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S L Á V N O S T N Á   Č A S Ť  

 

Začiatok: 9.00 hod. 

ZNELKA MČ 

 

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

a evidencie obyvateľov: 

Poprosím zástupcu starostu, aby otvoril slávnostnú časť 

ustanovujúceho zastupiteľstva. 

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

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

 Pekný deň dámy a páni. Dovolím si otvoriť ustanovujúce 

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto a privítať dnešných hostí, milé dámy a pánov poslancov 

starých, ale aj nových, ktorí zložia dnes sľub. Pekný deň, vítam 

Vás. 

 Program dnešného zastupiteľstva ste dostali. 

 A dovoľujem si ako prvé určiť zapisovateľa a overovateľa 

zápisnice. 

 

 

BOD 2:  

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

 Za zapisovateľa určuje Ing. Máriu Bahnovú, komornú 

stenografku. 

 Za overovateľa určujem Ing. Katarínu Augustinič a Ing. 

Andreja Árvu. 
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 Dovolím si, poprosím podpredsedu Miestnej volebnej komisie 

Veroniku Gežík, o podanie Správy o výsledkoch volieb do orgánov 

samosprávy obcí, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaných 

dňa 29. októbra 2022. Nech sa páči. 

 

 

BOD 3: 

Správa predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

orgánov samosprávy obce 

 

Veronika  G e ž í k, podpredseda Miestnej volebnej komisie:  

 Ďakujem pekne. Dobrý deň.    

 Správa Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto: 

 Miestne volebná komisia v zložení:  

Predseda:      David Zhuba 

Podpredseda:   Veronika Gežík 

Členovia:      Ing. Ján Barczi 

               Erika Lovichová 

               Martin Mitošinka 

Po ukončení volieb a podpísaní zápisnice o výsledku volieb do 

orgánov samosprávy mestskej časti konaných dňa 29. októbra 2022 

konštatuje, že: 

zapísaných bolo:           38 438 voličov 

vydaných bolo:             14 991 obálok 

odovzdaných bolo:          14 955 obálok 

platných hlasov na poslancov Miestneho zastupiteľstva bolo 13 996 

platných hlasov na starostu bolo:      14 139 

 

     Za starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bol zvolený 

kandidát Mgr. Matúš  Č u p k a  s počtom hlasov  7 832. 
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 Za poslancov miestneho zastupiteľstva boli zvolení 

nasledujúci poslanci v nasledujúcich volebných obvodoch: 

 

 Volebný obvod č. 1 

JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.MA 

Mgr. Eva Soldánová 

Mgr. Katarína Bilská 

Ing. Ivan Drgoň 

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková 

Zuzana Krušinová  

 

 Volebný obvod č. 2           

Ing. Katarína Augustinič 

Tomáš Gajdoš 

Ing. Pavol Troiak  

Tomáš Halász 

Mgr. Katarína Gebhardtová 

Bc. Filip Bolech  

 

 Volebný obvod č. 3 

Ing. Jakub Mrva 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 

Ing. arch. Martina Kolláriková 

Mgr. Maroš Dulaj  

Tomáš Líška, MBA 

Mgr. Bronislava Milčíková  

 

 Volebný obvod č. 4 

Mgr. Michal Fiabáne 

Ing. Andrej Hajšel 

Ing. Miloš Pagáč 
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Ing. Pavol Hric 

Mgr. David Kostlán 

Ing. Adela Pekárková 

Ing. Andrej Árva. 

 Ďakujem pekne. 

 A teraz by som chcela poprosiť Mgr. Matúša Čupku o zloženie 

sľubu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

 

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

 Poprosím Hymnu Slovenskej republiky. 

 (HYMNA SR) 

 

 

BOD 4: 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti, prevzatie 

insignií a prevzatie ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným 

starostom  

 

 SĽUB STAROSTU: 

 Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky, 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné práve predpisy budem pri výkone funkcie starostu 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.  

 

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

 Ďakujem. Choďte si, prosím, prevziať Osvedčenie Miestnej 

volebnej komisie o zvolení. 

 (Prevzatie Osvedčenia a podpísanie sľubu.) 

      (Odovzdanie insignií novozvolenému starostovi.) 

 (Gratulácia zástupcu starostu PhDr. B. Filipoviča, MBA.)  

 (Potlesk.)  



10 
 

 

Ustanovujúce zasad. MZ MČ B-NM 28.11.2022 

 

 Poprosím teraz novozvoleného pána starostu, aby prečítal 

sľub poslancov. Poslanci po prečítaní sľubu podajú ruku pánovi 

starostovi so slovíčkom „sľubujem“, podpíšu sľub a prevezmú si 

Osvedčenie o zvolení.  

 

 

BOD 5: 

Zloženie sľubu novozvolených poslancov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

 SĽUB POSLANCA Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto: 

 Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 

záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca 

miestneho zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia.  

