechá. A keď si tam postavíš Ty, tak 

to si povedzme ešte raz, že na svojom pozemku Ty si postavíš, 

alebo je to tvoje, Ty si to zrútiš, ale keď si tam postaví niekto 

iný, tak to zostane. Dobre, nie?  Ja som to ešte ani nevidel 

takéto niečo. To sa dá len tu v Novom Meste. 

 

 

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

 Ďakujem. Do diskusie nie je nikto prihlásený. (Ešte áno.) 

Tak si dovoľujem dať ešte slovo s faktickou pánovi Petrovi 

Vaškovičovi. Nech sa páči, Peťo.   

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja som sa k tejto téme 

už vyjadril na ostatnom zastupiteľstve z hľadiska takého stavebno-

technického stavu. U nás v Novom Meste je to bežnou praxou, že 

najprv sa nazve rekonštrukciou, potom sa to zbúra a postaví sa 

nová stavba. To je prvá vec. 

 

 Ale tuná Martin (Ph.D. Vlačiky) mal takú veľmi dobrú 

poznámku, keď sa bavíme o tých majetkových záležitostiach, kde ja 

ako vlastník pozemku a vlastník stavby ktorá je čierna, toto 

zistím, a existujú na to právne postupy či už v stavebnom zákone, 

tak sa snažím „obieliť“ tú stavbu. To znamená vybaviť dodatočné 

stavebné povolenie alebo iné mechanizmy, s ktorými vás teraz 

nechcem zaťažovať ani unavovať. Ale, keď mi na tej stavbe záleží, 
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aby slúžila ďalej, tak existujú na to technické prostriedky (gong) 

ako túto stavbu zachovať, a ešte raz poviem v úvodzovkách 

„obieliť“. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Do diskusie už nie je nikto prihlásený. 

 Dovoľujem si požiadať návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

uznesenia od pána Pavla Troiaka. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s  

 Miestne zastupiteľstvo žiada miestneho kontrolóra 

o vykonanie mimoriadnej kontroly na preverenie celého procesu od 

predloženia uznesenia návrhu na zmenu rozpočtu pre Rekonštrukciu 

obslužného objektu Kolieska a jeho priestorov zo dňa 28.06.2022 

až po vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže EKO-podnikom VPS 

s dôrazom na postupnosť, schvaľovanie, realizáciu, nákup, resp. 

obstarávanie a vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže. Termín: 

bezodkladne.    

Bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme 

o návrhu uznesenia, nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  18 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           1  
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 Prítomní:            19. 

 

 Teraz prosím o pôvodný návrh, riešenie petície.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

po oboznámení sa s predloženými petíciami za zachovanie budovy 

a prevádzky bufetu a priestorov „Kolieska“ ich berie na vedomie. 

Dôvodová správa v zmysle predtlače. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Dovoľujem si dať hlasovať o tomto 

návrhu, nech sa páči. Prezentujeme sa a hlasujeme.   

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Za:                  20 poslancov. 

      Proti:               0 

 Zdržal sa:            0  

 Prítomní:            20. 

 Dovoľujem si pristúpiť k bodu 26 rokovania. 

 

BOD 25: 

Vystúpenie občanov 

 (Pri bode 9, str. 66). 

 

 

BOD 26: 

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

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Nech sa páči, pán kolega Árva. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

     Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel teda opýtať na 

taký veľmi aktuálny projekt parkovacia zóna Biely kríž. Keďže sme 

už veľa veci povedali, ale mňa by teraz konkrétne zaujímalo; pýtam 

sa Teba (PhDr. Filipovič), ktorý máš na starosti parkovanie ako 

vicestarosta, teda ako je dohodnutá, ako stojí komunikácia 

s Magistrátom, s mestskou políciou čo sa týka reálnej kontroly? 

Zatiaľ je kontrola zamestnancov úradu, čo sú inšpektori verejného 

poriadku. Myslím si, že ani na takúto kontrolu pri tak významnom 

projekte nie je priestor.  

     Tak sa pýtam, ako je zabezpečená kontrola mestskou políciou? 

Ďakujem. 

 

 

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

 Dovoľujem si odpovedať. Dávam slovo pánovi prednostovi. 

Pokiaľ viem, kontrolu zabezpečujeme my. K dohode medzi mestskou 

políciou a mestskou časťou ešte nedošlo, takže čakáme na dohodu.  

 Nech sa páči, pán prednosta.  

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo. Ak dovolíte, zatiaľ žiadne pokutovanie na 

nesprávne parkujúcich neprebieha. Zatiaľ sa rozdávajú iba 

upozornenia, ktoré sme tak trošku zinšpirovali tými informáciami, 
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ktoré sú na tom upozornení uvedené hlavným mestom a dávame ich za 

stierače bez toho, aby sme ich lepili, poškodili okno.  

