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          ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 

 

z 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 26. apríla 2016 

v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava – Nové 

Mesto, ul. Vajnorská č. 21 
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                        O B S A H  

12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – 

Nové Mesto, konaného dňa 26. apríla 2016: 

 

 

BOD 1:                                              str.  9  

Otvorenie  

 

BOD 2:                                              str.  9 

Schválenie programu rokovania 

 

BOD 3:                                              str. 19 

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 

 

BOD 4:                                              str. 19 

Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

 

BOD 5:                                              str. 20 

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 6:                                              str. 22 

Správa z kontroly zákonnosti súladu so všeobecne záväznými 

nariadeniami, hospodárnosti a efektívnosti v rámci 

poskytovania dotácií MČ B-NM za roky 2011 – 2012 

 

BOD 7:                                              str. 41 

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015 

 

BOD 8:                                              str. 45 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva 

Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom 

centre POLUS CITY CENTER v Bratislave 
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BOD 9:                                              str. 47  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva 

Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket na Rožňavskej 1 A, 

Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 10:                                             str. 49 

Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto 

 

BOD 11:                                             str. 51 

Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 12:                                             str. 54 

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2016 

 

BOD 13:                                             str. 61  

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k Dodatku č. .. Štatútu hl. mesta 

SR Bratislava 

 

 

BOD 30:                                             str. 65 

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k Dodatku č. .. Štatútu hl. mesta 

SR Bratislava   

 

BOD 31:                                             str. 73 

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. ../2016  o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území hl. m. SR BA, výšky úhrady 

na dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady 

a preukázania jej zaplatenia  
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BOD 14:                                             str. 97 

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku príspevkovej 

organizácii EKO - podnik verejnoprospešných služieb, 

Halašova 220, 932 90 Bratislava 

 

BOD 15:                                            str. 104  

Návrh na zverenie do správy príspevkovej organizácie EKO - 

podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 

Bratislava, časti lokality „Zátišie“ 

 

BOD 16:                                            str. 106 

Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru 

v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre MUDr. 

Viliama Schmiedta, bytom Tulipánová 11, Rimavská Sobota 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

BOD 17:                                            str. 108 

Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na 1. 

poschodí stavby – súpisné číslo 2934, postavenej na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa Višňová, v k. ú. 

Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom 

Višňová 16, 830 01 Bratislava  

 

BOD 18:                                            str. 114  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu športového ihriska na Mikovíniho ulici, 

v správe EKO – podnik verejnoprospešných služieb, pre 

Hotelovú akadémiu, so sídlom Mikovíniho 1, Bratislava  

 

BOD 19:                                            str. 117 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 03605/4, 

zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 40 m2, v k. p. Nové 

Mesto, pre občianske združenie Kresťania v meste, so sídlom 

Východná 7B, Bratislava 
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BOD 20:                                           str. 120 

Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. 

č. 12355/8, parc. č. 12355/9 a parc. č. 12355/11, 

v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov PhDr. Vahrama 

Chuguryana a Simonu Chuguryan, bytom Letecká 4, Bratislava 

 

BOD 21:                                            str. 124  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k. ú. 

Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej bytom Jaskový rad 

201/A, Bratislava 

 

BOD 22:                                            str. 136 

Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v katastrálnom 

území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 

 

BOD 23:                                            str. 138 

Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 13442/23, v katastrálnom území 

Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 

 

 

BOD 24: (prerokovaný za bodom 29)                  str. 144  

Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Odyseus – Projekt „Pomoc 

na ul. Pri Trnavskom mýte“ 

 

BOD 25: (prerokovaný za bodom 29)                  str. 168 

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Slobodný bajker – Projekt 

„Bikepark Koliba – vybudovanie nových pasáží trate“ 
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BOD 26: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Spoločenstvo vlastníkov 

bytov Bárdošova – Projekt „Oprava kaverny pod chodníkom“  

      (S t i a h n u t ý  z rokovania.)  

 

 

BOD 27:                                            str. 140 

Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 

2016 

 

BOD 28:                                            str. 141 

Návrh na odvolanie člena Dotačnej komisie a člena 

s poradným hlasom Dotačnej komisie 

 

BOD 29:                                            str. 142 

Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 

 

 

BOD 30: (prerokovaný za bodom 13 – str. 65) 

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k Dodatku č. .. Štatútu hl. mesta 

SR Bratislava 

 

BOD 31: (prerokovaný za bodom 13 – str. 73) 

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. ../2016 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území hl. m. SR BA, výšky úhrady 

na dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady 

a preukázania jej zaplatenia    

 

BOD 32:                                            str. 176 
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Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ STOPA SLOVENSKO – 

projekt „Ste tu spolu“ 

 

BOD 33:                                            str. 178 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ VAGUS – Projekt 

„Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova“ 

 

BOD 34:                                            str. 179 

Žiadosť o poskytnutie dotácie KRESŤANIA V MESTE – Projekt 

„Mobilný výdaj stravy a terénna práca s cieľom integrácie 

ĽbD“ 

 

BOD 35:                                            str. 185 

Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ KRAMARČAN – Projekt 

„Aktívny Kramarčan“ 

 

BOD 36:                                            str. 186 

Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ JEŽKOVE OČI – Projekt 

„Cyklodielňa 2016“ 

 

BOD 37:                                            str. 187  

Žiadosť o poskytnutie dotácie RODINNÉ CENTRUM KRAMARÍK – 

Projekt „Zvedavé deti“ 

 

BOD 38:                                            str. 189 

Žiadosť o poskytnutie dotácie DEPAUL SLOVENSKO, NO – 

Projekt „Prevádzka útulkov pre ľudí bez domova“ 

 

BOD 39:                                            str. 190 

Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ STOPA SLOVENSKO – Projekt 

„Spolu pre komunitu 2“ 

 

BOD 40:                                            str. 194 

Žiadosť o poskytnutie dotácie VAGUS, o.z. – Projekt „Prácou 

do života“ 
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MATERIÁL R/1:                                      str. 203 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č. ... 2016 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

 

Ukončenie zasadnutia  

z dôvodu nízkej účasti poslancov na zasadnutí MZ.  

 

                   x                 x 
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Začiatok: 9.00 hod.  

 

ZNELKA MČ  

 

 

BOD 1: OTVORENIE 

       Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta MČ Bratislava – Nové 

Mesto: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

pracovníci úradu a našich organizácií, dámy a páni, 

vítajte. 

 O t v á r a m 12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

 Z programu dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

pani poslankyňa Mgr. Zuzana Kriglerová 

pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner 

pani poslankyňa Ing. Katarína Šebejová, PhD. 

pán poslanec Mgr. Marek Norovský  

pán poslanec Ing. arch. Otto Novitzký a 

pán poslanec Andrej Balga, MBA bude musieť odísť o čosi 

skôr. 

 

 Skrutátorkami na dnešnom rokovaní, ak by zlyhalo 

hlasovacie zariadenie, je pani Jamnická a pani Ghata. 

 Tlačivá, ako obyčajne, máte u návrhovej komisie. 

 

 

BOD 2: Schválenie programu rokovania 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Návrh programu rokovanie ste dostali na pozvánke: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 
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4. Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva  

    mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

6. Správa z kontroly zákonnosti súladu so všeobecne  

   záväznými nariadeniami, hospodárnosti a efektívnosti  

   v rámci poskytovania dotácií MČ B-NM za roky 2011 – 2012 

7. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva  

   Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom  

   centra POLUS CITY CENTER v Bratislave        

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva  

   Trhový poriadok tržnice v OC PreshMarket na Rožňavskej 1  

   A, Bratislava – Nové Mesto 

10.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto 

11.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava - Nové  

   Mesto 

12. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava –  

   Nové Mesto na rok 2016 

13. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto k Dodatku č. .. Štatútu hl.  

   mesta SR Bratislava 

14.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku príspevkovej  

   organizácie EKO - podnik verejnoprospešných služieb,  

   Halašova 220, 932 90 Bratislava 

15.Návrh na zverenie do správy príspevkovej organizácie  

   EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832  

   90 Bratislava, časti lokality „Zátišie“ 

16.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru  

   v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre MUDr.  

   Viliama Schmiedta, bytom Tulipánová 31, Rimavská Sobota      

   z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

17.Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na I.  

   poschodí stavby  - súpisné číslo 2934, postavenej na  

   pozemku registra „C“ KN parc. č. 5903/6 – kotolňa  



 

 

 

                                                                   12. zasadnutie MZ MČ B-NM 26. apríla 2016 

11 

   Višňová v k. ú. Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK,  

   s.r.o., so sídlom Višňová 16, 831 01 

18.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa  

   týkajúceho sa prenájmu športového ihriska na Mikovíniho  

   ulici, v správe EKO - podnik verejnoprospešných služieb,  

   pre Hotelovú akadémiu, so sídlom Mikovíniho 1,  

   Bratislava 

19.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa  

   týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN  

   parc. č. 03605/4, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu  

   40 m2, v k. ú. Nové Mesto pre občianske združenie  

   Kresťania v meste, so sídlom Východná 7B, Bratislava  

20.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN  

   parc. č. 12355/8, parc. č. 12355/9 a parc. č. 12355/11,  

   v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov PhDr.  

   Vahrama Chuguryana a Simonu Chuguryan, bytom Letecká 4,  

   Bratislava 

21.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa  

   týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č.  

