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DRUHÉ ZASADNUTIE MZ MČ B-NM 

 

(Začiatok: 9.00 hod.) 

 

ZNELKA MČ 

 

BOD 1: 

OTVORENIE  - Mgr. Matúš ČUPKA, starosta MČ B-NM: 

 Vážení poslanci, vážené poslankyne, vážení hostia, 

zástupcovia úradu, chcel by som Vás privítať na 2. zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva v tomto volebnom období.  

     Zároveň tým pádom otváram toto zasadnutie. 

 

 Ospravedlnení z rokovania miestneho zastupiteľstva sú 

poslanci: Ing. Jakub Mrva a Ing. Andrej Árva.  

     V prípade pána Mrvu ide o pracovné povinností a u pána Árvu 

práceneschopnosť. 

 Pristúpil by som tým pádom k bodu č. 2.  

 

 

BOD 2: 

Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 A chcel by som vyzvať pána poslanca JUDr. Tomáša Korčeka, 

PhD., LL.M., aby prišiel zložiť sľub. 

 

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

a evidencie obyvateľov: 

 Poprosím Hymnu Slovenskej republiky. 
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(HYMNA SR) 

 

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

 „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.“  

 (Prevzatie od starostu MČ potvrdenie o zložení sľubu 

poslanca.) 

 (Potlesk.) 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Gratulujem pánovi poslancovi Korčekovi za zloženie sľubu.  

 A teraz by som poprosil takú krátku vsuvku z nášho IT 

oddelenia ohľadom našich hlasovacích zariadení. 

 

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

a evidencie obyvateľov: 

 Poprosím pracovníkov IT. 

 

Richard  K l e i n, referát správy a údržby informačných systémov: 

 Tak moje meno je Richard Klein. Dôležité je, aby ste mali 

správne zasunuté karty. A ak si dáte žiadanie o slovo, tak ak Vám 

ho pán starosta dá, tak trvá nejakých 2 sekundy, kým ho zapneme. 

Vtedy môžete hovoriť, ak Vám svieti ten mikrofón na červeno. To 

je asi tak všetko.  

 Máte tam v podstate 5 tlačitok: Viete si aj Vy vypnúť 

mikrofón a zapnúť. Máte tam tlačitko do klasickej rozpravy, potom 

aj na faktické poznámky. Najprv diskusia a potom faktická.  
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Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Má niekto od pani poslankýň a poslancov nejaké otázky k tomu? 

Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 

 Pokračovali by sme bodom č. 3.  

 

 

BOD 3: 

Schválenie programu rokovania druhého zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva  

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Program rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli mestskej 

časti a na webovom sídle mestskej časti: 

 

1. Otvorenie 

2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Voľba členov návrhovej komisie  

5. Voľba overovateľov uznesenia a záznamu z rokovania 

6. Návrh na voľbu 

a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcie verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy 

sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

b) podpredsedu komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas 

a medzinárodné vzťahy 

c) člena dotačnej komisie 

d) člena návrhovej komisie 

e) sobášiaceho 
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f) zástupcu obce v školských radách organizácií zriadených 

mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie 

2022-2026 

g) gescie poslanca v gesčnom okrsku č. 2 

7. Návrh na schválenie súťažných podkladov k vyhláseniu 

verejného obstarávania na podlimitnú zákazku bežným spôsobom 

pre stavebné práce s názvom „REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA 

RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“ a nadlimitnú zákazku na 

poskytnutie služby pre zákazku „SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI 

REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“ 

8. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre 

projekt „MŠ VIHORLATSKÁ – ROZŠÍRENIE KAPACÍT“ 

9. Návrh na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt 

„DETSKÉ JASLE VIHORLATSKÁ“ 

10.Schválenie Zadania pre územný plán Krahulčia 2020 

   11.Návrh poverenia starostu na rokovanie a uzatvorenie zmluvy 

      o spolupráci s MIRI bez finančného záväzku 

   12.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod.) 

   13.Interpelácie poslancov 

   14.Rôzne 

   15.Záver. 

 

     Chcel by som poprosiť do diskusie, kde nájsť nejaký návrh 

iného bodu alebo zmenu programu? Dobre. 

 Tak by som Vás poprosil, aby sme sa teda prezentovali 

a hlasovali o návrhu programu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Za:                  20 poslancov. 