 

     Áno, prebiehajú tieto rokovania tak na úrovni Bratislava III, 

teda veliteľa mestskej polície, ako aj s pánom veliteľom celej 

mestskej polície pánom Antalom. Reálne je však potrebné, aby boli 

prijatí nejakí parkovací inšpektori, ktorí sa môžu venovať reálne 

parkovacej zóne. To znamená, že oni musia byť aspoň čiastočnými 

zamestnancami mestskej polície. Riešime to, reálne to vyzerá od 

1. novembra; uvidíme.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v poradí je prihlásený 

s faktickou pán Richard Mikulec, nech sa páči. 

 

 

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

 Ja len jednu radu; teda keď môžem tú radu, keď si ju zoberiete 

k sebe, lebo už som ju ponúkal pri tomto projekte. Jedna vec je 

taká, že je tam asi niekoľko stovák rezidentov a momentálne máme 

v systéme možno nejakú štvrtinu tých rezidentov. Aby niekto nám 

dal informácie, alebo aspoň mestská časť by bola schopná každý 

týždeň vyvesiť, že je tam nejaký počet tých rezidentov. A keď tam 

bude zaregistrovaných možno tých 70, 80, 90 rezidentov, spustiť 

niečo ako nálepkovanie na skla; hovorím, to všetko je fajn. Ale 

máte tam takú vetu, že pri opakovanom druhom priestupku už budete 

pokutovať.  

 

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

 Áno, my to zaznamenávame do systému. Každú kontrolu 

zaznamenávame. 



103 
 

 

43. zas. MZ MČ B-NM 13.10.2022 

 

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

 Len viete, oni tam chodia denne. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Nie, nie, chodia tam dvakrát do týždňa momentálne. 

 

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

 Dobre. Keď tam chodia dvakrát do týždňa, tak je tam jedno 

auto, ktoré sa nezaregistruje do konca novembra, tak bude tam mať 

tých priestupkov 8. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Nie, pri druhom priestupku odstúpime to na mestskú políciu. 

(gong) 

 

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

 Pán prednosta, nehnevajte sa, ale Vy keď budete niečo 

odstupovať na mestskú políciu; ono ako ste aj povedali, tí ľudia 

musia byť nejakým spôsobom zaškolení, musí byť to auto nafotené 

tak ako to má byť nafotené, aby sa mohla uložiť nejaká sankcia, 

atď. Vy robíte niečo; Vy ste tam mali vyvesené značky, ktoré 

neboli zakryté a ten projekt podľa zákona mal fungovať niekoľko 

mesiacov.  

 

     A teraz tu robíte; tam boli značky, veď aj pán Winkler, ktorý 

bol vicestarosta a mal parkovanie na starosti Vám môže k tomu 

povedať. Vy ste tam osadili značky a automaticky, ak osadíte 

zvislé značenie, tie značky sú platné a má sa pokutovať. Nerobilo  

sa to a bolo tam x-krát vyvesené pre obyvateľov či na brány alebo 

schránkované, že ten projekt bude vtedy, vtedy. A viete, keď to 
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nie je a nefunguje, tí ľudia strácajú tú schopnosť na reakcie, že 

tam niečo bude.  

     Tak dajte (gong) mesiac na to tak, aby sa mohli 

zaregistrovať.  

     Keď môžete, dajte nám tie informácie, každý týždeň tam dáme, 

že bude tam taká percentuálna zaregistrovanosť. 

 

     A tí ľudia, keď už tam bude veľká zaregistrovanosť potom to 

spustíte a zatiaľ netraumatizujte tých ľudí.  

 

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

 Ešte je tu jedna faktická; pán Árva, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a :  

 Pán Olexík, ja to budem smerovať k Vám, ale teraz Braňo 

(PhDr. Filipovič), počúvaj aj Ty. To, že je tá kontrola provizórne 

zabezpečená inšpektormi verejného poriadku vlastne to je len 

nejaký výchovný proces, ale na to tam už nebol nejaký priestor. 

Tí ľudia boli o všetkom informovaní, čakali na to spustenie. Ak 

by ste to poňali správnym manažérskym prístupom, tak počas 

registrácie by ste už komunikovali tieto podmienky spolupráce 

v oblasti kontroly s Magistrátom a s mestskou políciou tak, aby 

to bolo pripravené. Bohužiaľ, toto ste nezvládli. 

 

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

 Takto. Ja mám informáciu; 

 

Poslanec Ing. A. Á r v a : 

 Prepáč, prepáč, prepáč, dokončím. Tieto projekty ktoré ste 

v tejto oblasti nezvládli a nie je to dobré, je to zlé. Ten 

projekt, pred 2 týždňami ste vraveli že funguje, je spustený. 
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Jediné čo je spustené a neukončené, je registrácia. Je osadené 

dopravné značenie a kontrola nefunguje, to znamená že projekt 

nefunguje. To je za mňa všetko.(gong) 

 

 

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

 Ďakujem. S riadnym príspevkom Tomáš Korček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Vážené kolegyne, 

kolegovia, ja mám 2 veci. Jednak obrátili sa na mňa ľudia 

z Kramárov s otázkou, akým spôsobom bude zabezpečený výdaj stravy 

pre druhý stupeň základnej školy počas rekonštrukcie; nevedel som 

odpovedať. Čiže, pokiaľ by vedel pán prednosta alebo; pán 

prednosta kýva že áno. Pokiaľ by ma vedel informovať, budem veľmi 

rád.   