   7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2,  

   v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom  

   Jaskový rad 201/A, Bratislava 

22.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena časti  

   pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v katastrálnom  

   území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská  

   distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 

23.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku  

   registra „C“ KN parc. č. 13442/23, v katastrálnom území  

   Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská  

   distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 

24.Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Odyseus – Projekt  

   „Pomoc na ul. pri Trnavskom mýte“ 

25.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Slobodný bajker –  

   Projekt „Bikepark Koliba – vybudovanie nových pasáží  

   trate“ 
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26.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Spoločenstvo vlastníkov  

   bytov Bárdošova – Projekt „Oprava kaverny pod chodníkom“ 

27.Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok  

   2016 

28.Návrh na odvolanie člena Dotačnej komisie a člena  

   s poradným hlasom Dotačnej komisie  

29.Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva  

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 

30.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto k Dodatku č. .. Štatútu hl.  

   mesta SR Bratislava 

31.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného  

   nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. ../2016 o dočasnom  

   parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch  

   miestnych komunikácií na území hl. m. SR BA, výšky  

   úhrady na dočasné parkovanie motorových vozidiel,  

   spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia 

32.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ STOPA SLOVENSKO –  

   Projekt „Sme tu spolu“ 

33.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ VAGUS – Projekt  

   „Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova 

34.Žiadosť o poskytnutie dotácie KRESŤANIA V MESTE –  

   Projekt „Mobilný výdaj stravy a terénna práca s cieľom  

   integrácie ĽbD“ 

35.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ KRAMARČAN – Projekt  

   „Aktívny Kramarčan“  

36.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ JEŽKOVE OČI - Projekt  

   „Cyklodielňa 2016“ 

37.Žiadosť o poskytnutie dotácie RODINNÉ CENTRUM KRAMÁRIK –  

   Projekt „Zvedavé deti“ 

38.Žiadosť o poskytnutie dotácie DEPAUL SLOVENSKO, NO –  

   Projekt „Prevádzka útulkov pre ľudí bez domova“ 

39.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ STOPA SLOVENSKO –  

   Projekt „Spolu pre komunitu 2“ 
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40.Žiadosť o poskytnutie dotácie VAGUS, o. z. – Projekt  

   „Prácou do života“ 

41.Vystúpenie občanov 

42.Interpelácie  

43.Rôzne  

44.Záver 

 

 

Informácie mimo programu rokovania 

1. o stave prevodu bytov a nebytových priestorov mestskej  

   časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2015 

2. o činnosti Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM  

   a detských jaslí za rok 2015 

3. Vybavovanie interpelácií z ostatného miestneho  

   zastupiteľstva 

4. o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na  

   území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto od  

   01.01.2015 do 31.12.2015 

5. o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava  

   – Nové Mesto za obdobie od 01.01.2015 do 01.01.2016 

6. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

   k 29. 02.2016 (na stôl) 

 

 Na stôl dostávate materiál R/1: 

„Návrh VZN MČ B-NM č. .../2016 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.“ 

 

     Je to v podstate drobnosť, je tam zmena, ktorá sa týka 

toho, že chceme umožniť aby príjemcovia dotácií mohli 

vyplácať aj mzdy, odmeny, a podobne. Samozrejme, materiál 

visel 15 dní, tak ako visieť mal. Že ho dostávate na 

poslednú chvíľu sa chcem ospravedlniť pracovníkov úradu. 

 

 Dostávate tiež informáciu o projektoch financovaných 

z Nórskych fondov.     
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 Dovoľte  mi zároveň, aby som na žiadosť pána 

vicestarostu za bod 13 dal body 30 a 31, nakoľko zmysluplne 

by mali byť za sebou. 

 

 A zároveň sťahujem po dohode bod 26 – Žiadosť 

o poskytnutie dotácie  - Spoločenstvo vlastníkov bytov 

Bárdošova.  

 

 Má niekto návrh, nápad na zmenu, doplnenie programu 

dnešného rokovania?  

     (Hlásenie poruchy hlasovacieho zariadenia.) 

 Počkáme chvíľočku, pokiaľ to bude fungovať. 

 Ďakujem pekne.  

 Hlási sa pán poslanec.  

 

     Ešte predtým informácia: 

Na stole máte Informáciu o výsledkoch rozhodovania 

o projektoch zadaniach participatívneho rozpočtu. Tento 

materiál však jednoducho neberte do úvahy; na 

zastupiteľstvo v júni ho dáme ako samostatný bod.  

 

 Pán poslanec Gašpierik sa hlásil ako prvý.  

     Po ňom sa hlásil pán poslanec Ágoston a už funguje 

zariadenie, takže je tu aj poslanec Rafaj. Nech sa páči 

v tomto poradí, prosím páni.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja mám na začiatku 

rokovania 3 také okruhy problémov: 

    Jeden, chcel by som Vás pekne požiadať, myslím sme to 

mali už na rokovaní v roku 2015, taký jeden materiál. 

Myslím, že pán kolega Vlačiky urobil aj takú analýzu 

v rámci Bratislavy ohľadne rokovaní zastupiteľstiev; pokiaľ 
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by sa tieto mohli konať po obednom čase tak, aby sa mohli 

občania zúčastniť rokovania nášho zastupiteľstva.  

     Či by sme sa nevedeli k tomuto bodu programu vrátiť 

a zvolávať ich prípadne od 14.00 hod. s tým, že by vedel aj 

presne zadefinovať čas pre vystúpenia občanov.  

 Nechcem sa vracať, bola urobená takáto spomenutá 

analýza; niektoré zastupiteľstvá, hlavne tie väčšie to 

takto majú a myslím si že určite by to bol preobčanský 

prístup nášho zastupiteľstva mestskej časti. Či by si 

prípadne pán prednosta nevedel takýto materiál spracovať 

a možno predložiť či už na komisiách alebo miestnej rade. 

 

 Druhý okruh; pán starosta ja som Vás na minulom 

zastupiteľstve žiadal o informáciu, prečo nebola na 

rokovaní prítomná Televízia Bratislava? 

     Ročne vynakladáme vyše 90 tisíc EUR na televízne 

vysielanie, v ktorom samozrejme sú aj iné okruhy; toho sa 

teraz nechcem dotýkať. Ale určite že je tam zarátaná aj 

kapitola zo zastupiteľstiev. Dnes tu TV Bratislava máme 

prítomnú, takže záznam bude.  

 

 Ale dostal som teraz od troch občanov dopyt, že kde si 

nájdu strim na priame vysielanie Televízie? Bol som za 

hovorcom mestskej časti pánom Tettingerom a bolo mi 

oznámené, že toto možné nie je, že sú tam technické 

problémy. Tak by som Vás chcel požiadať o vysvetlenie. 

Alebo pána prednostu, pokiaľ by mohol dať k tomuto 

informáciu prečo tak nie je, resp. kedy sa tak stane, aby 

sme mali znovu obnovené priame prenosy zo zastupiteľstiev 

tak, ako bolo v roku  2015, aj začiatkom tohto roku.  

 

 Tretí bod programu; bol som za Vami, vážený pán 

starosta, pred začiatkom zastupiteľstva, ohľadne včera 

zaslaného materiálu z organizačného oddelenia, od pani 

Červenkovej, kde nám dodatočne boli zaslané dva materiály. 
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Jeden materiál k uvádzanému VZN o dotáciách a druhý 

materiál Informácia o výsledkoch rozhodovania o projektoch 

a zadaniach participatívneho rozpočtu 2016 pre mestskú časť 

Bratislava – Nové Mesto.  

 

 Ja by som Vás chcel, pán starosta, požiadať, aby tento 

materiál, tak ako som Vám avizoval bol predložený ako 

riadny bod programu rokovania zastupiteľstva, nakoľko v 

tomto roku táto téma zaznamenala dosť širokú diskusiu medzi 

laickou aj odbornou verejnosťou. Zo strany Kancelárie 

participatívneho rozpočtu boli organizované aj určité 

stretnutia občanov, verejnosti; myslím že pred 2 týždňami 

na Miestnom úrade. Minulý týždeň sme mali k tomuto 

stretnutie neformálne poslancov mestskej časti.  

 

     A tak ako som ja navrhol na minulej Miestnej rade 

uznesenie, ktoré bolo prijaté Miestnou radou, sa uložilo 

pánovi tajomníkovi Miestnej rady JUDr. Mikulcovi, aby 

vypracoval určité zásady alebo pravidlá participatívneho 

rozpočtu pre rok 2017; možno aj všeobecne záväzné 

nariadenie. Záleží že akú právnu silu by táto norma v rámci 

mestskej časti mala. 

 Tak pokiaľ by sme sa mohli participatívnemu rozpočtu 

za rok 2016 venovať ako riadnemu bodu programu rokovania na 

ďalšom zastupiteľstve.     

 

 Pokiaľ ste si tento návrh osvojili v úvodnej reči tak 

Vám veľmi pekne ďakujem. A dúfam, že je to verejný prísľub, 

že sa to tak stane a zaradíte to do najbližšieho rokovania 

zastupiteľstva. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán prednosta, chceli ste niečo 

povedať? 
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Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

     Ďakujem. Čo sa týka tých priamych prenosov, tie sa 

začali vysielať tuším od roku 2014; nejako začiatkom. Túto 

službu nám dodáva firma CITY TV. Táto služba je grátis 

a nie je zmluvne ošetrená. Vzhľadom k tomu, že táto firma 

má tento deň aj iné zastupiteľstvá a my máme prehodené, 

takže nedokázala to technicky zabezpečiť.  

 

 Vzhľadom k týmto skutočnostiam už sme začali s pánom 

Tettingerom rokovania s touto firmou, aby sa to zmluvne 

ošetrilo, aby nedochádzalo k takýmto veciam. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja mám ešte pripomienku 

k programu, aby som to správne pochopil, že bod 26 sa 

stiahol?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : Áno. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 A od bodu 31 sa to presunulo po bod 40 za bod 13? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

     Nie. Body 30 a 31 sa presunuli za bod 13.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Totiž ja mám potom návrh, aby bod 24 a 25 zaradil za 

bod 32, aby sme mali dotácie v jednom balíku. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 To si môžeme osvojiť bez nejakého hlasovania. Takže 

body 24 a 25 dáme za bod 32; v tom nie je problém. 

 Všetko? Ďakujem pekne. 

     Pán poslanec Árva; nehlásili ste sa.  

 Ešte niekto? Nikto nie je prihlásený.  

 Pán prednosta, prosím Vás, pár slov rosím o hlasovaní.  

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

     Ďakujem. Takže podarilo sa nám konečne už softvérovo 

ošetriť toto hlasovanie. Čiže bude prezentácia, ktorá bude 

ukončená gongom. A hneď po prezentácii sa bude hlasovať, 

ale môžu hlasovať už len poslanci, ktorí sa prezentovali. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Čiže pristúpime k bodu 2; ideme schvaľovať program 

dnešného rokovania.  