 Proti:                0 
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 Zdržal sa:             0 

 Nehlasoval:            1 

 Prítomných je nás     21. 

 Program sme tým pádom schválili.  

 

  A teraz by som chcel otvoriť diskusiu, ak má niekto návrhy 

na zmenu programu?  

 Keď nikto nemá, tak môžeme pokračovať bodom č. 4. 

 

 

BOD 4: 

Voľba členov návrhovej komisie 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a   

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí poslanci: 

pani Ing. arch. Martina Kolláriková – ako predsedníčka 

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M. 

pani poslankyňa Zuzana Krušinová  

 Má niekto pozmeňovací, resp. doplňujúci návrh? 

 Ak nie, tak dávam hlasovať o členoch návrhovej komisie.  

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   21 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Prejdeme tým pádom k bodu č. 5. 

 

 

BOD 5: 

Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania 
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Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí poslanci: 

pán Mgr. Michal Fiabáne 

pán Tomáš Halász 

 Ak má niekto pozmeňovací návrh alebo nejaký doplňujúci? 

 Ak nie, tak by som Vás poprosil, aby ste sa prezentovali 

a hlasovali o takto predloženom návrhu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Za:                   21 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Prichádzame k bodu č. 6. 

 

 

BOD 6: 

Návrh na voľbu 

a) predsedu komisie 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 

b) podpredsedu komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas 

a medzinárodné vzťahy  

c) člena dotačnej komisie 

d) člena návrhovej komisie 

e) sobášiaceho  

f) zástupcu obce v školských radách organizácií zriadených 

mestskou častou Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie 

rokov 2022-2026 
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g) gescie poslanca v gesčnom okrsku č. 2. 

 

Predkladateľom tohto materiálu je pani poslankyňa Marianna 

Mašátová Haliaková, predsedníčka mandátovej komisie.  

     Ja by som ju poprosil o pár viet. 

 

 

Poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliaková: 

 Ďakujem pekne za slovo.  

 Návrh uznesenia znie: 

 Miestne zastupiteľstvo  

a) konštatuje, že JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M., zložil 

zákonom predpísaný sľub poslanca 

b) volí JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M., len za  

predsedu komisie 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 

podpredsedu komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas 

a medzinárodné vzťahy  

člena dotačnej komisie 

člena návrhovej komisie 

sobášiaceho 

zástupcu obce v školských radách organizácií zriadených 

mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie 

rokov 2022-2026 

Základná škola s materskou školou, Riazanská č. 75 

Základná škola s materskou školu, Kalinčiakova č. 12 

c) prideľuje mu 

gesciu poslanca v gesčnom okresu č. 6.  
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     Dôvodová správa znie:   

     Mandátová komisia pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto predkladá na základe zloženia sľubu poslanca 

návrh na zaradenie JUDr. Tomáša Korčeka, PhD., LL.M., len do 

v návrhu uvedených funkcií.  

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Ak nikto nemá pripomienky alebo príspevok do diskusie, tak 

by som poprosil návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. M. Kolláriková, predsedníčka 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo 

a) k o n š t a t u j e, že  

JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M., zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca 

 

b) v o l í 

JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M., len za  

predsedu komisie 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  

podpredsedu komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas 

a medzinárodné vzťahy  

člena dotačnej komisie 

člena návrhovej komisie 

sobášiaceho 
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zástupcu obce v školských radách organizácií zriadených 

mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie 

rokov 2022-2026 

Základná škola s materskou školou, Riazanská č. 75 

Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova č. 12 

 

c) p r i d e ľ u j e  mu  

gesciu poslanca v gesčnom okrsku č. 6.  

  

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Prezentujte sa a hlasujte, prosím. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Za:                   21 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 Prechádzame k bodu č. 7. 

 

 

BOD 7: 

Návrh na schválenie súťažných podkladov k vyhláseniu verejného 

obstarávania na podlimitnú zákazku bežným spôsobom pre stavebné 

práce s názvom „REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE 

V BRATISLAVE“ a nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby pre 

zákazku „SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA 

RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“ 

 

    

 Predkladateľom tohto materiálu je pán Igor Hianik, prednosta 

Miestneho úradu, ktorého poprosím o pár slov.  
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Prednosta Ing. arch. I. H i a n i k : 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prajem Vám 

pekný deň a ďakujem za slovo.  