 

 Druhá vec, keďže predpokladám a pevne dúfam, že toto je 

posledné zastupiteľstvo v tomto funkčnom období, tak za náš 

poslanecký klub a taktiež za seba sa chcem poďakovať všetkým 

kolegyniam a kolegom za konštruktívnu a niekedy aj menej 

konštruktívnu spoluprácu.  

 

     A teda teším sa, že tí, ktorí kandidujete, dúfam, že budete 

úspešní. A pokiaľ sa tu stretneme v čo najväčšej miere 

a v početnosti, tak budem iba rád. Ďakujem. 

 

 

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

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

 A ešte som zabudol tretiu vec, že sa budem musieť 

ospravedlniť a bežať preč. 

 

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

 Áno. Nech sa páči. S faktickou pani kolegyňa Darinka Timková; 

nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á : 

 Ďakujem veľmi pekne. Ináč včera som bola na Rade školy na 

Cádrovej, takže čo sa týka stravy, už to riešia, je to v štádiu 

riešení. Prvý stupeň by mal byť v tej škôlke, v areáli. Druhý 

stupeň by mal byť v Dome kultúry v dennom centre. Ale myslím si, 

že všetci, bolo to tak dohodnuté, že všetci obyvatelia, rodičia 

a celá škola budú o tom dopredu informovaní. Je to ešte na 

schvaľovaní hygieny, takže uvidí sa ako to bude. Takže len to som 

chcela povedať. 

 

 

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

Ďakujem za vysvetlenie. Dávam priestor s riadnym príspevkom 

Katke Šebejovej.  

Teraz sa chcem ospravedlniť, na chvíľu odídem. 

 

 

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

 Ja mám 3 návrhy, resp. dva návrhy. Jedno bude konštatovanie, 

aby som naozaj dlho nezdržiavala. 

Prvý je o výmene bytu  pre pani Boženu Farkašovú, a je to 

návrh na výmenu prenajatého bytu. Je to garsónka o výmere 27,15 

m2 v bytovom dome na Bojnickej 23 za byt č. 1 alebo č. 2, ktoré 
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sú vo vlastníctve mestskej časti a nachádzajú sa v bytovom dome 

na Odborárskej ulici. Neviem, ktorý z tých bytov je voľný. 

 

Návrh je na dobu určitú za účelom stabilizácie zdravotného 

stavu matky a do nadobudnutia plnoletosti maloletého syna.  

 

A ďalej sú tu uznesenia ako bývajú pri tejto výmene bytu. 

To znamená: 

 Miestne zastupiteľstvo splnomocňuje starostu k podpísaniu 

dodatku k nájomnej zmluvy zo dňa 23.6.2017, predmetom ktorého je 

výmena bytu, resp. pridelenia náhradného bytu za nasledovných 

podmienok: 

      A to už vlastne prečíta návrhová komisia.     

 

 Je to pani, ktorá tu bola na minulom zastupiteľstve a pokiaľ 

budeme ešte uznášaniaschopní, prosím o vašu podporu. Myslím si, 

že by si slušné bývanie zaslúžila a odporúča to vlastne aj synovi, 

aby sa nejakým spôsobom dokázal začleniť lepšie do kolektívu, 

a čím bude dospelejší, tak samozrejme do celej našej spoločnosti. 

Ďakujem.  

 

 Ak máte nejaké otázky, môžem zodpovedať.  

 Predkladáme tento návrh spolu s Katkou (Ing. Augustinič) ako 

členky sociálnej komisie a bývania.  

 

 Ešte poviem ďalší návrh a potom môžeme hlasovať po jednom. 

 

 Ďalší návrh je o tom, aby sme v rámci uznesenia, ktoré hovorí 

o predaji bytov, vylúčili predaj bytov na Bojnickej č. 21, 23 

a 25. Je to predaj bytov, ktorý začal na 19.  

 



108 
 

 

43. zas. MZ MČ B-NM 13.10.2022 

     Tento predaj bytov je veľmi hmlistý a okrem toho tak ako sme 

tam boli s členmi sociálnej komisie, tak bývajú tam ľudia, ktorí 

tam nemajú čo robiť. Prenajímajú to ľudia, ktorí majú zmluvy na 

dobu neurčitú. A popritom proste dostávame žiadosti od ľudí z EKO-

podniku, aj od opatrovateliek, ktorí chcú tu bývať, chcú pre nás 

pracovať a nemajú kde. Respektíve ich príjmy sú malé na to, aby 

si dokázali platiť nájom.  

 

 Takže, ak už teraz chceme na Bojnickej 19 byty predávať, 

s tým ja už teraz neviem nič urobiť. Ale bolo by dobré, naozaj, 

tak ako sme tu schválili aj to uznesenie minulé, proste urobiť 

tam poriadok a tie byty zachovať pre potreby mestskej časti.  

     Opäť tento návrh predkladám s Katkou (Ing. Augustinič). 

 

 Tak vás poprosím o hlasovanie. A potom nechám priestor 

ďalším, ktorí sú prihlásení. Ďakujem.      