 

 

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

 Ďakujem. Budem Vás teraz vyzývať po mene: 

     Pán Ing. Andrej ÁRVA; Sľubujem. 

 

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

 Nech sa páči, podpísať sľub a prevezmite si Osvedčenie 

o zvolení.  

  

     Pani Ing. Katarína AUGUSTINIČ; Sľubujem, prevzatie 

osvedčenia, podpis.  
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     Pani Mgr. Katarína BILSKÁ; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, 

podpis. 

     Pán Bc. Filip BOLEK; poprosím povedať to slovíčko „sľubujem“ 

nahlas, aby to bolo počuť. Sľubujem, prevzatie osvedčenia, podpis. 

     Pán Ing. Ivan DRGOŇ; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, podpis. 

     Pán Mgr. Maroš DULAJ; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, podpis. 

     Pán Mgr. Michal FIABÁNE; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, 

podpis. 

     Pán Bc. Tomáš GAJDOŠ; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, podpis. 

     Pani Mgr. Katarína GEBHARDTOVÁ; Sľubujem, prevzatie 

osvedčenia, podpis. 

     Pán Ing. Andrej HAJŠEL; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, 

podpis. 

     Pán Tomáš HALÁT; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, podpis. 

     Pán Ing. Pavol HRIC; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, podpis.  

     Pani Ing. arch. Martina KOLLÁRIKOVÁ; Sľubujem, prevzatie 

osvedčenia, podpis. 

     Pán JUDr. Tomáš KORČEK, PhD., LL.MA; je z dnešného zasadnutia 

ospravedlnený. 

     Pán Mgr. David KOSTLÁN; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, 

podpis. 

     Pani Zuzana KRUŠINOVÁ; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, 

podpis. 

     Pán Tomáš LÍŠKA, MBA; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, podpis.    

     Pani Mgr. Marianna Mašátová Haliaková; Sľubujem, prevzatie 

osvedčenia, podpis. 

     Pani Mgr. Bronislava MILČÍKOVÁ; Sľubujem, prevzatie 

osvedčenia, podpis. 

     Pán Ing. Jakub MRVA; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, podpis. 

     Pán Ing. Miloš PAGÁČ; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, popis. 

     Pani Ing. Adela PEKÁRKOVÁ; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, 

podpis. 
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     Pani Mgr. Eva SOLDÁNOVÁ; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, 

podpis. 

     Pán Ing. Pavol TROIAK; Sľubujem, prevzatie osvedčenia, 

podpis. 

     Pán Mgr. Martin VLAČIKY, PhD.; Sľubujem, prevzatie 

osvedčenia, podpis.  

 

 Ďakujem pánovi starostovi, aj Vám, páni poslanci, všetkým 

Vám blahoželám. 

 A teraz, ak dovolíte, poprosím novozvoleného pána starostu 

o príhovor.   

 

  

BOD 6: 

Vystúpenie starostu  

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážený pán 

prednosta, zástupcu starostu a vážení hostia. Túto miestnosť som 

doteraz poznal prostredníctvom obrazovky, na ktorej som sledoval 

v predchádzajúcich volebných obdobiach polemiky, búrlivé diskusie 

ale aj humorné situácie. Tu sa odohrávali dôležité diskusie 

o budúcnosti našej mestskej časti a je mi cťou práve tu pred Vami 

stáť ako nový novomestský starosta.  

 

 Dnešným dňom sa končí obdobie príprav aj neistoty, ktoré 

zažívame od volebného dňa. Sú to 4 týždne, ktoré začali oslavou 

počas volebnej noci a plynulo prešli do dlhej série diskusií 

o budúcom vedení našej mestskej časti a ďalej o budúcnosti nášho 

Nového Mesta. Žiaľ, do príprav na prevzatie úradu výrazne zasiahli 

udalosti s bývalým starostom Rudolfom Kusým, ktoré naštrbili 

dôveru občanov v našej samospráve.  
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 Dnes je deň, kedy chcem všetkých uistiť, že sme si našu 

domácu úlohu splnili. Vieme s kým budeme od dnešného dňa tvrdo 

pracovať na lepšom Novom Meste, aké sú naše priority aj vďaka 

terénnej kampani, ktorá bola poctivá a ktorú sme si do volebného 

dňa odmakali. Vieme do adekvátnej miery, aké výzvy nás čakajú na 

úrade vďaka konštruktívnej spolupráci s doterajším vedením 

mestskej časti a vedúcimi pracovníkmi. 

 

 Dnešným dňom sa začína nová kapitola pre naše Nové Mesto. Je 

opretá o silný mandát, ktorý nám dali všetkým naši voliči. 

Výsledkom volieb je 23-členný klub SPR. Bratislava, Progresívne 

Slovensko a Sloboda a solidarita. Od prvého dňa po voľbách vyzývam 

náš team, aby sme mysleli najmä na obrovskú dôveru i záväzok, 

ktorý tento volebný výsledok reprezentuje. Vyžiada si to od nás 

všetkých veľkú dávku pokory a pracovitosti, ak chceme tento 

záväzok naplniť. 