 Ešte predtým by som tie zmeny ešte raz prečítal; ak 

dovolíte:  

 Čiže body 30 a 31 presúvame za bod 13. 

 Sťahujeme bod 26. 

 A bod 24 a 25 presúvame za bod 32. 

 Zároveň, prosím, neberte do úvahy Informáciu 

o výsledkoch rozhodovania o projektoch a zadaniach 

participatívneho rozpočtu; budeme mať tento bod na budúcom 

zastupiteľstve. Ďakujem pekne.   

 

 Prosím, pripravíme sa na prezentáciu.  

 Nech sa páči, prezentujeme sa.  

 (Prezentácia.)   17 poslancov. 

     A teraz čakáme na gong. (gong) 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Ďakujem pekne. 

 Za:              16 poslancov.  

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        1. 

 Pristúpime k bodu 3. 

 

 

 

BOD 3:  

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladám nasledovný návrh na členov návrhovej 

komisie na dnešné rokovanie.  

     Do návrhovej komisie sú navrhnutí: pán poslanec Ing. 

arch. Peter Vaškovič a pán poslanec Ing. Jozef Bielik.  

 Má niekto iný návrh? Nie.   

 Dávam hlasovať o tomto návrhu.  

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

návrhovej komisie pán poslanec Vaškovič a pán poslanec 

Bielik; nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    17 poslancov. 

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               17 poslancov. 

 Proti:             0 

     Zdržal sa:         0 

 Ďakujem pekne. 

 Pristúpime k bodu číslo 4. 

 

 

BOD 4:  

Voľba overovateľov záznamu a uznesení 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí:  

pán poslanec Ing. Pavol Galamboš a pán poslanec JUDr. 

Richard Mikulec.  

 Má niekto iné návrhy? (Nie.) Ďakujem pekne. 

 Kto je za to, aby overovateľmi záznamu a uznesení boli 

pán poslanec Galamboš a pán poslanec Mikulec, nech sa páči, 

prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)   17 poslancov.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               17 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Ideme na bod číslo 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán prednosta, máte slovo. 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :  

 Materiál je v tom stave ako bol predložený; nemenilo 

sa tam nič. Pýtajte sa.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  
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 Prihlásený je pán poslanec Gašpierik; máte slovo pán 

poslanec.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  

     Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, na ostatnom 

zastupiteľstve bola veľmi živá diskusia ohľadne predloženia 

materiálu, ktorý bol daný by som povedal zo strany dvoch 

skupín poslancov z klubu nezávislých a nezaradenými 

nezávislými poslancami. Tento materiál získal dôveru a bolo 

prijaté uznesenie pod číslo 11/15. Vo všeobecnosti sa 

jednalo o dopravné generely dopravy, o stavebné uzávery 

a územné plány zón v rámci štvrtí a lokalít mestskej časti. 

Tento materiál bol prijatý po dlhšej diskusii, aj dlhšej 

prestávke, ako si dobre pamätáme, prítomní. 

 

 Boli dané termíny, ktoré už tohto času uplynuli, 

nakoľko dneska máme posúvané zastupiteľstvo. A objavilo sa, 

tak by som povediac prvýkrát v rámci plnenia uznesení, že 

ten materiál je prílohou plnenia uznesení. Myslím, že tento 

bod programu by mal byť len konštatačný, že či sú uznesenia 

v plnení, splnené, atď., nemali by byť predmetom vecného 

obsahu.  

 

     A z tohto aspektu by som chcel Vás, pán starosta, 

alebo pána prednostu požiadať, aby uznesenie č. 11/15 bolo 

zaznamenané ako uznesenie v konaní. A merito veci tohto 

uznesenia, tento vecný bod uznesenia, aby bol predložený 

ako samostatný na prerokovanie do komisií, Miestnej rady 

a zastupiteľstva; na najbližšie rokovanie zastupiteľstva; 

pokiaľ by ste si to vedeli osvojiť. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte niekto?  

 Keď nie, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 



 

 

 

                                                                   12. zasadnutie MZ MČ B-NM 26. apríla 2016 

22 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     k o n š t a t u j e, že: 

1. Trvá plnenie uznesení: 

21/08C; 22/33; 22/34; 05/03D; 06/04/01; 08/09; 08/10; 

08/11; 08/16; 10/06-C,D; 10/15; 11/06; 11/15 

 

2. Splnené boli uznesenia: 

11/04; 11/5; 11/07; 11/08; 11/09; 11/10; 11/11; 11/12; 

11/13; 11/14; 11/16. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)   17 poslancov.  

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               16 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

 

 

BOD 6:  

Správa z kontroly zákonnosti súladu so všeobecne záväznými 

nariadeniami, hospodárnosti a efektívnosti v rámci 

poskytovania dotácií MČ B-NM za roky 2011 – 2012 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Slovo má pán miestny kontrolór Ing. Böhm; nech sa 

páči. 
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Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Dobrý deň. Takže dostali ste mnou spracovanú správu. 

Bola rozdelená do troch bodov. V podstate išlo o dotácie 

rozpočtové a dotácie alebo dary skôr mimorozpočtové. Jedno 

sa riadi VZN, druhé sa riadi štatútom. Takže rozobral som 

tam rok 2011, 2012, podmienky, za akých to bolo, tieto, 

nazvime to dotácie, rozdávané. Predpokladám, že sa k tomu 

chcete vyjadriť vy, tak začnete, prosím vás vy, určite 

k tomu niečo máte. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Takže otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pán kontrolór povedal, že 

dotácie boli rozdávané; nechcem ho chytať za slovíčko, 

určite boli tak ako povedal procedurálne alebo procesne 

použité v zmysle uvedených noriem.  

 

 Ja by som len chcel nadviazať na viac menej na názov 

tohto materiálu, alebo teda je to správa z kontroly 

zákonnosti v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami, 

hospodárnosti a efektívnosti.  

 

     Ja sa dotknem týchto dvoch slovičiek, hospodárnosti 

a efektívnosti. Ja som v tomto materiáli nenašiel vlastne 

vyhodnotenie efektívnosti týchto dotácií. Ja viem, že je to 

veľmi subjektívne kritérium a muselo by sa postupovať podľa 

nejakého materiálu, taký ktorý v tom čase nebol prijatý, 

tak ako máme dneska prijaté všeobecne záväzné nariadenie 

o dotáciách.  
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 A z tohto aspektu neviem posúdiť z tejto správy 

o kontrole, že či tieto prostriedky boli poskytnuté na 

efektívne plnenie, na efektívne účely. A z tohto dôvodu sa 

zdržím podpory tohto materiálu, nakoľko som nenašiel 

efektívnosť použitia týchto finančných prostriedkov 

z verejných zdrojov mestskej časti. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Sládek.  

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Môžem sa k tomu vyjadriť?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči.  

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :  

 Takže, áno, pán poslanec, veľmi rád by som aj ja 

vyhodnotil efektívnosť a účelnosť. Vzhľadom na to ale že tu 

máte, v tomto prípade ste mali platné normy, obidve, ktorá 

ani jedna o účelnosti a efektívnosti nehovorí, a vzhľadom 

na to, že peniaze boli dané nejakým ďalším subjektom, kde 

my sme nevstupovali do procesu, do ktorého tie peniaze boli 

vkladané, neviem si predstaviť, ako by to niekto vôbec 

v tejto chvíli vyhodnotil. Naozaj ma to mrzí, lebo ako ste 

povedali, je to skôr vec subjektívneho názoru. Ja by som 

subjektívne k tomu vedel povedať a kľudne to aj poviem, 

nemám s tým problém. 

 

 Len mňa zaráža, ako je možné, že 12 rokov tu platila 

takáto norma a nikomu to doteraz nevadilo? 
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 A teraz úprimne; predstavte si, ako to ja môžem 

skontrolovať ako bolo s peniazmi naložené v roku 2011 a 

2012. Ako ja by som to rád spravil, ale ja si neviem 

predstaviť ako.  

 

 A čo sa týka môjho súkromného názoru, asi nie je 

žiadnym tajomstvom, že dávať niekomu dotácie a dary ja 

osobne považujem za nehospodárne už v samotnej podstate. 

Takže, a to je iba môj názor. A keď chcete, môžeme si 

prebehnúť aj tie dotácie, ktoré tam boli a čo si o nich 

myslím. Ale, viete, keď je tam dotácia, s ktorou absolútne 

nesúhlasím, a schválilo ju MZ, čo k tomu môžem dodať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Gašpierik, potom pán poslanec Mikulec a potom pán poslanec 

Ágoston. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem za vaše slová, pán kontrolór; viac-menej 

s nimi by som povedal 100 % súhlasím. Ale myslím si, že 

potom ten materiál by naozaj mal byť len správa z kontroly 

zákonnosti súladu so všeobecne záväznými nariadeniami 

o poskytovaní a nemal by pojednávať, že ideme schvaľovať 

hospodárnosť a efektívnosť, tak ako ste sám povedali že sa 

to nedalo kontrolovať. Nakoľko keď by sme prijali 

uznesenie, že miestne zastupiteľstvo schvaľuje, tak by sme 

schválili aj túto hospodárnosť a efektívnosť, čo 

nevyhodnocujeme, ani ste nekontrolovali, ani to nevieme 

posúdiť.   

 Takže či prípadne autoremedúrou by sa dalo prípadne 

vypustiť tieto dve slová a potom, samozrejme, nemám problém 

podporiť takýto materiál. Ďakujem. 
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Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Ak môžem povedať, nemám s tým problém. Čo sa týkalo 

hospodárnosti a efektívnosti mohol som  kontrolovať iba keď 

išlo o mimorozpočtovú dotáciu, tak v podstate nič. A keď 

išlo o rozpočtovú dotáciu, tak išlo o to či je prijímateľ 

z mestskej časti, či prijímateľ za to čo vlastne vytvoril 

bolo v prospech občanov mestskej časti a potom samozrejme 

vyúčtovanie. Čiže z tohto pohľadu. 

 

 A druhá vec; môžem zasa druhýkrát s tým len súhlasiť. 