 

 

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

 S faktickou je prihlásená pani Katarína Augustinič, nech sa 

páči, Katka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja len veľmi krátko doplním 

v obidvoch tých veciach. 

 Čo sa týka pani Farkašovej, tak všetci vieme, že tá Bojnická  

nie je úplne najlepšie prostredie pre dieťa a pre výchovu dieťaťa. 

Ona dlhodobo volá po tejto zmene. A ja si myslím, že ona je 

neuveriteľne húževnatá, tak veľmi sa snaží odtiaľ dostať, že ak 

je v našej moci jej pomôcť, tak v tomto prípade by to bolo naozaj 

správne, pretože ten malý chlapec má naozaj len ju. A bolo by 
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fajn, keby ho mohla ďalej vychovávať bez problémov, v kľude, 

a tam, bohužiaľ, to nejde.  

 

 A tá druhá vec: My čo sme mestskí poslanci vieme, že vlastne 

mesto sa stále snaží získavať byty, dokonca kupovať byty ktoré sú 

na trhu, aby ich malo k dispozícii. A my ideme úplne opačným 

smerom. To znamená, že my stále na sociálnej komisii riešime ako 

nemáme dostatok bytov (gong) a chceme sa ich ďalej zbavovať. 

Miesto toho, aby sme proste našli zdroje, ako sa o nich postarať. 

Ďakujem. 

 

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

 Ďakujem. Katka Šebejová dala nejaký návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s     

 Áno, dva návrhy na uznesenie. Prejdeme obidva. Najprv prvý, 

potom druhý.  

 Dovolím si teda predniesť prvý návrh uznesenia: 

  

 Miestne zastupiteľstvo  

a) schvaľuje výmenu prenajatého bytu, garsónky o výmere 27,15 

m2 v bytovom dome na Bojnickej 23,  súpisné číslo 7694  za 

byt č. 1 alebo č. 2, ktoré sa nachádzajú vo vlastníctve 

mestskej časti; zvyšok podľa predtlače, a to nájomcovi pani 

Božene Farkašovej na dobu určitú za účelom stabilizácie 

zdravotného stavu matky a do nadobudnutia plnoletosti 

maloletého syna. 

 

b) splnomocňuje starostu mestskej časti k podpísaniu dodatku 

k Nájomnej zmluve zo dňa 23.6.2017, predmetom ktorého je 
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výmena bytu, resp. pridelenie náhradného bytu za 

nasledovných podmienok  - podľa predtlače. 

Materiál sa schvaľuje bez pripomienok. 

 

 

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

 O. K. Dovoľujem si vás požiadať, prezentujeme sa a ideme 

hlasovať o návrhu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:                  14 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 Nehlasoval:           2   

 Prítomní:            17. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s  

 Dovolím si predniesť druhý návrh, ktorý predostreli 

kolegyňa Katka Šebejová a Katarína Augustinič ako spracovateľky 

a členky komisie sociálnych vecí a bývania. 

 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 30/18 z 13. 7. 2021 

o zámere prevodu bytov v bytových domoch súpisné číslo 6959, 7694 

a 7545 na Bojnickej ulici v Bratislave do vlastníctva tým 

nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch 

dojednaný na dobu neurčitú ale o kúpu bytu požiadajú.  

Materiál sa schvaľuje bez pripomienok. 
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Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Ďakujem. Dovoľujem si dať hlasovať o návrhu uznesenia. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    9 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             8 

 Prítomní:             17. 

 Pani poslankyňa. 

 

 

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

 Chcela by som sa Vám poďakovať; hovorila som, že mám 3 veci. 

     Dúfam, že je to začiatok úplne inej éry hospodárenia s bytmi 

v mestskej časti.  

 

 A do tretice som chcela povedať, čo sa týka Vihorlatskej, 

tam sme nemali iba škôlku, mali sme tam aj jasle. Tie jasle, ktoré 

máme na Robotníckej, sú vo veľmi zlom stave; samotná tá budova vo 

vnútri asi spĺňa všetky hygienické nároky, ale budova je 

katastrofálna. Je tam dokonca aj nejaký byt, v ktorom ani neviem 

kto býva, nemá vymenené plastové okná.  

 

 Naozaj tá Vihorlatská bola naprojektovaná nielen na potreby 

Mierovej kolónie a určite potreby celej mestskej časti. Tí, ktorí 

ste tam boli, tak určite viete, že okolo bowlingového národného 

centra tam vyrástli už aj rodinné domy alebo vily. Proste celá tá 

štvrť sa mení, sú tam ihriská.  

 

     To znamená, že ja by som veľmi podporovala ten návrh ktorý 

máte, je tam vybudovanie tej cesty. A naozaj zhodnotenie toho 
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pozemku na Vihorlatskej pre potreby mestskej časti. Mne je to 

veľmi ľúto, že sociálna oblasť je tu taká poddimenzovaná nielen 

pokiaľ ide o jasle, ale nesplnila sa ani rekonštrukcia budovy na 

Makovického. To znamená, že v budúcom volebnom období bude 20 

rokov čo bude zatvorená. Tak dúfam, že dovtedy nespadne. 