 

 Chcem opäť zopakovať, že je našim cieľom viesť konštruktívny 

dialóg so všetkými poslancami, ktorí sú súčasťou tohto 

zastupiteľstva. Chceme zabezpečiť adekvátne zastúpenie verejnosti 

v komisiách pôsobiacich pri tomto zastupiteľstve. A chceme byť 

otvorení, načúvať ostatným a nezatvárať sa do vlastnej politickej 

bubliny.  

 

 Počas predvolebnej kampane sme veľa hovorili o spolupráci. 

K tomu potrebujeme, aby bolo Nové Mesto spoľahlivým partnerom pre 

Hlavné mesto zastúpené primátorom Matúšom Vallom, župu v zastúpení 

županom Jurajom Drobom, pre susedné mestské časti tzv. „trojky“ 

ktoré sú zastúpené starostami Drotovanom a Vlčekom vo vzťahu k 

ďalším mestským častiam, organizáciám i zoskupeniam pôsobiacim 

v Novom Meste, a najmä voči obyvateľom a obyvateľkám Nového Mesta.  



14 
 

 

Ustanovujúce zasad. MZ MČ B-NM 28.11.2022 

 

 Keď som počas posledných rokov hľadal šikovných ľudí pre 

moje oddelenie v susednej Rači, tak som im obrazne povedané 

sľuboval pot, krv a slzy. Toto sa v mnohom naplnilo, nakoľko sme 

čelili nielen bežným komunálnym výzvam ale aj globálnej pandémii 

či vojne za našimi východnými hranicami, ktoré nás niekedy dostali 

na pokraj našich vlastných možností. Spoločne sme ich však 

dokázali zvládnuť.  

 

 Nás, tu prítomných, rovnako čaká obrovské množstvo výziev 

i spoločnej práce na ich riešení. Napríklad v oblasti dopravy 

pokiaľ ide o rozvoj parkovacej politiky, ďalej sociálnych služieb 

a riešenia problematiky starnúcej populácie, životného prostredia 

a adaptácie nášho mesta na meniacu sa klímu a v neposlednom rade 

energetickej krízy a s ňou súvisiacej inflácie či zdražovaní. Na 

túto prácu sa úprimne teším. Som totiž presvedčený, že máme silný 

plán, máme kvalitný team a sme pripravení spolupracovať na lepšom 

Novom Meste. 

 

 Na záver by som sa chcel poďakovať odchádzajúcemu vedeniu 

mestskej časti a poslancom miestneho zastupiteľstva za ich prácu 

v uplynulom volebnom období. Verím, že na to dobré dokážeme  

nadviazať, rozbehnuté projekty dokončíme a prinesieme mnoho 

ďalších nových, ktoré posunú našu mestskú časť vpred. Som od 

dnešného dňa pripravený makať pre Nové Mesto. Ďakujem. 

 (Potlesk.) 

 

 Vyhlasujeme teraz prestávku medzi slávnostnou časťou 

a pracovnou časťou na 30 minút. Ďakujem. 

 (Prestávka; občerstvenie a fotografovanie.) 
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P R A C O V N Á   Č A S Ť   

 

BOD 1:  

Otvorenie zasadnutia MZ 

 

Mgr. M. Č u p k a, starosta MČ B-NM: 

 Prajem príjemný a pekný deň všetkým. Vítam Vás na prvom 

riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto.  

 Prejdem k druhému bodu nášho programu, a tým je: 

 

 

BOD 2:  

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 

3. Správa predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledkoch 

volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti, 

prevezme insígnií a prevzatie ustanovujúceho zasadnutia 

novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

6. Vystúpenie starostu.     

 

 

BOD 3: 

Schválenie programu rokovania 1. zasadnutia – pracovná časť 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia MZ  

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
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3. Schválenie programu rokovania 1. zasadnutia – pracovná časť 

4. Určenie spôsobu hlasovania 

5. Voľba členov návrhovej komisie a volebnej komisie 

6. Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania 

7. Návrh na určenie počtu členov Miestnej rady a zloženie  

     Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre roky  

     2022 – 2026 

   8. Návrh na zriadenie stálych a účelových odborných komisií  

      Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové     

      Mesto pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 

   9.Voľba predsedov a podpredsedov stálych a účelových komisií   

     Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové  

Mesto pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 

   10.Voľba členov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva  

      Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

   11.Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho  

      zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre  

     volebné obdobie rokov 2022 – 2026 a plán sobášnych obradov  

     na rok 2023 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

  12.Voľba gesčných poslancov pre jednotlivé gesčné okrsky  

     mestskej časti  

  13.Voľba zástupcov mestskej časti – členov rád škôl v 

     zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

  14.Návrh na určenie platu starostu 

  15.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady,  

     Miestneho zastupiteľstva a komisií Miestneho zastupiteľstva 

     Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2023 

  16.Návrh na zmenu uznesení Miestneho zastupiteľstva č. 34/04 

     bod c) z 21.12.2021 a 43/04 z 13.10.2022 

  17.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra  

     Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2023 

  18.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.30 hod.) 
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 19.Interpelácie poslancov 

 20.Rôzne 

 21.Záver 

 

 Otváram diskusiu. 