Viete, ja som názov tejto kontroly neformuloval. Zase 

vyšiel z poslaneckého klubu, takže viete.  

 (Poznámka z pléna.) 

 Akože kľudne, s tým nemám vôbec problém, ide o to ako 

sa k tomu postavíte vy. Len ide o to, že ak sa na budúce mi 

niečo zadá, teda keď to schválite, aby ste si už vtedy boli 

vedomí, že to asi nie je vhodné. 

     Osvojujem si to. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Tak ja by som si Martin dovolil 

s Tebou nesúhlasiť v tomto prípade, že tie dotácie sa 

nedajú poskytovať efektívne a hospodárne. Na to sa teda 

pripravilo to nové VZN a na to je tam teraz aj Dotačná 

komisia, aby sa nad týmito dotáciami zamyslela a rozdelila 

ich tak ako treba. 

 

 A ja si myslím, že čas ukáže a dá za pravdu, že tieto 

dotácie sa budú rozdeľovať a prideľovať veľmi efektívne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený.  

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Pán Sládek bol prihlásený. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ale stiahol sa. Čiže pán poslanec; (Poznámka: 

Nestiahol.) pardon, nevidel som Vás na obrazovke, čiže  

nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem za slovo. Mne sa veľmi ťažko reaguje, lebo 

nakoľko pána kontrolóra považujem za svojho priateľa, takže 

je to pre mňa mimoriadne ťažšie. Ale musím mu tu povedať, 

ohľadom zákonnosti poskytovania dotácií, čo sa mi len 

v tomto momente veľmi ľudsky páči je to, že vidím, že 

priateľstvá ostávajú zachované, že či sa jeden stane 

kontrolórom a druhý sa stáva starostom, priateľstvá 

ostávajú, len naplno sa to odrazilo v texte tejto kontroly.  

 

     Takže určite musím povedať, že nebudem hlasovať za, čo 

ma veľmi mrzí. Dokonca si myslím, že táto správa nemôže byť 

schválená vzhľadom na obsah, pretože by ju museli 

odhlasovať len tí poslanci, s ktorými to máš dohodnuté; 

prepáč.      

 

 Nemôžeš, podľa mňa kontrolovať v jednej časti správy 

že miestne zastupiteľstvo o niečom rozhodovalo. V ďalšom 

odseku konštatuješ, že rozhodoval starosta. A konštatuješ 

sám v tej správe, že dotácie sa poskytujú výhradne na 

základe znenia VZN. V ďalšom odseku konštatuješ, že sa 

poskytovali aj na základe nejakého štatútu mimorozpočtového 

fondu. Samozrejme, že ten štatút mimorozpočtového fondu 
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z ktorého sa poskytovali dotácie mal svoje chyby, nebol 

zákonný, preto sme ho minulý rok zrušili. Toto 

konštatovanie, že sám ten štatút proste bol dosť pred 

zákonom mi tu proste chýba. 

 

 Dokonca hovoríš v tej správe, že bol plne v súlade 

s jedným aj s druhým zákonom. A minulý rok sme ho na 

základe nesúladu zrušili. Tak nerozumiem účelu týchto 

konštatovaní. A naozaj to môže byť jedine krytie nejakého 

procesu, ktorý nebol v súlade so zákonom a pritom ja 

netvrdím, že to bola niekoho vina. Nemusel si podľa mňa v 

tej správe pomenovať vinníkov, alebo vinníka, alebo ako 

k tomu došlo, len si mohol skonštatovať, že boli tu 

dotácie, ktoré boli poskytované v rozpore so zákonom; lebo 

boli. Nikto nemal právo na základe žiadneho znenia, 

žiadneho zákona poskytovať dotácie z mimorozpočtových 

prostriedkov. Ak to bolo rozhodnutie starostu, pretože 

zákon zároveň hovorí, že o mimorozpočtových prostriedkoch 

rozhoduje výhradne zastupiteľstvo.  

 

 Z tohto dôvodu si myslím, že buď musí byť táto správa 

stiahnutá alebo nemôže byť schválená v tomto 

zastupiteľstve. Ak, tak len s poslancami, s ktorými to máš 

osobne dohodnuté. Ďakujem pekne. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Ďakujem, Dano (p. Sládek). Tak zatiaľ to nemám s nikým 

dohodnuté; asi som si to mal obehnúť. 

 Čo sa týka Tvojich tvrdení, pôjdem jedno po druhom: 

 Spomínaš, že raz hovorím, že to bolo odsúhlasené 

poslancami, raz že to bolo akože odsúhlasené starostom. 

Áno, skoro každá dotácia sa skladá, aspoň tie čo som tam 

rozoberal, súčasne z obidvoch dotácií, jednak z rozpočtovej 
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dotácie a jednak z dotácie mimorozpočtovej. To znamená, že 

každú schvaľoval ten kto ju mal.  

 

 Druhá vec, keď ide o sumárne hodnotenia, tak je jasné, 

že sa tam nachádzajú jedny, aj druhé.   

 Čo sa týka zákonnosti odvolávky na tie zákony, tak ja 

som tam našiel v tých zákonoch, ibaže je možné takýto fond 

vytvárať, a že to môžu robiť mestské časti. V podstate je 

tam jasne povedané, že fond ktorý je vytvorený z prebytku 

alebo z minulosti, musí o ňom rozhodovať, o mimorozpočtovom 

fonde, zastupiteľstvo.  

 

     Peniaze, ktoré si získa v tomto prípade starosta na 

základe nejakých darov alebo z iných zdrojov, čo som presne 

nepochopil čo je, ale som si iba prečítal, o nich rozhoduje 

sám.  

 

 A hovorím, jedine čo môžem povedať, že v prípade ak 

máte pocit, že teda ten zákon bol porušený, v tom prípade 

naozaj treba v tomto duchu aj konať. Lebo ja ten pocit 

nemám.  

     A mám tu aj ten štatút, a presne to je tam napísané.  

 (Otázka z pléna: Čo?) 

 „Z prebytku hospodárenia rozpočtu za uplynulý rok 

rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Podľa článku 2, bod 2  – 

4 rozhoduje v plnom rozsahu starosta mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto.“ 

 Tak ja neviem, či to čítam inak, alebo.  

 Preto som si tuná tie dve normy zobral. 

 

     Ale, ak cítite potrebu napadnúť a pravdepodobne na 

Ústavnom súde lebo je tu nejaký nesúlad dvoch právnych 

noriem, tak by som neváhal aby som sa do toho pustiť. Mňa 

skôr zaráža, prečo to 12 rokov takto bolo.  

 A neviem, čo by som k tomu dodal. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem pekne. Martin, vidím, že si profik naozaj vo 

všetkých oblastiach, preto ja hovorím o voze a Ty o koze. 

Ono problém je v tom, že napríklad aj zo Štatútu 

mimorozpočtového fondu by sa nemali vôbec poskytovať 

dotácie, lebo dotácia má úplne iný zákonný rámec; ja 

hovorím.  

 

 Ale Ty sám konštatuješ v rozpore s tým čo teraz 

hovoríš, že ten mimorozpočtový fond, v správe konštatuješ 

že bol v súlade so zákonom o rozpočte. Pritom konštatuješ, 

že bol v súlade aj s jedným zákonom, ktorý tie 

mimorozpočtové prostriedky vôbec neupravuje. V tomto 

prípade, prepáč, musím konštatovať, že sa naozaj v tom; ani 

mi to nevadí nijako, len sa odzrkadľuje v tomto kontexte 

tvoje priateľstvo so starostom, prepáč.  

 

  V každom prípade žiadne dotácie na základe samotného 

mimorozpočtového fondu nemali byť poskytované; to myslím že 

veľmi dobre vieš. A mali byť poskytované len v súlade so 

znením VZN; a toto sa v tej správe neobjavuje.      

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

     Neviem, teraz som to prečítal a mám to prečítať znova? 

 Môžeme to nazvať dotácia, môžeme to nazvať príspevok, 

môžeme to nazvať milodar; neviem.  

 

 Ja by som sa len pýtal, prečo to tak bolo doteraz?  

 Asi vám to nevadilo; neviem prečo. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Mne to nevadí, ani mi to nevadilo, ani vôbec keď 

žiadny tebou menovaný orgán. Len ma mrzí, že tá proste 

správa je, prepáčte, sú tam zmanipulované fakty. Je tam 

veľa omáčky; dovolím si povedať že úplne úmyselne. Je tam, 

pletieš hrušky s jablkami. A opomínaš či už zámerne alebo 

nezámerne, že niektoré subjekty, ktoré tam menuješ zo 

zákona vôbec nemali dostávať dotácie, lebo nie sú zákonom 

určené subjekty, ktoré by mali dostávať dotácie od obce.  

 

     Zákon hovorí len to, že o použití prostriedkov 

z mimorozpočtových peňažných prostriedkov rozhoduje 

zastupiteľstvo čo znamená že, starosta vôbec nemal 

rozhodovať.  

 

     To je ten problém, že starosta vôbec nemal rozhodovať 

o použití mimorozpočtového fondu. Ale ten problém je v tom, 

že dokonca rozhodoval o dotáciách. Ja netvrdím, že to robil 

úmyselne, netvrdím že to je nejaká zásadná chyba ktorá sa 

má riešiť v orgánoch. Len toto je úplne niečo jednoznačné, 

čo sme videli aj pri zrušovaní tohto rozpočtového fondu. 

Videli sme to v dôvodoch, prečo sme schvaľovali nové VZN 

o dotáciách, ale ja neviem prečo keď Ty to opomínaš v tej 

správe, to si inak ako priateľ, si neviem vysvetliť.  

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :  

 To je jednoduché. Problém je ten, že mňa rozčuľujú 

úplne iné veci. Asi som sa k ním nechcel dostať, ale 

dostanem sa k ním. Napríklad doteraz som nepochopil, naozaj 
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nepochopil, prečo sa dotovalo nejaké korčuľovanie; neviem, 

či my sme nejaké Nórsko, alebo čo je to za nápad? Môže byť. 

Keď si pozrieme aj Olympiády, ktoré sme absolvovali čo sme 

tam získali, alebo neviem akým spôsobom sa dá hodnotiť 

v tomto prípade efektívnosť tejto dotácie. 