 

 Naozaj, musím povedať, že sociálna oblasť je tu stále na 

chvoste. Bohužiaľ, nevyskytla sa medzi prioritami. Verím, že sa 

to zmení, lebo naozaj tie služby všetci potrebujeme. Či už si to 

uvedomujeme alebo nie, na každého to príde. 

 

 A pokiaľ my nemáme tie verejné školy, škôlky a zariadenia, 

tak ľudia musia platiť oveľa viac tých súkromných, lebo oni tie 

miesta potrebujú, pracovať potrebujú.  

 

 Takže, ďakujem Vám všetkým ešte raz a lúčim sa s Vami, lebo 

už som mala dávno odísť. Srdečná vďaka.  

 

 

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

 Ďakujem. Dovoľujem si dať slovo s riadnym príspevkom Silvii 

Švecovej; nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem  za slovo. Ja nebudem mať žiadne uznesenia, ani 

ďakovnú reč, ani nič také. Len chcela by som, nie je tu pán 

starosta, informovať ostatných že na Základnej škole Riazanská 

dlhodobo  zápasíme vlastne s tým, že nemá stabilného a kvalitného 

riaditeľa, ktorý by ustál všetky tie výzvy, ktorým táto škola 

čelí. V pondelok prebehlo výberové konanie, výberová komisia, 
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myslím tým Radu školy, mala z čoho vyberať, takže navrhla 

kandidáta na schválenie pánovi starostovi. 

 

 Tak ja pevne verím, aspoň takto verejne chcem vysloviť, že 

pán starosta sa ujme tej svojej právomoci a navrhnutého kandidáta 

čo najskôr vymenuje, pretože táto škola to potrebuje. Je tam veľa 

problémov aj s chodom, aj s učiteľmi. A bolo by fajn túto školu 

konečne zastabilizovať. Takže toľko za mňa. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

     S ďalším riadnym príspevkom pán Jakub Mrva; nech sa páči, 

pán kolega. 

 

 

Poslanec Ing. J. M r v a :   

 Ďakujem pekne. Ja patrím k tým poslancom, ktorí sa nezapájajú 

moc do diskusií. Ako na poslednom zastupiteľstve by som chcel 

poďakovať zamestnancom úradu, s ktorými som mal konštruktívnu 

spoluprácu. A teraz nemyslím za korupciu právoplatne odsúdeného 

pána Jambora, ktorého ste si tu zamestnali na úrade, čo považujem 

za absolútny nonsens. Ale myslím takých tých tichých v pozadí, 

ako napríklad životného prostredia, keď makáme na riešení tých 

diviakov na Kramároch a Kolibe. A myslím aj na všetkých tých 

zamestnancov, ktorí sa nedokázali pozerať na tento chaos, odišli 

alebo boli odídení.  

 A naozaj ďakujem všetkým, ktorí sa snažili túto mestskú časť 

posunúť ďalej.  

 

 

Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 S ďalším riadnym príspevkom pán Paľo Troiak.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ka by som sa chcel spýtať na pár otázok: 

 Prvá otázka je rekonštrukcia alebo revitalizácia námestička 

Ovručská. Prebehla medzi nami e-mailová komunikácia. Žiaľ, 

nedostal som odpoveď na moje tri otázky. A možno by bolo fajn, 

keby pán prednosta mi vedel teraz odpovedať.  

 

 Ja som si to pre istotu poistil a podal som aj žiadosť 

o infozákon.  

     Verím, že v stanovenej lehote mi bude doručená odpoveď, keďže 

už v minulosti sa stalo, že náš úrad o jeden deň mi poslal neskôr 

odpoveď na 211, čo je závažné porušenie. 

 

 Takže, v krátkosti by som Vás chcel požiadať o odpovede. Mám 

ešte jednu otázku a uznesenie. 

 

 

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

 Aspoň ja čo mám informácie, to som aj písal. Nie je to 

financované že vraj z našich zdrojov, z cudzích zdrojov. Žiadne 

informácie nemám. Môžem dať slovo pánovi prednostovi, nech sa 

páči. 

 

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

 Akých cudzích? 

 

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

 Cudzích. Neviem akých. 
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Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 Proste je to developer nejaký? 

 

 

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

 Neviem. Ešte raz: Slovo „neviem“ znamená, nebudete veriť pán 

kolega, ale fakt, že neviem. Je to ťažké. Aj nie je odpoveď, aj 

neviem je odpoveď. Takže, rád by som odpovedal, ale môžem si tu 

niečo vymyslieť keď chcete, aby ste boli spokojný. Alebo Vám 

poviem tak, ako Vám hovorím. 

 

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

 Možno pán prednosta bude vedieť. 

 

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

 Preto som mu dal slovo.  

 

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

 Ďakujem. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Ďakujem za slovo, ale nemám čo k tomu dodať. 

 

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

 Nech sa páči. 

 

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

 Ďakujem za teda Vašu odpoveď, ale verím, že v infozákone 

odpovedi budem mať moje požadované odpovede na moje otázky. 