     Ak nikto nie je prihlásený, tak Vás poprosím, hlasujeme 

o programe ako bol predložený. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    24 poslancov.  

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              0 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Ďalším bodom programu je: 

 

 

 

BOD 4: 

Určenie spôsobu hlasovania 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Tu by som odovzdal slovo pani predkladateľke, pani 

Červenkovej. 

 

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

a evidencie obyvateľov:  

 Návrh uznesenia čo sa týka tohto materiálu je:  

Miestne zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e 

nasledujúci spôsob hlasovania na zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konajúcom sa 

dňa 28. 11. 2022:  
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     Hlasovanie o všetkých bodoch programu, ako aj o volených 

funkciách bude verejné. V prípade, že bude na niektorú funkciu 

viac kandidátov, bude sa hlasovať o každom z nich zvlášť. Každý 

poslanec môže hlasovať za každého kandidáta na danú funkciu. 

Funkciu obsadí ten kandidát, ktorý získa najvyšší počet hlasov. 

Tento počet musí presahovať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 

prítomných poslancov. V prípade rovnosti hlasov viacerých 

poslancov sa bude voľba opakovať medzi týmito kandidátmi. Ak sa 

rovnosť hlasov zopakuje, rozhodne žrebovanie.  

 Pán starosta, poprosím, dajte hlasovať o návrhu tohto 

uznesenia. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Poprosím o hlasovanie; kto je za?  

  

     (Hlasovanie.) 

 Za:               24 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Ďalší bod programu je: 

 

 

BOD 5: 

Voľba členov návrhovej a volebnej komisie  

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Do návrhovej komisie navrhujem pána predsedu Mgr. Martina 

Vlačikyho, PhD. a 

za členov Ing. arch. Martinu Kollárikovú a Ing. Pavla Troiaka. 
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 Otváram diskusiu. 

 Hlasujeme, kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  24 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Ďalší bod programu je: 

 

 

BOD 6: 

Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a :    

 Tu navrhujem ako overovateľov pani poslankyňu Ing. Katarínu 

Augustinič a pána poslanca Ing. Andreja Árvu.  

 Otváram diskusiu.  

 Môžeme hlasovať, kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    24 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              0 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Ďalším bodom programu je: 

 

 

BOD 7: 

Návrh na určenie počtu členov Miestnej rady a zloženie Miestnej 

rady MČ Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022 - 

2026  
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Starosta Mgr. M. Č u p k a :   

 Poprosím predkladateľa Martina Vlačikyho, aby prešiel 

k mikrofónu.  

 

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

 Takže návrh uznesenia; čítam to ako predkladateľ a zároveň 

aj ako predseda návrhovej komisie, aby sme to nemuseli dvakrát 

opakovať. 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

  Po A. určuje 8 členov Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto  

 Po B. Volí členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto: 

 

Ing. Katarína Augustinič 

Ing. Andrej Árva 

Ing. Andrej Hajšel 

Mgr. David Kostlán 

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková 

Ing. Jakub Mrva 

Ing. Pavol Troiak 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 

pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026. 

 Môžete dať hlasovať, pán starosta. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a :  

 Ešte by som dal diskusiu predtým.  

     Hlási sa niekto do diskusie?  

 Dávam v takom prípade hlasovať, kto je za? 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                   24 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Ďalší bod programu je: 

 

 

BOD 8: 

Návrh na zriadenie stálych a účelových odborných komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné 

obdobie rokov 2022 - 2026    

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Materiál predkladá Martin Vlačiky. 

 

 

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

 Ďakujem. Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Po 1. zriaďuje stále komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto: 

 

1. Komisia finančná pre správu a nakladanie s majetkom mestskej 

časti  

2. Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby 

3. Komisia pre školstvo a vzdelávanie 

4. Komisia sociálnych vecí a bývania 

5. Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné 

vzťahy 
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6. Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia 

a ochrany verejného poriadku 

7. Komisia dotačná 

8. Komisia návrhová 

9. Komisia mandátová 

10.Komisia na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

Pán starosta. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu.  

 Poprosím Vás, hlasovať kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  24 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Ďakujem veľmi  pekne.  

 Ďalším bodom je: 

 

 

 

BOD 9: 

Voľba predsedov a podpredsedov stálych komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné 

obdobie rokov 2022 - 2026 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 
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 Materiál opäť predkladá pán Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 

 

 

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

 Ďakujem. Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové mesto 

s c h v a ľ u j e  

členov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto: 

1. Komisia finančná pre správu a nakladanie s majetkom mestskej 

časti: 

Ing. Ivan Drgoň 

Bc. Tomáš Gajdoš  

Ing. Andrej Hajšel 

Ing. Pavol Hric 

 

2. Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby:   

Ing. Andrej Árva 

Bc. Tomáš Gajdoš, MBA 

Ing. Pavol Hric 

Ing. arch. Martina Kolláriková 

Tomáš Líška, MBA 

Mgr. Bronislava Milčíková  

Ing. Miloš Pagáč 

Mgr. Martin  Vlačiky, PhD. 