 

 Vieš, stále mi vkladáš do úst, že niečo viem. Neviem. 

Ale keď to vieš Ty, mal si už dávno dať trestné oznámenie. 

Ja o tom presvedčený nie som. Bohužiaľ.  

 

 V každom prípade môžem zopakovať len to, čo som 

povedal. Tento nástroj, a teraz to poviem po svojom 

„pokladám za úplne chorý“. Ja si myslím, že dotácie a dary 

nemá čo dávať ani mestská časť, môžu to dávať fyzické 

osoby. Toto je proste nešvár, ktorý nikdy k ničomu dobrému 

nepovedie. Lebo takto získané peniaze nikto efektívne 

a s rozumom nevyužije, len sa bude snažiť, aby doniesol 

bločky, ktoré zodpovedajú zadania. Ale je to váš nástroj, 

ktorý si nenecháte zobrať a budete ho používať ďalej.  

 

     Teraz to vadí, o dva roky to nebude vadiť, potom to 

zasa bude vadiť. Ja tomu nerozumiem. Nerozumiem, prečo sa 

dáva tak málo peňazí na telesne postihnutých, nie je mi to 

jasné. 

  

     Nechápem, prečo my dávame nejakej Strednej škole 

Mikovíniho príspevok k tomu aby tam prebehli maturity; asi 

by bez nás neprebehli. Prečo im dávame príspevok, ja neviem 

na čo ešte, pritom keď tam majú nejaký servér tak majú 

problém, že sme im zabrali pol metra kubického; nerozumiem 

tomu, fakt. A takto by som to mohol prejsť celé.  

      

     Len potom zistím, že vždy sa tu nájde niekto kto má na 

tom konkrétnom záujem. Ale mňa to nebaví. Ďakujem.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem za slovo. Mňa to teší, Martin, že si to teraz 

pomenoval, lebo ja takisto nerozumiem, prečo sme dali 

dotáciu Štefanovi Havlíkovi, kulturistovi na „Arnold 

Classic 2013“. A takisto nerozumiem tomu, prečo sme dali 

dotáciu Račianskemu spolku Alstrova. A takisto nerozumiem 

tomu, prečo sme dali dotáciu Slovenskej technickej 

univerzite, fakulta architektúry, ktorá okrem iného nie je 

ani v našom obvode. A takisto nerozumiem tomu, prečo sme 

dali dotáciu občianskemu združeniu Agora, na podporu 

priamej demokracie.  

 

 Ale práve to, čo tu povedal Dano (p. Sládek) a teraz 

čo si povedal Ty, prečo si to nepomenoval? Prečo tu máme 15 

strán nezmyslov, a nie je tam napísané to, čo si teraz 

povedal, že nerozumieš tomu prečo sme dali dotáciu na 

korčuľovanie keďže nie sme Nórsko. Že nerozumieš tomu prečo 

sme dali hotelovej akadémii, blá, blá, blá. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Lebo je to osobný názor, môj osobný pocit, a nesúvisí 

to s tým, na základe čoho sa tie dotácie podávali.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Čiže všetky dotácie boli zákonné? 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :  

 Z môjho pohľadu áno. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  
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     Tvojho pohľadu ako koho?  

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Ako kontrolóra.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som chcel reagovať na Petra Ágostona. Ja teda 

tiež nerozumiem, veľa z tých dotácií, ktoré si vymenoval. 

Ale jednej rozumiem, a to je ten Havlík. To je človek, 

ktorý v tej kulturistike dosiahol maximum, a je to občan 

Nového Mesta, obyvateľ Nového Mesta, alebo bol v tej dobe 

obyvateľ Nového Mesta. Čiže ja v tomto nemám absolútne 

žiadny problém dávať športovcom, ktorí dosiahli, ja poviem 

na rovinu aj slovenského významu dotácie, aby sme ich 

podporovali. To korčuľovanie fakt viem zhodnotiť, že tam 

nemáme žiadneho nového Sabovčíka alebo niekoho iného, ale 

v tomto by som s tým problém nemal. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem. Veľmi nerád naťahujem túto diskusiu, ale nedá 

mi to, lebo opäť veľa omáčky, Martin hovorí mimo témy, ale 

chcem sa vrátiť k tejto správe.  
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 V prvých odsekoch je konštatované, aký je to zákonný 

rámec, kto môže prijímať dotácie, na základe akých noriem.  

 V ďalších odsekoch je hovorené o tom, ako je to 

porušované.  

 Ďalej sa hovorí, už potom v zásade je zrazu v súlade 

so zákonom podľa teba aj poskytovanie na základe nejakého 

mimorozpočtového fondu, ktorý sme minulý rok zrušili 

z dôvodu nezákonnosti. Ale Ty konštatuješ v tej správe, že 

je plne v súlade s troma zákonmi. Niektorý z nich ani 

neexistuje.  

 

 Problém je aj v tom, že my sme návrh, teda rozhodnutia 

starostu pred troma rokmi, ten Štatút mimorozpočtového 

fondu novelizovali, však?  

     A toto, naozaj si ma vyprovokoval k tomu, že sa k tomu 

vraciam. Ale starý Rokovací poriadok hovoril o tom, že 

predkladateľ zodpovedá za zákonnosť a súlad s legislatívou 

svojich návrhov. Napriek tomu bol nezákonný štatút 

novelizovaný, čiže postavený do novej roviny platnosti 

v roku 2013.  

 

 To sú všetko veci, ktoré nepatria na žiadne orgány, 

ktoré si tu menoval. A keďže si kontrolór, a Ty si ten 

orgán, ktorý má skonštatovať zákonnosť a zákonný rámec; ani 

nevidím problém nejakej hospodárnosti a efektívnosti. Tak 

to malo byť uvedené v tejto správe.  

 

 Preto hovorím, že nikto kto má cudnosť a vie, na 

základe čoho sme neschvaľovali nové VZN, na základe čoho 

zrušili mimorozpočtový fond, tak nemôžem túto správu 

podporiť. A mňa veľmi mrzí, že ja nemôžem za ňu hlasovať 

a budem hlasovať proti, lebo v nej jednoducho nie sú fakty.   

 

 To čo hovoríš, sú to tvoje osobné názory, by som 

našiel desiatky tvojich osobných názorov v tejto správe. 
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Čiže, ak si to naozaj myslíš, tak v tom prípade by si to 

mal uviesť do správy. To je ako konštatovanie, lebo 

množstvo osobitných konštatovaní tam tiež je.   

 

 A prosím Ťa veľmi pekne, nesnaž sa hádzať poskytovanie 

dotácií na zastupiteľstvo, lebo minimálne nehovorím 

o žiadnom konkrétnom starostovi, ale niekoľko volebných 

období bolo poskytovanie dotácií v rukách výlučne starostu. 

Pričom finančná komisia dostávala na posúdenie žiadosti, 

vo veľmi krátkych časových intervaloch, pričom sa 

poskytovali dotácie aj bez rozhodnutia a posúdenia tej 

finančnej komisie v minulosti, ktoré boli poskytované 

z mimorozpočtového fondu. A všetko boli rozhodnutia 

starostu, či jedného alebo druhého, ale nehádž to, prosím 

Ťa, na zastupiteľstvo. Lebo zastupiteľstvo schvaľovalo len 

väčšie dotácie s ktorými nikto nemáme problém; sú pre 

Kramárik a športový klub.  

 

     Čiže nie poslanci, nie zastupiteľstvo ale starosta 

rozhodoval o použití týchto prostriedkov, čo Ty veľmi dobre 

vieš, lebo Ťa považujem za profika, a neviem prečo sa 

tváriš, že nie. Ďakujem. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Ja už by som len dodal, že možno nebude dobré keď 

budem mať posledné slovo, lebo potom sa už neprihlásiš, ale 

v každom prípade existuje nejaká príčina a následok. To 

znamená, že ak by neboli takéto normy prijaté, tak by 

takéto dotácie poskytované neboli.  

 

     A ešte raz, keď chceš viniť zastupiteľstvo, tak môžeš 

mávať iba tým, že si tu vtedy nebol, alebo si bol proti, 

ale zastupiteľstvo neviviníš, viviníš len seba. 
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

      Čítal si..; 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Nie. Čítal som, kedy bol schválený štatút a čítal som 

kedy bolo schválené VZN, na základe ktorého sa to; 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k  

 Táto dotácia mi nič nehovorí;       

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Ešte raz: Ja s tým nesúhlasím, ale doteraz to bolo 

akceptované. Povedz mi prečo, prečo to vadí dneska, prečo 

to vadilo minulý rok, prečo to nevadilo v roku 2011, 2012? 

Ja tomu nerozumiem, fakt. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :   

 A čo malo vadiť?   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Páni, prosím vás, toto je zastupiteľstvo, takže 

hlásime sa, skúsme nejakú úroveň dodržiavať.  

 Prihlásený je pán poslanec Gašpierik.  

     A potom pán Vlačiky s faktickou poznámkou.  

     (Poznámka.) 

 Myslím, že pán Vlačiky bol trošku skôr. 

 Nech sa páči, pán poslanec Vlačiky, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Naozaj nerozumiem, prečo teraz 

v roku 2016 je taká diskusia o dotáciách alebo poskytovaní 

nejakých financií v rokoch 2011 a 2012? Ale teda nech tí 
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pani, ktorí tu k tomu diskutujú a sedeli tu, mali to riešiť 

vtedy. Ja teraz naozaj to neviem nejako zhodnotiť v roku 

2016; ja som vtedy poslancom nebol.  

     Takže bol by som rád, keby k tomuto už diskusia 

skončila a posunuli sme sa ďalej. Ďakujem. 

 (O slovo sa hlásil pán poslanec Gašpierik.) 

 

Starosta Mgr. R. k u s ý : 

 Páni, prepáčte, už ste presiahli evidentne možnosť 

príspevkov.  