 Predložený materiál bol prerokovaný aj v spoločnej komisii 

na takom pracovnom stretnutí s poslancami miestneho 

zastupiteľstva. V zásade ide o to, aby  sme celý proces, ktorý 

bude následne pokračovať aj vo vzťahu k verejnému obstarávaniu 

a neskôr k financovaniu predmetnej rekonštrukcie alebo teda 

revitalizácie časti Parku na Račianskom mýte. 

 

 V súčasnosti teda ide o schválenie súťažných podkladov. 

Tieto súťažné podklady boli zaslané aj poslancom, podliehajú však 

mlčanlivosti. Preto, ak by ste chceli konkrétne diskutovať k týmto 

bodom tak by bolo dobré, vyhlásiť neverejnú časť alebo prestávku. 

Pokiaľ Vám boli všetky veci zjavné, tak mohli ste sa s nimi 

oboznámiť. 

 

 Budeme teda schvaľovať súťažné podklady, ktoré sú. 

 Toto uznesenie bude podkladom pre vyhlásenie verejného 

obstarávania. Tak ako bolo povedané ide o podlimitnú aj nadlimitnú 

zákazku, revitalizáciu časti Parku na Račianskom mýte, kde sa 

jedná o sadové úpravy, ale potom aj základné stavebné práce. 

 

 Ak sú k tomuto bodu možno nejaké ďalšie otázky, ktoré sú 

v poriadku aj so zverejnením, tak sa kľudne prihláste ak by ste 

chceli diskutovať k materiálom, ktoré Vám boli zaslané, 

zaheslované. Tak potom dajte informáciu, alebo by sme prešli na 

neverejné rokovania, alebo by sme vyhlásili prestávku, kde by sme 

si vedeli tieto veci zodpovedať.  
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Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený a preto by som poprosil návrhovú 

komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. M. Kolláriková, predsedníčka: 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

s c h v a ľ u j e  

- súťažné podklady k vyhláseniu verejného obstarávania na 

podlimitnú zákazku bežným spôsobom pre stavebné práce 

s názvom „REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE 

V BRATISLAVE“  a nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby 

pre zákazku „SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU 

NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“ v rámci projektu 

„Revitalizácia Račianske mýto“ realizovaného v rámci 62. 

výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. 

Kód výzvy: podľa predloženého materiálu.     

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Prezentujte sa a hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Za:                   21 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

Materiál sme schválili.  
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Prechádzame na bod č. 8. 

 

 

BOD 8:  

Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt „MŠ 

VIHORLATSKÁ – ROZŠÍRENIE KAPACÍT“ 

 

 Predkladateľom materiálu je opäť pán Igor Hianik, zodpovedný 

za spracovanie pán Morvay a spracovateľom je pán Čajda.   

 Predtým by som poprosil o pán slov pána prednostu. 

 

 

Prednosta Ing. arch. I. H i a n i k :   

 Ďakujem. Čo sa týka v rámci tohto materiálu, ide o to, že 

v prvej odrážke; máme tu 4 odrážky.  

 

     V prvej odrážke budeme odstupovať od zmluvy, a teda týmto 

uznesením zrušíme vlastne spôsob alebo možnosť uchádzať sa 

o finančné zdroje z Ministerstva investícií a regionálneho 

rozvoja. Ten dôvod je ten, že v súčasnosti prebehla aj teda 

aktualizácia rozpočtu a ďalších vecí, a teda poskytnutý 

nenávratný zdroj vo vzťahu k ekonomike, k celkovej kapacite a k 

vlastným prostriedkom ktoré na to by sme mali vynaložiť sú teda 

neefektívne.  

 

     Z tohto pohľadu sa teda navrhujú ďalšie odrážky, ktoré sú 

dva, tri a štyri, ktoré hovoria o tom, že by sme sa mohli uchádzať 

v rámci tejto investičnej akcie z iného projektu, a to vlastne 

Plán obnovy. Takže základné rácio je v tom, že prvá odrážka hovorí 

o odstúpení od zmluvy, ktorá bola na nenávratnú finančnú pôžičku 

z IROPu; a ďalšie odstavce hovoria o tom, aby sme sa uchádzali 
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z Plánu obnovy v rámci teda prehodnotenia, aktualizácie a ďalších 

výstupov, kde je teda možnosť aj 100 %-ného  financovania. 