 

3. Komisia pre školstvo a vzdelávanie: 

Ing. Katarína Augustinič 

Mgr. Maroš Dulaj 

Mgr. Michal Fiabáne 

Mgr. Katarína Gebhardtová 

Mgr. David Kostlán  
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Ing. Jakub Mrva 

 

4. Komisia sociálnych vecí a bývania: 

Tomáš Halász 

Mgr. Mariana Mašátová Haliaková 

Zuzana Krušinová  

Ing. Adela Pekárková 

Mgr. Eva Soldánová 

Ing. Pavol Troiak 

 

5. Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné 

vzťahy: 

Mgr. Katarína Bilská  

Bc. Filip Bolek 

Ing. Maroš Dulaj  

Mgr. Marianna Mašátová Haliakova 

Mgr. David Kostlán 

Tomáš Líška, MBA 

Mgr. Eva Soldánová 

 

6. Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia 

a ochrany verejného poriadku: 

Tomáš Halász 

Ing. arch. Martina Kolláriková 

Zuzana Krušinová 

Mgr. Bronislava Milčíková  

Ing. Miloš Pagáč 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 

 

7. Komisia dotačná: 

Ing. Andrej Hajšel  

Tomáš Halász  
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Mgr. Marianna Mašátová Haliaková 

Mgr. Katarína Gebhardtová  

Ing. Pavol Troiak 

 

8. Komisia návrhová: 

Ing. arch. Martina Kolláriková 

 

9. Komisia mandátová: 

Ing. Andrej Árva 

Mgr. Filip Bolech 

Mgr. Michal Fiabáne 

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková 

Zuzana Krušinová 

  Ing. Pavol Troiak 

 

 10.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným 

funkcionárom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: 

   Ing. Andrej Árva 

   Ing. Adela Pekárková  

   Ing. Pavol Troiak 

   Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 

Pán starosta. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Chcel by som upozorniť na to, že došlo k posunu bodu 

programu. 

 Pán predkladateľ čítal bod č. 14 (č. 10) – členovia miestnych 

komisií;  
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BOD 10: 

Voľba členov stálych Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 Takže navrhujem, ak bude s tým súhlasiť pán kontrolór, 

že teraz takto spontánne vymeníme tie body programu a najskôr 

budeme schvaľovať členov miestnych komisií, ktoré teraz vlastne 

prečítal pán predkladateľ. 

(str. 23 – 25 záznamu).   

 

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

 Ospravedlňujem sa. Nemám s týmto  problém. Aj to dáva zmysel, 

najprv sa schvália členovia komisií a potom sa určia predsedovia.  

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne.  

     Čiže otváram teraz diskusiu k bodu č. 14 (bod č. 10) - 

členovia miestnych komisií. 

 Pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

 Mám otázku; ako sa budú prihlasovať občania do komisií? 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Aktuálne sa rozprávame o zopakovanie rovnakého modelu, aký 

bol pred 4 rokmi. Čiže, verejne sa to vyhlási, že hľadáme občanov 

do jednotlivých komisií. Ľudia sa budú prihlasovať a potom komisia 

si bude schvaľovať členov.  

 Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, dávam hlasovať, kto je za? 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                  24 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Prechádzame tým pádom na bod programu č. 13 (bod č. 9). 

 

 

 

BOD 9: 

Návrh na schválenie predsedov a podpredsedov stálych komisií 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre 

volebné obdobie rokov 2022 – 2026 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Predkladateľom je opäť pán poslanec Vlačiky.  

 

 

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

 Ďakujem. Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Po A. s c h v a ľ u j e  

      predsedov a podpredsedov stálych komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: 

1. Komisia finančná pre správu a nakladanie s majetkom mestskej 

časti: 

Predseda:      Ing. Ivan Drgoň 

Podpredseda:   Ing. Pavol Hric 

  

2. Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby: 

Predseda:      Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
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Podpredseda:   Ing. Andrej Árva  

 

3. Komisia pre školstvo a vzdelávanie: 

Predseda:         Ing. Juraj Mrva 

Podpredseda:      Mgr. David Kostlán 

 

4. Komisia sociálnych vecí a bývania: 

Predseda:         Ing. Pavol Troiak 

Podpredsedníčka:  Zuzana Krušinová 

 

5. Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné 

vzťahy:  

Predsedníčka:     Mgr. Marianna Mašátová Haliaková 

Podpredseda:      Zatiaľ nie je, keďže pán Korček  

                  nezložil sľub  

 

6. Komisia dopravy, informačných systémov, životného 

prostredia a ochrany verejného poriadku: 

Predseda:         Tomáš Halász 

Podpredsedníčka:  Mgr. Bronislava Milčíková 

 

7. Komisia dotačná: 

Predseda:         Tomáš Halász 

Podpredsedníčka:  Mgr. Marianna Mašátová Haliaková 

 

8. Komisia návrhová: 

Predsedníčka:     Ing. arch. Martina Kolláriková 

 

9. Komisia mandátová: 

Predsedníčka:     Mgr. Marianna Mašátová Haliaková 

Podpredseda:      Ing. Pavol Troiak  
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10.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči 

voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: 

Predseda:       Opätovne, pán Korček ešte nezložil sľub,  

                takže ho nemôžeme zvoliť. 