 

 Ďalej sa chcem spýtať, či by bol ochotný úrad vyriešiť 

situáciu na ulici pred materskou školou, kde obyvatelia sa na mňa 
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obrátili so žiadosťou o pomoc keďže motorové vozidlá tam preháňajú 

sa v dosť vysokej rýchlosti. A pevne verím, že nechceme dopadnúť 

tak zlé, ako aj podľa tých posledných vecí čo sa udiali 

v Bratislave. Ja som si písal aj s pánom Čajdom, vedúcim oddelenia 

dopravy a bolo mi povedané, že sa čaká na projektovú dokumentáciu 

a bude sa to riešiť až keď sa tam zavedie parkovacia politika. To 

ma trošku prekvapilo, lebo podľa mňa život tých detí je 

dôležitejší a mali by sa tieto veci riešiť rýchlejšie, než aby 

tam došlo k nejakému nešťastiu. 

 

 Čiže, pýtam sa, či by sme to vedeli nejakým spôsobom 

urýchliť?  

 Ja tam v podstate riešim aj výjazd; viem že aj Martin Vlačiky 

to riešil, z Kraskovej na Pioniersku, a Magistrát hlavného mesta 

tam osadí značku takým spôsobom, aby keď vychádzajúci z Kraskovej 

ulici mal dostatočný prehľad z ľavej, aj pravej strany. Takže, 

toto sa nám podarilo, ale bol by som rád, keby aj mestská časť 

vyriešila ten prechod alebo spomaľovače pred materskou školou.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Ja poprosím pána prednostu, aby si to 

zapísal. Škoda, ja som tu mal bod číslo 22, ktorý ste mi vyhodili, 

a tam išlo tiež o spomaľovače, minule som Vás o to žiadal. Tí, 

ktorí ste tam boli prítomní a ste tam ostali, tri a pol roka som 

behal za zaradením komunikácie na Kalinčiakovej do našej správy, 

lebo je to nezaradená komunikácia. Tri a pol roka sa tam snažím 

do zákruty, do dvoch zákrut spomaľovače. Dneska ste mi zase 

odfajčili tento bod. Len aby ste vedeli, poviem odfajčiť, lebo 

ste ho odfajčili a zase ste ohrozili tie deti. Bohužiaľ, máte na 

rovnaké veci iný meter. Nemôžem za to. A stretávam sa s tým tu 4 

roky. Ďakujem. 
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 Poprosím Vás, pán prednosta, urobme čo môžeme preto, aby sme 

ten retarder zabezpečili, aby sme neohrozovali ďalej tie deti, aj 

keď ich ohrozujeme v inej štvrti, aby tuná neboli ohrozené. Prosím 

Vás, fakt na tom zapracujme. Ďakujem.   

 

 

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

 Ja len sa chcem ešte spýtať, ohľadom dočasného chodníka 

k psiemu výbehu na Pionierskej. Už trištvrte roka sa na to pýtam, 

domáham sa informácií, stále mi nie je odpovedané, alebo mi pán 

prednosta, pán starosta sľubuje, áno, EKO-podnik to spraví. A za 

rok, trištvrte roka som nedostal relevantnú informáciu, že kedy 

to tam EKO-podnik dočasne vybuduje. Ale vidím, že asi už s tým 

nepohnem do volieb. 

 

 A moje uznesenie, ktoré mám pripravené; neviem, či kolegyne, 

kolegovia vedia o tom, ale naša mestská časť, naše vedenie si 

dovoľuje, alebo má taký luxus si dovoliť mať dve web stránky našej 

stránky. Jedna je oficiálna, jedna je tá staršia BNM.sk. Neviem, 

z akého dôvodu ju ešte živíme, keď už nie je aktuálna? Platíme za 

to predpokladám ročne, neviem v akej sume, a minimálne už 10 

rokov. 

 

 Čiže, bol by som rád keby sme túto web stránku zrušili 

a ušetrili verejné financie. Takže rovno aj predložím.  

     Požiadam aj o infozákon, aby sme presne vedeli. 

 

 

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

 Pokiaľ mám informáciu, že na tej starej web stránke bežia 

iba voľby. Iba že kvôli voľbám to je.  
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Poslanec Ing. P. T r o i a k : 

 To je dosť veľký luxus. 

 

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

 No, neviem koľko to je. 

 

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

 Keď máme aj novú web stránku.  

 

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

 No, neviem, bavíme sa o tom ako by sa tu šafárilo. Nemáme to 

vyčíslené. Takže, to sú veľmi silné slová. (gong) Takže skúsme 

normálne konštruktívne. 

 

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

 Však konštruktívne som predložil. 

 

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

 Ja sa tiež na to pozriem; to je dobrý návrh.  

 

 

Poslanec Ing. P. T r o i k : 

 Kľudne potom všetkým prepošlem odpoveď ktorú cez infozákon 

dostanem.  

 Dobre.  

     Takže môj poslanecký návrh: Zrušenie web stránky BNM.SK. 