 

 Tento materiál bol teda rozobraný aj na spoločnej komisii, 

kde teda k tomu vznikla istá diskusia o tom, že či vôbec ďalšie 

časti v súčasnej dobe sme schopní pripraviť a efektívne 

sprocesovať. Boli k tomu aj rôzne návrhy poslancov, čiže ak je 

z radov poslancov priestor na predloženie nejakých poslaneckých 

návrhov, tak by bolo dobré vyjadriť sa aj v diskusii.    

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu.  

 Prihlásená je pani poslankyňa Marianna Mašátová Haliaková. 

 

 

Poslankyňa Mgr. M. Mašátová Haliaková: 

 Ďakujem pekne. A aj vzhľadom k tomu čo povedal pán prednosta, 

aj vzhľadom vlastne namiesto dohodnutej zmene, keďže ten projekt 

určite má ešte priestor na to aby bol prepracovaný, si dovoľujem 

navrhnúť, aby sme vypustili z bodu č. 8 odrážky 2, 3 a 4. 

 Neviem, či mám prečítať aj ich znenie? Netreba, dobre. 

 Takže vlastne navrhujem schváliť iba prvú odrážku a druhú, 

tretiu a štvrtú odrážku vypustiť.   

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Kto ďalší je prihlásený do diskusie?  

 Ten návrh bol odovzdaný písomne návrhovej komisii? (Áno.) 

 

 Tak by som poprosil návrhovú komisiu, aby najskôr prečítala  

pozmeňujúci návrh; o ňom budeme najskôr hlasovať. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. M. Kolláriková, predsedníčka 

 Takže Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto s c h v a ľ u j e   návrh na zmenu uznesenia, a to vypustiť 

odrážky 2, 3 a 4.  

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Prezentujte sa a hlasujeme o 

pozmeňujúcom návrhu.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Za:                   21 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             0 

 A teraz poprosím návrhovú komisiu o prečítanie nového návrhu 

znenia pôvodného uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. M. Kolláriková, predsedníčka 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e  

- odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku číslo; podľa predloženého materiálu, uzatvorenej 

s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky ako poskytovateľom 

pomoci z IROP. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 
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 Ďakujem veľmi pekne.  

     Hlasujeme o takto prečítanom a predloženom návrhu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Za:                  21 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Prechádzame na bod č. 9. 

 

 

BOD 9:  

Návrh na odstúpenie od zmluvy a poskytnutí NFP pre projekt „Detské 

jasle Vihorlatská“ 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Predkladateľom je Igor Hianik, ktorý je prednostom. 

Spracovateľom je pán Tomáš Čajda, vedúci oddelenia investícií, 

dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania.        

 Poprosím predkladateľa pána Hianika o pár slov. 

 

 

Prednosta Ing. arch. I. H i a n i k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Takže obdobný prípad, kde ide takisto 

o odstúpenie od zmluvy alebo teda vysporiadanie sa s tým, aby sme 

tento projekt nerealizovali, a to z obdobných dôvodov. Jedna vec 

je príliš vysoké finančné zaťaženie, ale aj veľmi vysoké zaťaženie 

ako keď to prerátame investície na jedno dieťa v rámci kapacít. 

To znamená, že z tohto pohľadu je to ekonomicky nevýhodné, pre 

mestskú časť by to bolo enormne zaťažujúce. V rámci teda aj 

kapacít by to veci moc neriešilo, nie je to taká vysoká potreba 

na uznesenie takýchto detí. Takže rovnako z obdobných dôvodov 
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schvaľujeme odstúpenie, aby sme vedeli dať aj informáciu na 

Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja, že v danom 

projekte nebudeme ďalej pokračovať. 

 

 Obidva tieto materiály boli teda spracované na Miestnom úrade 

odbornými pracovníkmi, ktorí teda danú situáciu vyhodnotili aj 

v dôsledku zmeny alebo nárastu vysokých cien, ako aj teda 

schopnosť realizovateľnosti so záväzkom do konca roku 2023. 

 

 Rovnako bol materiál prejdený aj na spoločnej komisii, aj na 

pracovnom miestnom zastupiteľstve. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu.  