Podpredseda:    Mgr. Martin Vlačiky, PhD:  

 

 

Po B. u k l a d á  

1. predsedom stálych komisií Miestneho zastupiteľstva 

predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto návrhy na voľbu ďalších členov 

komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto z radov občanov (neposlancov – odborníkov). 

Termín: najneskôr 28.2.2023 

 

2. prednostovi Miestneho úradu 

zabezpečiť zverejnenie oznámenia o možnosti obyvateľov 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uchádzať sa do 5.2.2023 

o zvolenie za členov odborníkov stálych komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové mesto. 

Oznámenie zverejniť na webovej stránke mestskej časti, 

sociálnych sieťach a v časopise Hlas Nového Mesta.  

Termín: do 16.1.2023. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Otváram diskusiu. Do diskusie nie je nikto prihlásený. 

 Dávam hlasovať, kto je za?  
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                   24 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Prechádzame na bod č. 15 (bod č. 11.) 

 

 

 

BOD 11:  

Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné 

obdobie rokov 2022 – 2026 a plán sobášnych obradov na rok 2023 

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Poprosím predkladateľa pána poslanca Troiaka. 

 

 

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

 Ďakujem, pán starosta. Sekundičku. 

     Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Predkladám návrh na schválenie 

sobášiacich poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie 2022 – 2026 a plán 

sobášnych obradov na rok 2023 s tým, že keďže som aj členom 

návrhovej komisie, tak ten návrh vlastne prečítam a tým pádom 

predložím, takže nemusíme opakovať.  

 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

s c h v a ľ u j e  

po A. poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
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      Bratislava-Nové Mesto za sobášiacich poslancov: 

      Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 

Mgr. Bronislava Milčíková  

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková 

Ing. Katarína Augustinič 

Tomáš Halász 

Mgr. Katarína Bilská 

Ing. Pavol Troiak  

Mgr. Michal Fabiáne 

Ing. Jakub Mrva 

Mgr. Katarína Gebhardtová 

Mgr. Eva Soldánová 

Pána Korčeka ešte nie, keďže nebol vymenovaný 

Bc. Tomáš Gajdoš 

Ing. Andrej Hajšel  

        

Po B. plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava-Nové  

      Mesto na rok 2023.   

 

 

Dôvodová správa:  

      Schválenie sobášnych obradov. 

 Sobášne obrady sa schvaľujú dvakrát mesačne tak, aby jeden 

termín bol v prvej polovici mesiaca a druhý termín v druhej 

polovici mesiaca. Schválenie termínov sobášnych obradov umožní 

mestskej časti vyberať správny poplatok za sobáš mimo plánu. 

Poplatok za sobáš mimo plánu je 70 Eur v prípade, ak má jeden zo 

snúbencov trvalý pobyt v mestskej časti.   

 A 120 EUR v prípade snúbencov bez trvalého pobytu. 
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 Matričný úrad vykoná za kalendárny rok cca 140 sobášnych 

obradov. Z toho minimálne jedna tretina sú snúbenci bez trvalého 

pobytu v našej mestskej časti.  

 

 Obrad na sieni v Konskej železnici je vyhľadávaný z dôvodu 

bezproblémového parkovania a samozrejme lákavá je samotná 

historická budova.  

 

     Správne poplatky za sobášne obrady mimo plánu sú príjmom 

mestskej časti a hradia sa z nich aj drobné darčeky pre 

novomanželov, ako ozdobná blanketa na sobášny list, gravírované 

pero s logom mestskej časti a kvet pre novomanželku.  

 

 Zákon Národnej rady SR č. 145/1995 v Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov, sadzobných správnych 

poplatkoch v druhej časti, vnútorná správa, položka 18 písm. c)   

povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 EUR.  

 

     Poplatok je vyberaný v súlade s uznesením Miestneho 

zastupiteľstva 35/12 zo dňa 8.2.2022 o príspevku snúbencov na 

úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň 

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

 

 Príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie 

sobášneho obradu mimo stanovený deň ak aspoň jeden zo snúbencov 

má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  50 

EUR. 

 Príspevok snúbencov na  úhradu nákladov za vykonanie 

sobášneho obradu mimo stanovený deň ak ani jeden zo snúbencov nemá 

trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 100 

EUR. 