 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti,  aby 

zabezpečil zrušenie duplicitnej web stránky BNM.SK z dôvodu 

šetrenia verejných financií. Termín. Ďakujem.  
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Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 

 Nech sa páči. 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 

 Prepáčte, hlásil som sa, ale doteraz som nedostal slovo; len 

aby som uviedol veci na pravú mieru. Na modernizácii stránky a na 

zlúčení sa už pracuje. Trošku nám to narušila corona, ale pracuje 

sa na tom z toho hľadiska, že je tam nejaká príprava. Teraz je 

všetko pripravené na to a pozerám, či už je zverejnená objednávka, 

ktorú som podpísal na to, aby tá stránka bola nasadená.  

 

     Doteraz sa za tú stránku neplatilo. Čo sa týka ročnej 

registrácie, to je rádovo nejaké desiatky eur; neviem, či 10, 20 

eur sa platí ročne za registráciu Domeny. Ale teraz bude táto naša 

stránka kompletne zlúčená v priebehu, dúfam že do jedného mesiaca, 

do konca novembra. Ďakujem. 

 

 Je to všetko pripravené a tá firma nedostala ani eur čo nám 

spravuje stránku. Dostane teraz na základe tejto objednávky.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Prosím Vás, ja fakt musím o 17.30 odísť, 

skúsme si to tak, lebo idem si zobrať dcéru. Už som to prekladal  

zo 17.00 na 17.30, nerád by som to prekladal znovu. Dobre? Vždy 

som tu do konca, len fakt musím odísť.  

 (Poznámka: Prerozdelili sme body.) 

 Nevedel som, že tu bude taká diskusia. Dobre. 

 Je tu návrh uznesenia; dávame ho aj tak, keď to bude do 

mesiaca urobené?  

 Dáme o tom radšej hlasovať. Dobre. 
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 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

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

 S ť a h u j e m. 

 

 

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

 Áno? (Áno.) Ďakujem veľmi pekne.   

 Tak v tom prípade potom nasleduje s riadnym príspevkom pán 

Peter Weiss. 

 

 

Poslanec Mgr. P. W e i s s : 

 Ďakujem. Budem veľmi rýchly. Ja takisto by som sa poďakoval 

kolegom za doterajšiu spoluprácu čo som si niekoľkokrát odskúšal, 

naozaj je to veľká záťaž, ale aj kopa srandy tu bolo. Tiež Vám 

želám všetko najlepšie, nech sa dostanete tí ktorí kandidujete, 

a tí noví nech si to prídu vyskúšať. 

 

 Ale najmä by som chcel poďakovať kolegovi Jurajovi 

Petrovičovi, ktorý tu nie je a odviedol skvelú prácu v návrhovej 

komisii. Nie je to jednoduchá robota, je to namáhavé a zhostil sa 

toho dobre. Takže, takto pozdrav, aj keď tu nie je. 

 

 A veľká vďaka kolegyniam z úradu, či to bola matrika, 

sociálne veci, a iné. Boli to skvelé dámy, spolu sme zažili veľa, 

veľa sobášov; to bola jedna z takých pozitívnych vecí, ktoré som 

ako poslanec mohol robiť. Je tu aj kopu skvelých ľudí na úrade 

a osobne som presvedčený, že potenciál ľudský tu je.  

 

     Želám všetko tejto mestskej časti len to najlepšie v novom 

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

 Ďakujem. S ďalším riadnym príspevkom pán Richard Mikulec. 

Nech sa páči, Riško.  

 

 

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

 Ja nebudem to tu nejakým spôsobom naťahovať s parkovacou 

politikou v Dimitrovke. Dúfam, že to už nejakým spôsobom do konca 

tohto roka zvládneme, aby sme to takisto dali dokopy ako na Bielom 

kríži. To je jedna vec. 

 

 Druhá vec. Chcem Ťa poprosiť Braňo (PhDr. Filipovič), ja som 

dával taký príspevok už niekoľkokrát v bode rôzne. Bolo také 

stretnutie s developerom .. holdingu, boli sme tam poslanci, pán 

Winkler, pán Árva, pán starosta Kusý. 

 

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

 K čomu to je? 

 

 

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

 K 18 parkovacím miestam, ktoré mal developer dať do užívania 

mestskej časti; opravuje ma tu kolega Winkler, k 19, do dnešnej 

doby sa toto nezrealizovalo. Pripravoval sa tu na úrade materiál, 

pán Velček asi po kolegyni Oravcová. Bol ten materiál 

pripravovaný, malo tam prísť k nejakej dohode.  

      

      Ako ja viem, tie dohody s tými developermi končia tak, že 

nakoniec tá mestská časť, obyvatelia tie miesta nemajú.  
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 Keby ste sa vedeli na to pozrieť, že kde to stroskotalo, 

bolo tam tých 19 parkovacích miest, ktoré mala dostať do 

vlastníctva mestská časť; kde to stroskotalo? Nejakú informáciu 

potom do konca týždňa vyhodiť na e-mail, aspoň teda poslancom 

ktorí tam sme. 

 

 A v neposlednom rade ja chcem poďakovať takisto zamestnancom 

tejto mestskej časti, ktorí teda vždy vyšli v ústrety. Musím 

povedať, že nikto sa mi nejakým spôsobom neotočil chrbtom. 