 Do diskusie nie je nikto prihlásený a preto by som poprosil 

návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. M. Kolláriková, predsedníčka 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

s c h v a ľ u j e  

- odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP, číslo podľa 

predloženého materiálu, uzatvorenej s Ministerstvom 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky ako poskytovateľom pomoci z IROP. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Prezentujte sa a hlasujte. 
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 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Za:                        21 poslancov. 

 Proti:                      0 

 Zdržal sa:                  0 

 Prechádzame na bod č. 10. 

 

 

BOD 10:  

Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 2020 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Predkladateľom materiálu je Igor Hianik, prednosta Miestneho 

úradu. Zodpovedným za spracovanie je pán Anton Gábor, vedúci 

oddelenia životného prostredia a územného plánovania. 

A spracovateľom je pani Ing. arch. Veronika Volková, referentka 

oddelenia životného prostredia a územného plánovania.  

 Poprosím teraz o pár viet pána Hianika s tým, že keby boli 

nejaké otázky tak je medzi nami aj pán Gábor.  

 

 

Prednosta Ing. arch. I. H i a n i k : 

 Ďakujem. Tento materiál hovorí o tom, že treba napraviť  

procesnú chybu, ktorá sa udiala v minulosti. Ide naozaj o nápravu 

tak, aby sme vedeli schváliť zadanie pre Územný plán zóny 

Krahulčia. Úrad urobil isté kroky k náprave.  

 

     Potrebujeme však jednak zrušiť pôvodné uznesenie, ktoré bolo 

v minulosti chybové. Zobrať teda na vedomie dôvodovú správu 

a schváliť nové zadanie, tak aby bolo korektné tak ako bolo aj 

prerokované a mohlo sa postupovať v súlade so zákonom.  
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 Čo sa týka procesného postupu pri hlasovaní, ja by som 

navrhoval hlasovať jedným hlasovaním o bode a), b) c), pretože 

úzko spolu súvisia. Ak by boli nejaké konkrétnejšie otázky 

k tomuto materiálu, tak je tu teda aj vedúci oddelenia pán Gábor, 

takže je pripravený zodpovedať nejaké detailnejšie otázky. Naozaj 

ide skôr o nápravu procesu tak, aby sme mohli v súlade so zákonom 

dokončiť schválenie zadania pre Územný plán a postupovať ďalej.  

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nikto nie je 

prihlásený. 

 Preto poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. M. Kolláriková, predsedníčka 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

a) r u š í  

uznesenie č. 41/09 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 27. septembra 2022 

 

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

1. Dôvodovú správu o postupe obstarávania Územného plánu 

zóny Krahulčia 2020 

2. Stanovisko k návrhu Zadania pre Územný plán zóny 

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

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon), vydané Okresným úradom 

Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, číslo 

podľa predloženého materiálu zo dňa 15.08.2022 
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3. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri 

prerokovaní Zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 2020 

 

c) s c h v a ľ u j e  

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

ods. 7 písm. c) stavebného zákona.  

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Prezentujte sa a hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Za:                    21 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              0 

 Prechádzame k bodu č. 11. 

 

 

 

BOD 11:  

Návrh poverenia starostu na rokovanie a uzatvorenie zmluvy 

o spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky bez finančného záväzku  

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a :  

 Predkladateľom a zodpovedným za spracovanie, aj 

spracovateľom je pán Igor Hianik; pán prednosta máte slovo. 

 

 

Prednosta Ing. arch. I. H i a n i k : 

 Ďakujem veľmi pekne.  
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     Tento materiál bol pripravený veľmi rýchlo. Z dôvodu ako sme 

nastúpili na miestnu časť, pozreli sme si v akom stave je IT, celá 

infraštruktúra. V súčasnosti, alebo už teda pár rokov dopredu 

prebieha elektronizácia samospráv a z toho vyplývajú aj zákonné 

povinnosti a teda povinnosti pre samosprávy čo všetko musia 

zabezpečiť.  

 

     V rámci toho, že aj Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pripravuje rôzne 

kontroly, samozrejme pripravili aj dotačné schémy alebo grantové 

schémy. Jedna z nich je práve tá, kde môžeme vďaka podpisu zmluvy 

o spolupráci sa zapojiť. Je to vlastne pilotný projekt, kde aj 

miestna časť bude ako prvá miestna časť na celom Slovensku, čiže 

aj Bratislava a Košice vybraná na to, aby sa vedeli nastaviť 

a následne implementovať bezpečnostné spôsoby, či už sú to sondy 

alebo ďalšie detailné veci v rámci kyber bezpečnosti na úrade. 