 



33 
 

 

Ustanovujúce zasad. MZ MČ B-NM 28.11.2022 

 Plán sobášnych obradov na rok 2023 podľa priloženého 

dokumentu.  

 Pán starosta, môžete dať hlasovať.  

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Otváram diskusiu. Ak nikto nie je prihlásený, tak kto je za? 

 

 (Hlasovanie.)          24 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              0 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Prechádzame na bod č. 16 (bod č. 12.) 

 

 

 

BOD 12: 

Voľba gesčných poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto pre jednotlivé gesčné okrsky pre volebné 

obdobie rokov 2022 – 2026 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Predkladateľom je opäť pán poslanec Troiak, ktorého by som 

možno poprosil čítať iba návrh uznesenia. 

 

 

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

 Ja len na úvod poviem menšiu poznámku:  

     Tieto gescie boli odkomunikované v rámci poslaneckého klubu 

aj nezávislých poslancov, takže prejdem rovno k návrhu.  
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     Návrh gescií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto za jednotlivé volebné okrsky pre 

volebné obdobie 2022 – 2026. 

    

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e  

gescie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto za jednotlivé volebné okrsky na volebné 

obdobie rokov 2022 – 2026 podľa prílohy.   

Pán starosta, môžete dať hlasovať. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Ak nikto nie je prihlásený, tak dávam hlasovať, kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  24 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Prechádzame k bodu č. 17 (bod č. 13.) 

 

 

 

BOD 13: 

Návrh na voľbu zástupcov obce do školských rád organizácií 

zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre volebné 

obdobie rokov 2022 – 2026 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 
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 Predkladateľom je opäť pán poslanec Troiak.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Mám len jednu otázočku; viem že 

predchádzajúce uznesenie sme schvaľovali podľa prílohy, a bol tam 

aj poslanec pán Korček, ktorý ešte vlastne nebol oficiálne 

zvolený, tak neviem že či autoremedúrou viete si to osvojiť, že 

vypadne z tých  zoznamov, alebo?  

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Pán kontrolór spomínal, že v podstate vieme to schváliť 

takýmto spôsobom, lebo tým že nezložil sľub, tak automaticky sa 

to berie, že nemôže ako keby tú gesciu niesť. 

 

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

 O. K. Tak pokračujem ďalej.  

 Návrh zástupcov obce do školských rád organizácií zriadených 

mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie 2022 – 

2026; tu si ešte dovolím poznamenať, že mám doplňujúci návrh 

uznesenia, pričom pred 4 rokmi naša mestská časť alebo vedenie 

takto nepostupovalo a neodvolalo súčasných alebo bývalých 

poslancov, tak teraz v podstate môj doplňujúci návrh bude o tom, 

aby sme odvolali bývalých poslancov, čiže prečítam návrh 

uznesenia. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Po A. o d v o l á v a  

 zástupcov obce - poslancov v školských radách organizácií 

zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre volebné 

obdobie rokov 2018 – 2022, podľa prílohy.  
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 A teraz pokračujem v riadnom bode, teda v pôvodnom uznesení: 

Návrh na voľbu zástupcov do školských rád organizácií zriadených 

mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto na volebné obdobie 2022 – 

2026 – podľa priloženej prílohy. 

Pán starosta, môžete dať hlasovať. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. 

     Otváram diskusiu. Keď nikto nie je prihlásený, tak dávam 

hlasovať, kto je za? 

 

 (Hlasovanie.)          

      Za:                  24 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Prechádzame k bodu č. 18 (bod č. 14). 

 

 

 

BOD 14: 

Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto na rok 2022 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k u :    

 Poprosím o pár slov predkladateľa pána prednostu Olexíka. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD.: 
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 Ďakujem za slovo. Takže návrh platu je predložený v rámci 

zákonných limitov, to znamená vychádza sa z priemerného platu 

v národnom hospodárstve za minulý rok, pričom samozrejme Miestne 

zastupiteľstvo môže určiť percentuálnu mieru jeho zvýšenia. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne.  

     Otváram diskusiu. Keď niekto nie je prihlásený, tak dávam 

hlasovať, kto je za? 

 (Poznámka.) 

 Ahá. Jasné. Tak poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala 

daný návrh. Ospravedlňujem sa. Návrhová komisia je už tu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. V l a č i k y, Mgr. 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

u r č u j e  

Mgr. Matúšovi Čupkovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto základný mesačný plat vypočítaný podľa § 3 ods. 1 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, 

v znení neskorších predpisov, vo výške 3 888 EUR s účinnosťou od 

28.11.2022, navýšeného o 0 % podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona.  

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Hlasujeme, kto je za? 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                  23 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Prechádzame k bodu č. 19 (bod č. 15). 

 

 

 

BOD 15:  

Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho 

zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na rok 2023 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Poprosím pána poslanca Troiaka ako predkladateľa. 