 

     A najviac, teda nie najviac, ale ja by som to považoval za 

klenot tejto mestskej časti; tuná by som chcel poďakovať pani 

Červenkovej (vedúca oddelenia organizačného a evidencie 

obyvateľov). 

 

 Teda, pani Červenková, aj keby som nebol poslanec, tak ja 

sem prídem a ešte Vám dám Zlatú medailu keď budem odtiaľto 

odchádzať za to čo ste tu vydržali pre tú mestskú časť. Vy ste 

nenahraditeľný človek. Takže, ja ďakujem že mestská časť vôbec 

takého zamestnanca má, a že to tu vydržíte nejaké volebné obdobia. 

Ďakujem. 

 (Potlesk.)  

 

 

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

 Ďakujem. S ďalším riadnym príspevkom pán poslanec Lovich, 

nech sa páči. 

 

 

Poslanec M. L o v i c h : 

 Ďakujem za slovo. Ja chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí 

ma podporovali pri materskej škôlke. A po troch rokoch, čo som za 
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tým behal je pre mňa absolútne nepochopiteľné, prečo sa to 

vyhodilo. Je potrebné sa pozerať s výhľadom do budúcna, pretože 

tam vzniká nová štvrť na území priestoru, kde budú vznikať aj 

byty, aj občianska vybavenosť, aj pracovné príležitosti, čiže 

určite tam treba tú materskú škôlku postaviť a určite treba pri 

nej pokračovať ďalej a presadzovať ju.  

 

 A ešte ďalšia vec: Chcem Vám poprosiť, pán Olexík, ohľadom 

tej Magnetovej nešťastnej, ktorá je v úseku od ulice pri Bille až 

po Rožňavskú, ktorá stále nie je zverená mestskej časti, má to 

Magistrát, a nie je to majetkovo vysporiadané do dnešného dňa, 

aby ste na to tlačili, a aby sa riešila bezpečnosť 

chodcov, návštevníkov školy a celej Mierovej kolónie.  

 

     Ďakujem ešte raz všetkým a hlavne zamestnancom úradu. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Martin poď, pustím Ťa predo mňa, keď môžem.  

     Martin Vlačiky, poď predo mňa, keď môžeš. Dávam Ti slovo.  

     Ja sa chcem len poďakovať. Alebo idem. 

 

 Ja by som sa chcel každému poďakovať, lebo mám ďalší riadny 

príspevok, tak som si dovolil sa prihlásiť. 

 

 Ďakujem klubu, v ktorom som bol. Ďakujem aj tým, ktorí v tom 

klube boli.  

     Ďakujem aj ostatným klubom, lebo myslím si, že veľa vecí 

dobrých sme spolu spravili.  

     Ďakujem aj za tie mastenice, ktoré sme si tu dali, lebo to 

nás všetkých posúva trošku dopredu, tá pluralita názoru.  
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 A veľké ďakujem je ľuďom z úradu, lebo veľakrát nám vyriešili  

tie veci, ktoré my sme nevedeli vyriešiť. Takže, to je také veľké 

poďakovanie za mňa a za náš klub Žijem Novým Mestom. 

 

 A všetkým želám hodne zdravia, lebo to potrebujeme asi 

všetci. A v tých ďalších voľbách Vám želám, aby ste uspeli. Nech 

sa Vám to splní, čo potrebujete. Ďakujem. 

 S ďalším riadnym príspevkom nasleduje pán Martin Vlačiky. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. To som netušil, že ja mám byť tým zlatým 

klincom, alebo že sa ním stanem v rámci tohto volebného obdobia. 

Ale ja teda tiež chcem poďakovať všetkým za spoluprácu, a plus, 

mínus nejaké korektné vzťahy.  

 

     A naviac chcem povedať, že ma veľmi mrzí, že sa tu lúčime 

a nie je tu prítomný pán starosta. A myslím si, že to je prejav 

jeho vzťahu k nám. A veľmi ma to mrzí, že takto celé dopadlo, lebo 

nemuselo. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. Už nikto nie je ďalej prihlásený do bodu rôzne.  

 Máme tu ešte jeden bod. 

 

 

 

BOD 27: 

Interpelácie 

 

Vicestarosta PhDr. B. F i l i p o v i č, MBA: 
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 Tu sme sa dohodli, že budeme to dávať aj e-mailom, takže 

tento bod by som si dovolil dať tak, že bude online, čiže cez e-

maily.  

 A nasleduje bod 28. 

 

 

BOD 28: 

Záver 

 

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

 Všetkým želám všetko dobré. Ďakujem Vám a hlavne tým, ktorí 

ostávali s nami do konca.  

 Želám všetko dobré. Držte sa, veľa zdravíčka.  

 

ZNELKA MČ 

 

(Ukončenie MZ o 17.30 hod.) 

 

                      X                 X  

 

 

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

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

                                   PhDr. Branislav Filipovič, MBA 

vicestarosta, v.z. 

OVEROVATELIA:  

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

poslanec Ing. Stanislav Winkler    ............................. 

 

  

Za správnosť stenogr. záznamu: 

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