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 Ja by som bol rád, keby pán Gašpierik mohol hovoriť 

ešte. Zapnite, prosím vás, pána Gašpierika.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Stala sa chyba, lebo ja som dal prednosť faktickej 

poznámke pánovi Vlačiky. A tým, že ma zrušili, tak 

tretíkrát. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

Poslanec L. G a š p i e r i k : 

 Ja som ani nemyslel, že to bude takáto búrlivá 

diskusia k tejto správe. Ja si naozaj myslím, že by sme ako 

zastupiteľstvo nemali schvaľovať, niečo odobrovať, určitú 

zákonnosť, legálnosť poskytovania dotácií. Ja si rovnako 

spomínam, myslím že pred 10 rokmi sedel tu ešte starosta 

Frimmel, kde boli nejaké judikáty, teraz neviem či 

Najvyššieho súdu, že aj mimorozpočtové prostriedky nie sú 

osobné prostriedky, súkromné starostu ale sú to verejné 

zdroje a musí ich rokovať a nakladať s nimi zastupiteľstvo 
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priamo. Takže nechceme sa dostávať do takýchto nejakých 

právnych noriem čo bolo.  

 

     Ale myslím si, že by sme mohli prijať taký kompromis, 

že by sme túto správu zobrali len na vedomie, ale 

neschvaľovali by sme zákonnosť, hospodárnosť, efektívnosť.  

 

 Ja som sa pozrel na určité materiály, ktoré má 

Najvyšší kontrolný úrad, sú určité postupy a pravidlá, kde 

sa dá, samozrejme, merať tak ako sa meria hospodárnosť 

a efektívnosť vynakladania štátnych prostriedkov v štátnej 

správe NKÚ, tak určite si to vieme aplikovať aj na 

samosprávu, kde by sa dali vyhodnotiť takéto finančné 

zdroje, ich použitie. Budeme mať o chvíľočku správu za rok 

2015, kde už pán kolega Vlačiky sedel za minulý rok. 

A budeme tu mať materiál, myslím že bytové samosprávy. Pán 

Slávik je predsedajúci tohto združenia, kde myslím, že 

žiadali dotáciu o 3 000 EUR. Teraz neviem, či to bolo na 

podporu slobody a demokracie; niečo takého. Takže budeme sa 

s tým samozrejme zapodievať už aj za ostatný rok, teda za 

funkčné obdobie, kde je aj pán kolega poslanec. 

 

 Naozaj kvitujem, a myslím, že už to aj spomenul pán 

poslanec Mikulec, že máme takýto materiál o dotáciách. 

A môžem povedať, konštatovať, že naozaj veľmi vážne sa tam 

posudzuje každá jednotlivá dotácia.  

 

     A presne platí, nadväzujem na vaše slová, pán 

kontrolór, nemôže to byť smerované všetko do jednej 

oblasti, ale musí to byť na celé spektrum, či je to šport, 

kultúra, deti, seniori, na všetky oblasti a všetky vekové 

kategórie našich obyvateľov mestskej časti. Takto tieto 

materiály posudzujeme a určite už neposkytujeme dotácie 

tak, ako boli poskytované v minulých rokoch.  
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     Takže možno ešte jeden návrh, pokiaľ by ste si 

osvojiť, že to vezmeme na vedomie a nebudete predkladať 

správu, aby sme schválili zákonnosť, hospodárnosť 

a efektívnosť týchto dotácií za roky 2011 a 2012. Ďakujem. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m : 

 No, nie som si istý, či takéto niečo môžem prijať, 

lebo potom na čo bola tá kontrola. Ja som, úprimne poviem 

kontroloval na základe tých noriem, ktoré som mal proste 

k dispozícii, a to boli naše interné normy. A potom, na čo 

tá kontrola bola? 

 

 Súhlasím s tým, aby tam bola vynechaná tá efektívnosť, 

hospodárnosť lebo pán poslanec, dá sa to sledovať priebežne 

ale nie spätne za štyri roky dozadu. Čiže teraz, keď nejakú 

dotáciu máme, tak by bolo dobré, aby sa tá dotácia aj 

odsledovala a potom už sa proste vyhneme týmto problémom.       

Ale ja som tam už napísal, že považujem tento stav za 

zákonný a by som povedal stav, ako tu padlo, za 

dostačujúci, čo myslím hovorí za všetko. A potom už je len 

nedostačujúci, takže to bohužiaľ si akože autoremedúrou ako 

nezoberiem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Bola tu faktická poznámka, pán poslanec 

Mikulec; len ju tu nemám. Stiahli ste ju, dobre som 

pochopil? (Áno.) 

 (Hlásil sa o slovo pán poslanec Sládek.) 

 Pán poslanec Sládek, prepáčte, už ste vystúpili. Potom 

budem zase počúvať o tom, že porušujem nejaké nariadenia, 

normy, štatúty a poriadky, takže nehnevajte sa.  

 Nikto už nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly zákonnosti súladu so všeobecne záväznými 

nariadeniami, v rámci poskytovania dotácií MČ Bratislava – 

Nové Mesto za roky 2011 a 2012; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)   18 poslancov.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              7 poslancov 

 Proti:           2 

 Zdržal sa:       9 

 Poprosím pána vicestarostu o vedenie MZ. 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Pristúpime k bodu č. 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015 

 

 

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

 Predkladateľom a spracovateľom je pán miestny 

kontrolór Ing. Böhm, tak prosím o úvodné slovo. 
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Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :  

 Takže túto agendu som prebral vlastne v júni; takže 

časť práce je moja a časť ešte môjho predchodcu. Len to 

zhrniem: V centrálnej evidencii, na útvare miestneho 

kontrolóra bolo zaevidovaných 97 podaní, z toho 3 petície, 

5 hromadných podaní, 21 sťažností a 68 podaní. Máte tu 

ostatne spracované čo bolo posunuté inde, potom to bolo ako 

distribuované v rámci miestneho úradu. Sú tam zhodnotené 

všetky tieto podania, petície a sťažností, to znamená ktoré 

boli oprávnené, neoprávnené. Vedieme o tom evidenciu. 

 Neviem, nech sa páči, keď niekoho niečo z toho 

zaujíma. 

 

 

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

 Ďakujem pekne pán kontrolór.  

 Otváram diskusiu k predkladanému materiálu; nech sa 

páči kolegovia.  

     Prihlásený je pán kolega Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Martin, prosím Ťa, na 

predposlednej strane materiálu píšeš, to je taká strana, 

ktorá je napoly popísaná, úplne na začiatku je napísané, 

a to: 

Útvar komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času 

riešil jedno podanie, a to vysvetlenie stanoviska 

k dopravnej situácii na Račianskej ulici.          

 

 Ten útvar kultúry, športu, atď., má toto v kompetencii 

riešiť dopravnú situáciu? To je jedna otázka. 
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 A druhá otázka: Oddelenie školstva riešilo jeden 

podnet, a to nakladanie s finančnými prostriedkami na ZŠ 

s dobrovoľnými príspevkami rodičov.  

 Môžem vedieť, o ktorú základnú školu ide? 

 

 

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :  

 Na to prvé viem odpovedať. Áno, ten útvar to riešil 

a či to mal riešiť alebo nemal, to zase o tom sa 

nedohodneme. Nemôže s tým trebárs aj ja nesúhlasiť ale 

proste to riešil. Ja som to skonštatoval.  

 

 A tú školu; ja si to fakt nepamätám v tejto chvíli. 

Ale môžem to poobede dať vedieť, lebo si treba uvedomiť, 

keď si pozriete na druhej strane na tú tabuľku, že toto sú 

iba podania. To znamená, keď dá tam niekto sťažnosť, ktorá 

nemala náležitostí sťažnosti, tak to skončilo ako podanie. 

Preto tie počty logicky samozrejme nesedia. Ale toto Ti, 

samozrejme dodám.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Možno to bolo tak, že ten útvar 

komunikácie to odkomunikoval na základe nejakých  odborných 

posúdení z miestneho úradu. Neviem, fakt neviem, ale  mi 

napadlo že asi prečo to tak bolo; ale to je môj názor.  

     Nech sa páči, s faktickou poznámkou pán poslanec 

Vaškovič.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som možno len doplnil k tomu, 

že ja to vnímam podobne. Je to útvar komunikácie a ten 

útvar komunikácie pravdepodobne podal vysvetlenie 

stanoviska miestneho úradu. To znamená, odkomunikoval to 
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stanovisko a tomu občanovi, podal vysvetlenie toho 

stanoviska. Ja nevidím v tom problém.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegovia.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia. 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pripravíme sa a budeme sa prezentovať. 

 (Prezentácia.)    15 poslancov. Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               15 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Materiál bol prijatý.  

 Ďakujem pekne miestnemu kontrolórovi, ktorý sa zároveň 

ospravedlnil, pretože je indisponovaný. Takže ešte raz 

ďakujem. 

 Prechádzame k bodu 8. 
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BOD 8:    

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Nové 

Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných 

trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER 

v Bratislave 

 

 

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

 Predkladá ho prednosta pán Ing. Baník, spracovateľom 

je pani Ing. Kutarňová. Pán inžinierka, prosím, máte slovo. 

 

 

Ing. A. K u t a r ň o v á, odd. právne, podnikateľských 

činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov: 

 Ďakujem. Takže predložený je na schválenie Trhový 

poriadok pre príležitostné trhy v obchodno-nákupnom centre 

Polus City Center. Doteraz sme povoľovali iba v rámci 

ambulantného predaja vianočný a novoročný predaj. A keďže 

zákon umožňuje v rámci príležitostného predaja alebo 

príležitostných trhov predávať širší sortiment predávaných 

výrobkov, tak sa správca týchto trhových miest rozhodol že 

požiada o schválenie a vypracuje Trhový poriadok pre 

príležitostné trhy. A požiadal o zriadenie príležitostného 

trhu, trhového miesta.  

     Súhlasné stanovisko vydali orgány trhového dozoru, tak 

ako to zákon ukladá. Malé pripomienky ktoré tam boli dané, 

tak tie sú zapracované do materiálu. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne.  

     Prosím, hlasí sa niekto do diskusie k predloženému 

materiálu? 