Neskôr tento projekt bude implementovaný aj v ostatných 

samosprávach.  

 

     My máme výhodu, jednak že splníme si aj zákonné povinnosti 

z toho dôvodu, že nabiehame na takúto prípravu a v prípade 

kontroly vieme deklarovať, že pripravujeme sa a robíme všetky veci 

potrebné k splneniu zákona. 

 

 Druhá vec to je finančná, a to znamená že ušetríme minimálne 

50 tisícový náklad, ktorý by musela miestna časť urobiť v rámci 

nákupu hardvéru, ale takisto aj paušálny alebo bežný výdaj čo 

hovoríme o mesačnej a cyklicky opakovateľnej platbe zhruba o 1 

tisíc až 2 tisíc EUR mesačne v rámci správy. Na to je veľmi dobrý, 

by som povedal pozitívny efekt na dobré meno samosprávy, že vôbec 

v takýchto veciach je iniciatívna, zapája sa a teda  na základe 

našej spoluúčasti vieme pomôcť aj ostatným samosprávam na 



25 
 

 

2. zasadnutie MZ MČ B-NM 14.12.2022 

Slovensku aby v kyber bezpečnosti boli naozaj samosprávy, splnené 

požiadavky, ktoré hovorí zákon Slovenskej republiky, ale aj 

Európskej únie.  

 

 V tomto prípade už nejaké prvotné rokovania prebehli. Toto 

uznesenie hovorí naozaj o tom, aby vedeli tieto rokovania dobehnúť 

a ukončiť podpísaním zmluvy o spolupráci. Pre mestskú časť 

nevyplýva žiadne finančné plnenie, naozaj ide o internú spoluprácu 

zamestnancov jednak ministerstva a miestnej časti.  

 

     Bližšie veci sú popísané aj v dôvodovej správe. Ak by boli 

k tomu nejaké otázky, nech sa páči. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu.  

 Do diskusie je prihlásený pán vicestarosta Troiak. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len v krátkosti keďže pán 

prednosta v podstate všetko vysvetlil. Zúčastnil som sa na týchto 

rokovaniach a môžem povedať, že tie rokovania boli férové. 

A naozaj pre našu mestskú časť je to skvelá príležitosť ako mať 

zabezpečenú kyber bezpečnosť.  

      A na záver by som Vás len chcel poprosiť o schválenie tohto 

bodu programu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Do diskusie už nikto nie je prihlásený a tak by som poprosil 

návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. M. Kolláriková, predsedníčka 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

p o v e r u j e  

- starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Matúša 

Čupku rokovaním so zástupcami Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

a následne aj uzatvorením zmluvy o spolupráci bez finančného 

záväzku pre potreby spustenia pilotného projektu EWS (Systém 

včasného varovania). 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Prezentujte sa a hlasujte. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Za:                  21 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Prechádzame na ďalší bod. 

 

 

BOD 12: 

Vystúpenie občanov 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a :  

 Chcel by som sa spýtať, či tu máme už teraz občana, ktorý by 

chcel vystúpiť? 

      Asi aktuálne nie. 
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 V zozname máme napísanú ako prihlásenú pani Veroniku 

Bartovič z Bojnickej 23.  

 A dávam slovo pánovi prednostovi Hianikovi.  

 

 

Prednosta Ing. arch. I. H i a n i k : 

 Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja by som mal na Vás 

takúto jednu vec: Vzhľadom k tomu, že my sme s pani komunikovali 

a bolo jej oznámené, že zhruba to bude prebiehať v čase od 10.30 

hod. zhruba do 11.00 hod., a teda sme vo veľmi vysokom predstihu; 

by som to takto povedal. Tak možno navrhnúť takú procesnú vec, že 

by sme na chvíľočku vyhlásili prestávku.  