 

 

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

 Ďakujem, pán starosta.  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e   

časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho 

zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na rok 2023. 

Pán starosta, môžete dať hlasovať. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.  
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 Ak nie je nikto prihlásený, tak návrhová komisia ako keby 

prečítala ten bod, čiže dávam hlasovať, kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 24 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Prechádzame k bodu č. 20 (bod č. 16). 

 

 

 

BOD 16:  

Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto č. 34/04 bod c) z 21.12.2021 a uznesenia č. 

43/04 z 13.10.2022 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Poprosím predkladateľa pána Olexíka. 

 

 

Prednosta Ing. I. O l e x í k, PhD. 

     Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, takže 

tento návrh pozostáva z dvoch častí; bod a) a bod b). Po vzájomnej 

dohode autoremedúrou sťahujem bod b) z návrhu, zostáva bod a).  

     To znamená zostáva zrušenie uznesenia č. 34/04 iba v bode c) 

z 21.12.2021, kde ide o obmedzenie práv starostu pri presunoch 

v rámci rozpočtu na rok 2022. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem. Otváram diskusiu. 
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 Keď nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. V l a č i k y, PhD. 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e  

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto č. 34/04 bod c) z 21.12.2021 nasledovne: 

Splnomocňuje starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu 

v rozpočtovom roku 2022 v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Dávam hlasovať, kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  24 poslancov 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Ďakujem veľmi pekne.   

 Spýtal by som sa teraz mimo programu pani Červenkovej, či 

evidujete nejakého občana, ktorý by sa prihlásil? 

 

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

a evidencie obyvateľov: 

 Zatiaľ neevidujeme nikoho. 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 V poriadku. Ďakujem pekne. 

 A prechádzame tým pádom k bodu č. 21 (bod č. 17.) 



41 
 

 

Ustanovujúce zasad. MZ MČ B-NM 28.11.2022 

 

 

BOD 17: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ 

Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2023 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a :  

 Poprosím o pár slov pána kontrolóra. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. Martin B ö h m : 

 Dobrý deň prajem. Takže náš útvar miestneho kontrolóra 

predložil plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 v tejto 

konfigurácii. Ináč je to kontrola výberu poplatku za rozvoj, je 

to kontrola Materskej školy a Základnej školy Odborárska a jednak 

je to kontrola Školak klubu na Riazanskej. Sú to 3 body, pretože 

máme ešte nejaké dve mimoriadne kontroly z minulosti.  

     Takže z kapacitných dôvodov takto asi nejako sme si 

predstavovali. 

 

 Ak by mal niekto návrh, či už teraz alebo v budúcnosti, keďže 

plán sa predkladá každý polrok na nejakú zmenu alebo úpravu, tak 

treba návrh predniesť, alebo sa kľudne dopredu dohodnúť.  

 To je všetko. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Troiak. 

 

 

Poslanec Ing. P. T r o i a k : 
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 Ďakujem, pán kontrolór. Ja sa chcem len spýtať, uznesenie 

ktoré som predkladal ešte v minulom volebnom období ohľadom 

skontrolovania všetkých procesov zo strany úradu pri Koliesku na 

Račianskom mýte, že či bude mať toto nové zastupiteľstvo nejakú 

finálnu informáciu alebo či sa v tom postupovalo, či sú nejaké 

závery? Budem rád, ak mi odpoviete. Ďakujem. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Tak v podstate táto kontrola prebehla. Bude predložená na 

najbližšie riadne zastupiteľstvo. A sme sa tuším o tom bavili s 

pánom poslancom Vlačikym, aj s pánom starostom, takže štandardne 

oficiálne písomne na najbližšie zastupiteľstvo. Čiže prvé riadne, 

tam budú vlastne dve správy.  

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Je niekto ďalší prihlásený do diskusie? 

 Ak nie, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. V l a č i k y  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2023. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Dávam hlasovať, kto je za? 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                   24 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Ďalší bod programu je č. 22 (bod č. 18.) 

 

 

BOD 18: 

Vystúpenie občanov 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a:         

 Nakoľko nebol tento raz žiadny občan prihlásený, tak 

pokračujeme bodom č. 23 (bod č. 19.) 

 

 

 

BOD 19: 

Interpelácie poslancov 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

  Otváram diskusiu. Ďakujem pekne. 

 Tým pádom prechádzame do bodu č. 24 (bod č. 20). 

 

 

 

BOD 20: 

Rôzne 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Otváram diskusiu k bodu rôzne. Ďakujem veľmi pekne.  
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BOD 21: 

Záver 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Tým pádom sme náš program dnešného prvého Miestneho 

zastupiteľstva vyčerpali. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať 

za priebeh nielen slávnostnej časti ale aj tejto pracovnej, za 

vaše hlasy a teším sa na ďalšiu spoluprácu najbližšie 4 roky. 

 Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň. 

 

ZNELKA MČ 

 

(Ukončenie o 10.55 hod.) 

 

                      X            X 
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