 Nech sa páči, pán poslanec Ágoston. 
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Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem povedať, že 

nepodporím žiadny trhový poriadok, lebo týmito všetkými 

trhovými poriadkami ktoré nás momentálne čakajú, tak sme 

v podstate okrem Istropolisu povolili trh všade. A keďže sa 

boríme od rána do večera s Tržnicou, z ktorej nám vyliezajú 

šváby a vyhadzujeme neplatičov z tej budovy von, a máme tu 

svoje vlastné trhovisko, ktoré by sme mali podporovať, tak 

nevidím dôvod, prečo by sme mali podporovať vznik ďalších 

trhovísk v každej jednej budove ktorú máme v mestskej časti 

okrem Istropolisu. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem. Nech sa páči. Nikto sa nehlási do diskusie. 

 Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. ../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY 

CENTER v Bratislave; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a budeme sa 

prezentovať. 

 (Prezentácia.)    14 poslancov.   
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 Ďakujem pekne.  

 Prosím, hlasujeme o materiáli. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              7 poslancov. 

 Proti:           1 

 Zdržal sa:       6 

     Na prijatie sme potrebovali tri pätiny z prítomných.  

     Materiál neprešiel tým pádom. 

 Pokračujeme bodom č. 9. 

 

 

 

BOD 9:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva 

Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket na Rožňavskej 1 A, 

Bratislava – Nové Mesto 

 

 

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

 Predkladateľom je pán prednosta, spracovateľom pani 

Ing. Kutarňová. Prosím, máte opäť slovo. 

 

 

Ing. A. K u t a r ň o v á, odd. právne, podnikateľských  

činnosti, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov: 

 Ďakujem. Takže teraz je tu predložený trhový poriadok 

pre tržnicu, ktorá sa nachádza FreshMarket, keďže ten 

pôvodný objekt FreshMarket tu bol zrušený a zmenený na iný 

účel. Bol postavený nový a v časti tohto obchodného centra, 

alebo ako to nazývajú, zriadili aj časť tržnice, trhové 

miesto pre tržnicu, aby tam bola zachovaná tá kontinuita 

s pôvodným FreshMarketom. Takisto správca vypracoval Trhový 

poriadok, predložil ho na schválenie a orgány potravinového 

dozoru zo zákona sa vyjadrila k tomuto a dali súhlasné 



 

 

 

                                                                   12. zasadnutie MZ MČ B-NM 26. apríla 2016 

48 

stanovisko. Taktiež pripomienka, ktorá bola daná, je 

zapracovaná do materiálu. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. 

 Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. ../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v 

tržnici v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, Bratislava; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

     Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)    15 poslancov. 

 Na schválenie potrebujeme 9 hlasov.  

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie:  

 Za:             13 poslancov. 

 Proti:           0 

 Zdržal sa:       2 

 Materiál bol prijatý.  

 (Poznámka k technickému zariadeniu u P. Ágostona.) 
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 Prosím, ešte raz, pretože boli tam technické problémy 

so zariadením pána kolegu Ágostona, takže budeme sa 

prezentovať ešte raz a potom budeme hlasovať. Čiže, prosím, 

prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)   15 poslancov. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              12 poslancov. 

 Proti:            1 

 Zdržal sa:        1 

 Materiál sme prijali.  

 Ďalej máme bod č. 10. 

 

 

BOD 10:  

Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto 

 

 

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

 Predkladateľom je pán prednosta, spracovateľom pani 

RNDr. Ondrová. Poprosím pani RNDr. Ondrovú o krátky úvod.  

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca hospodárskeho a finančného 

oddelenia:  

 Dobrý deň. Budú tu dva návrhy platu, a to návrh platu 

miestneho kontrolóra, ktorého spracovateľom je pán Ing. 

Baník, pán prednosta a predkladá pán starosta.  

     A ďalší návrh platu je starostovi mestskej časti, kde 

som spracovateľkou a predkladá pán prednosta.  

 

     Takže najskôr by som začala s tým platom miestneho 

kontrolóra; ak môžem. 
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 V zmysle zákona plán hlavného kontrolóra sa stanovuje 

pre obce od 20 do 50 tisíc, tak ako je uvedené v tomto 

materiáli, koeficient je vo výške 2,24, a navýšenie tohto 

platu je možné až do 30 %. Ako je uvedené v materiáli, ten 

základný plat po zaokrúhlení bol 1 978 Eur, navýšená 

mesačná odmena je navrhnutá vo výške 15 %, čo je po 

zaokrúhlení 297 Eur. 

     A spolu teda plat hlavného kontrolóra je navrhnutý vo 

výške 2 275,- Eur. 

 

 

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

 Ďakujem pekne pani doktorka. Otváram diskusiu 

k uvedenému bodu. 

 S faktickou pripomienkou pán poslanec Sládek.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem pekne. Ja len pre záznam: Predkladateľom tohto 

materiálu je podľa tých materiálov ktoré ja mám 

k dispozícii pán starosta Mgr. Rudolf Kusý. Len pre záznam, 

aby to bolo jasné. 

 

 

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

 Pardon, to bola moja chyba. Ja už som bol o krok 

ďalej, takže sorry.  

 Nikto sa nehlási do diskusie, takže poprosím návrhovú 

komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Ďakujem. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  
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 s c h v a ľ u j e  

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c ods. 1 

písm. g) v spojení s § 18c ods. 4 a § 18c ods. 55 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov plat miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto podľa predloženého návrhu na rok 

2016 vo výške 2 275,- Eur   

 s účinnosťou od 1. 1. 2016; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)   17 poslancov. 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              16 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Nehlasoval:       1 

 Ďakujem pekne. 

 Máme tu bod 11. 

 

 

 

BOD 11:  

Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

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

 Predkladá pán prednosta Ing. Baník, spracovateľom je 

pani RNDr. Ondrová. Prosím, pani doktorka, máte slovo. 
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RNDr. J. O n d r o v á, vedúca finančného a hospodárskeho 

oddelenia: 

 Tak zase vzhľadom na to že ste materiál dostali, 

stručne len poviem, že starostovi sa raz ročne vlastne 

prerokováva plat, a to podľa toho aká je priemerná mesačná 

mzda zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorú vyčísľuje 

Slovenský štatistický úrad. V zmysle zákona je vlastne plat 

starostu stanovený koeficientom a navýšením. Tento prehľad 

je zase v tabuľke tu uvedený: 

     Koeficient pre našu mestskú časť je 2,89 Eur, 

priemerná mzda v národnom hospodárstve je 883 Eur, z toho 

vyplýva základný plat po zaokrúhlení 2 552 Eur, a po 

navýšení o 35 %; toto navýšenie percentuálne je tak ako 

bolo vždy doteraz stanovené, tak je to 894 Eur.  

 Spolu plat starostu činí podľa tohto materiálu 3 446 

Eur.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. 

     Prihlásený je pán poslanec Gašpierik; nech sa páči 

máte slovo. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán vicestarosta, ja si 

dovolím obrátiť sa na Vás v súvislosti s týmto bodom 

programu k jeho legislatívnej čistote. Ja som sa pozeral na 

metodiku Ministerstva vnútra, ktoré určuje spôsob, formu 

pri stanovení platu starostu. Pozeral som sa aj na ostatné 

mestské časti v Bratislave, ako aj ostatné mestá, obce 

Slovenskej republiky, ako sa pristupuje k spracovaného 

takého materiálu. Ja vecne nemám k tomuto materiálu nič.  
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 Ale chcel by som skôr navrhnúť do budúcnosti, pokiaľ 

budeme upravovať plat starostu, predpokladám že to bude 

o rok, lebo nám to vyplýva zo zákona, pokiaľ takýto 

materiál by si mohol, pán vicestarosta, predkladať Ty, 

takto je to teda aj v rámci ostatných samospráv. Lebo si 

myslím, že je trošku zvláštne pokiaľ navrhuje plat starostu 

jeho podriadený, resp. priamo vymenovávaný prednosta. 

 

 Takže pokiaľ by v roku 2017 mohol byť spracovaný 

materiál tak, aby ho predkladal vicestarosta, je to 

zástupca obecného zastupiteľstva. Myslím si, že je to tak 

patričnejšie ako je to spracované dnes, že podriadený 

vlastne navrhuje plat pánovi starostovi.  

 

     Samozrejme, ja ten materiál podporím. Vôbec nemám nič 

čo sa týka výšky, resp. tak ako vedúca finančného oddelenia 

povedala,  ukazovateľom národného hospodárstva. Ale myslím 

si, že malo by to mať určitý legislatívny rámec. Ďakujem 

pekne. 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r .  

 Ďakujem pekne. Nech sa páči.  

     Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

 Takže poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

uznesenia.    

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

plat starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

vypočítaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení 



 

 

 

                                                                   12. zasadnutie MZ MČ B-NM 26. apríla 2016 

54 

neskorších predpisov s navýšením podľa § 4 ods. 2 uvedeného 

zákona vo výške 3 446 Eur 

 s účinnosťou od 1. 1. 2016; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, budeme sa prezentovať.  

 (Prezentácia.)    17 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               16 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Nehlasoval:        1 

 Ďakujem pekne. 

 Pristúpime k bodu č. 12. 

 

 

 

BOD 12:  

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2016 

 

 

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

     Predkladateľom a spracovateľom je pani RNDr. Ondrová. 

Nech sa páči, pani doktorka, máte slovo.  

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca hospodárskeho a finančného 

oddelenia:  
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 Ďakujem. Tak ako bol materiál predložený, tak bol aj 

zverejnený na pripomienkovanie. Pripomienky neboli 

obdržané. Takže v tejto forme ako je predložený 

a jednoznačne špecifikovaný v navrhnutom uznesení je 

vlastne navýšenie bežných výdavkov 52 800 Eur s tým, že 

vlastne prekročenie bežných výdavkov je rozpísané, a to 

10 000 Eur na výpočtovú techniku, na bežný transfer 40 000 

Eur a na mzdy v Knižnici 2 800 Eur, pretože z titulu že 

boli vlastne od januára navýšované o 4 % zo zákona mzdy 

a nepokrylo im to celkové mzdy, tak sa im navrhuje navýšiť 

tieto mzdy o 2 800 Eur.  