 

     My sa s pani pokúsime spojiť, jednak či by súhlasila, aby 

sme teda to vystúpenie keď tak preložili na nasledujúce 

zastupiteľstvo, alebo že či v prípade sa vie dostaviť v skoršom 

termíne, aby sme jej teda nezapreli toto právo vystúpiť verejne 

na miestnom zastupiteľstve. A po tej krátkej prestávke, maximálne 

asi do 10 minút, by sme Vás informovali, že či sa nám podarilo 

spojiť, či to vieme teda presunúť, ak by s tým súhlasila, 

a následne by sme mohli tento bod uzavrieť.  

 

     Takže, či súhlasíte s takýmto procesným návrhom, že by sme 

vyhlásili krátku prestávku, zistíme stav aby sme tu nemuseli 

zhruba hodinu čakať, a potom by sme pokračovali ďalej. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Vidím, že viacero hláv tu kýva a niektoré kartičky išli 

spontanne hore, takže beriem to tak, že sme si to odsúhlasili.     

 Tak by som Vás poprosil, dajme si prestávku na 10 minút; 

čiže o 9.50 hod. pokračujeme. Ďakujem pekne. 
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 (Prestávka) 

 

Prednosta Ing. arch. I. H i a n i k :  

 Takže len pre informáciu, s pani sa snažíme spojiť, dovolať; 

zatiaľ neúspešne. Takže ak by ste dovolili, ja by som navrhoval 

normálne pokračovať riadne v programe; ide o informáciu 

o nájomníkoch v našich bytoch, takže určite s ňou budeme 

komunikovať. Ak by sa náhodou dostavila ešte v rámci rokovania, 

tak si myslím, že by bol potom ešte priestor jej dať slovo.  

     Takže dávam slovo pánovi starostovi, nech sa páči. 

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Čiže pokračujeme ďalej v schválenom 

programe ďalším bodom. 

 

 

BOD 13: 

Interpelácie poslancov 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a:   

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený. 

     Tým pádom otváram bod č. 14, a to je bod rôzne. 

 

 

BOD 14: 

Rôzne 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Tiež otváram diskusiu. Pani poslankyňa Augustinič. 

 

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č : 
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 Ďakujem za slovo. Ja sa len chcem spýtať. Posledné 

zastupiteľstvo sme riešili tú dopravnú štúdiu na Tupého. Ja len 

či náhodou ste niečo také našli na úrade? (úsmev), alebo aj nie? 

(úsmev) Lebo akože sa to malo riešiť v posledných mesiacoch, 

navrhli sme také uznesenie, aby sa robila dopravná štúdia, aby sa 

povedalo, že ktorým smerom sa Tupého má zjednosmerniť. A to 

uznesenie bolo platné, malo sa to vyskúmať, ale netuším.  

     Takže či náhodou to neviete preveriť? Či o tom niečo viete?    

 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

 Ďakujem veľmi pekne. Slušná odpoveď; zatiaľ sme sa k tomu 

nedostali, že by takéto niečo fyzicky na úrade existovalo. 

Samozrejme, spýtame sa a do ďalšieho zastupiteľstva poskytneme 

informáciu.  

 Nikto nie je prihlásený už ďalej do bodu rôzne, a tým pádom 

prechádzame už na úplný záver nášho miestneho zastupiteľstva. 

 

 

BOD 15: 

Záver 

 

Starosta Mgr. M. Č u p k a : 

     Ja by som Vám chcel veľmi pekne poďakovať za priebeh celého 

zastupiteľstva; zvládli sme to v podstate za nie celú hodinu, za 

vaše hlasovanie, za vašu podporu pre materiály, ktoré boli 

predložené.  

 

 Pravdepodobne sa už neuvidíme do sviatkov, a tak by som chcel 

každému jednému z Vás poželať krásne Vianoce, štedrého Ježiška 

a asi už aj šťastný Nový rok. A vidíme sa potom na komisiách alebo 

na ďalšom zastupiteľstve v roku 2023.  
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     Prajem pekný deň a vidíme sa.  

 

ZNELKA MČ 

 

(Ukončenie o 9.55 hod.) 

 

  

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

prednosta Ing. arch. Ivan Hianik    starosta Mgr. Matúš Čupka  

 

 

OVEROVATELIA: 

poslanec Mgr. Michal Fabiáne      ..............................   

poslanec Tomáš Halász             .............................. 

 

 

Zapisovateľka: 

Ing. Mária Bahnová, komorná stenogr. ........................... 

 