 

 V kapitálových výdavkoch prekročenie rozpočtových 

prostriedkov vo výdavkoch  o 100 000 Eur, presne zase podľa 

rozpisu a podľa požiadaviek ktoré vyplynuli od januára 

dodnes. A  vlastne tieto príjmové operácie, tých 100 000 

Eur z Rezervného fondu budú na pokrytie týchto výdavkov, 

ktoré sú tu uvedené.  

 

 Ak by vás zaujímalo, tak momentálne je v Rezervnom 

fonde aktuálne 2,5 mil. Eur a vo Fonde rozvoja bývania 

1 140 000 Eur. Ako sa zvyknete pýtať, tak túto informáciu 

poskytnem.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prihlásený je do diskusie pán doktor, 

pán kolega Sládek. Ja už Ťa mám stále ako toho JUDr., takže 

prepáč. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem. Ja určite tento materiál podporím, tým 

začnem. Ale chcem sa spýtať, pri schvaľovaní rozpočtu na 

tento rok v decembri minulého roku tu bola diskusia, 
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všetci, vrátane predsedajúci súhlasne sa pridali v tomu 

názoru, že EKO-podnik má byť 100 000 Eur. Myslím, že tú 

diskusiu otvoril vtedy predseda súčasnej finančnej komisie. 

Takže v prvej pätine roka 2016 pridávame 40 000 Eur, ak 

tomu rozumiem. Čiže tých 60 000 Eur ešte v priebehu tohto 

roka bude nejaký návrh, alebo nevieme, alebo sa kalkulujú 

prostriedky, ktoré by tam mohli tento rok ešte ísť? 

Ďakujem.  

 

 

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

 Nech sa páči, pán starosta. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 EKO-podnik dostane ešte rozpočtovým opatrením ďalších 

40 000 Eur. A ďalšie povedzme diskusie na tému EKO-podnik 

a peniaze budú závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať 

situácia so zdrojmi, ktoré sú plánované, ale nie sú na 100 

% garantované. To znamená, hovoríme o peniazoch, ktoré EKO-

podnik má naplánované z výrubov na základe príslušných 

výrubových povolení.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Čiže samozrejme záležať bude od toho, 

aké budú príjmy. Zatiaľ vyzerajú byť veľmi pozitívne príjmy 

zo štátneho rozpočtu. Čiže daň z príjmu fyzických osôb, 

o ktoré sa delíme medzi mesto a mestské časti, ale uvidíme 

aká bude daň z nehnuteľností. Čiže podľa aktuálnej 

situácie. Veríme, že bude pozitívna. Počítame s tým, že 

tých 100 000 Eur EKO-podnik dostane.  

 Pán kolega Galamboš, nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  
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 Ďakujem pekne za slovo. Rád by som sa opýtal na tých 

15 000 Eur na kontajnerové stojiská. Na základe VZN č. 4 

z roku 2005 bolo vybudovaných myslím 6 stojísk do minulého 

roku; tento materiál sme mali myslím na finančnej komisii. 

A zrazu je tu nejaké šturmovanie a 15 stojísk sa ide robiť.  

     Neviem, či sa tak zobudili občania, alebo je to 

plánované na nejaké iné stojiská ktoré ja mám na mysli? 

Ďakujem.  

 

 

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

 Nech sa páči, pán starosta odpovie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s t ý : 

 Viacerí z vás kontaktujú mňa, pána vicestarostu, úrad, 

životné prostredie s problémom stojiská na separovaný 

odpad. Tieto stojiská akoby nikomu nepatrili, jednoducho 

pravidelne sú znečistené a pingpongujeme si  s OLO-m, 

mestom, s obyvateľmi, kto sa má starať o tú špinu, ktorá 

tam je. Za najviac znečistené považujeme stojisko, ktoré sa 

nachádza myslím že je to na Podkolibskej ulici, na Kolibe, 

na Hálkovej ulici a pri Požiarnej stanice. Ale ďalšie je 

myslím že ako sa vychádza z tunela hore. Toto sú evergríny, 

a je ich podstatne viac v mestskej časti.  

 

     Začali sme komunikovať s OLO-m na tému riešenia tohto 

problému formou vybudovania stojísk, práve týchto stojísk 

na tento separovaný odpad. V tejto chvíli nie je ešte úplne 

jasná dohoda, ako to bude vyzerať, či to bude budovať 

mestská časť alebo OLO. Či tam bude príspevok, nebudem tma 

príspevok, a jednoducho musíme sa v tejto veci pohnúť. To 

je k tejto chvíli všetko. Nie, v tejto chvíli nemáme úplne 

konkrétny plán, kde ich vybudujeme, ale cítime že chceme 

pohnúť s týmto problémom, pretože ad hoc musíme riešiť 
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čistenie a teraz je otázka; kto to zaplatí, ako to zaplatí, 

kto to môže zaplatiť a malá kopa pýta viac. Čiže je tu 

snaha tento problém riešiť, a toto je súčasť tohto 

riešenia. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Galamboš. Nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo. S týmto nemôžem súhlasiť, lebo za 

každé stojisko, za vývoz komunálneho odpadu niekto platí. 

Sú to ľudia, takisto ako my sme si to stojisko urobili vo 

vlastnej réžii, ako spoločenstvo sme sa na to poskladali, 4 

brány.  Ja myslím, že každý takýto dom, spoločenstvo alebo 

správca si vie toto, a v tomto samospráva nemôže suplovať 

vedomie a nejakú disciplinovanosť občanov. S týmto ja 

nemôžem súhlasiť, aby sme my suplovali nejakú pohodlnosť 

alebo niečo také. Každý si to môže vybudovať. Podmienkou 

toho stojiska je, že tam musí byť zbernica na separovaný 

odpad. Ďakujem.  

 

 

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

 Nech sa páči, pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

     Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem spýtať, čo sa týka 

rekonštrukcií ZŠ a MŠ, kde rátame so sumou 61 300 Eur 

a v dôvodovej správe je napísané, že rezerva na 

rekonštrukcie a havarijné stavy, ktorá nebola zapracovaná 

do schváleného rozpočtu. Chcem sa spýtať, že či v tejto 
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sume je aj rekonštrukcia kuchyne na Riazanskej alebo táto 

rekonštrukcia kuchyne na Riazanskej ide tak ako bola 

plánovaná z rozpočtu, a kedy sa to vôbec začne robiť? 

Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Nech sa páči, pán starosta. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Kuchyňa na Riazanskej tam určite nie 

je, nie je dôvod aby tam bola, pretože to je investičná 

akcia, ktorá je naplánovaná. Čiže, áno robí sa na tom.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči.  

     Keďže nikto nie je ďalší prihlásený do diskusie, 

poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia:     

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 - podľa 

predtlače, bez pripomienok:  

 

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

príjmov vo výške 52 800 Eur: 

EK/A 121002, Zdroj 41, HS 0027, Názov položky Daň zo 

stavieb, Suma v Eur + 19 270,00. 
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EK/A 111003, Zdroj 41, HS 0024, Názov položky Výnos dane 

z príjmov poukázaný samospráve, Suma v Eur + 33 530,00. 

 

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške 52 800 Eur: 

FK 0111, EK/A 633002, Zdroj 41, Prog. 1.1.3, HS 0120, Názov 

položky Výpočtová technika, Suma v Eur + 10 000,00. 

FK 0620, EK/A 641001/1, Zdroj 41, Prog. 6.2, HS 0131, Názov 

položky EKO – bežný transfer, Suma v Eur + 40 000,00. 

FK 0820, EK/A 600, Zdroj 41, Prog. 7.4, Názov položky 

Knižnica BNM – mzdy, Suma v Eur + 2 800,00. 

 

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov vo výške 100 000 Eur: 

FK 0510, EK/A 717 001, Zdroj 46, Prog. 4.3, HS 0612, Názov 

položky Kontajnerové stojiská, Suma v Eur + 15 000,00. 

FK 0660, EK/A 717002/354, Zdroj 46, Prog. 4.3, HS 0612, 

Názov položky Športovisko Plzenská, Suma v Eur + 4 000,00. 

FK 09xx EK/A 700, Zdroj 46, Prog. 8.2, HS 0401, Názov 

položky ZŠ Cádrova – kotol, Suma v Eur + 6 000,00.      

FK 09xx, EK/A 700, Zdroj 46, Prog. 8.2, HS 0407, Názov 

položky ZŠ Sibírska – kotol, Suma v Eur + 3 700,00. 

FK 0912, EK/A 716, Zdroj 46, Prog. 4.3, HS 0403, Názov 

položky ZŠ Jeséniova – telocvičňa, Suma v Eur + 10 000,00.  

FK 0912, EK/A 717002, Zdroj 46, Prog. 4.3, HS 0400, Názov 

položky Rekonštrukcia ZŠ s MŠ, Suma v Eur + 61 300,00. 

 

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií vo výške 100 000 Eur: 

EK/A 454001, Zdroj 46, HS 0024, Názov položky Prevod 

z Rezervného fondu, Suma v Eur + 100 000,00. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, budeme sa prezentovať. 
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 (Prezentácia.)   14 poslancov.  

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              13 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        1 

 Ďakujem pekne. Zmena bola prijatá. 

 Pristúpime k bodu č. 13. 

 

 

 

BOD 13:  

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k Dodatku č. .. Štatútu hl. mesta 

SR Bratislava 

 

 

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

 Predkladateľom je pán starosta, spracovateľom pán 

prednosta, pán Ing. Baník a pani RNDr. Ondrová, takže 

poprosím pani doktorku o úvodné slovo.     

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca hospodárskeho a finančného 

oddelenia: 

  Ďakujem. Mestská časť bola oslovená listom primátora, 

a vyzvaná, aby predložila prípadné pripomienky, ktoré ešte 

k tomuto návrhu dodatku Štatútu v čl. 91 boli presne 

špecifikované. Ja by som k tomu chcela povedať, že ak si 

prečítate v uznesení tú časť, ako je definovaná, tak určite 

si spomeniete, že niečo podobné sme už schvaľovali. A bolo 

to z toho dôvodu vlastne, že už tieto veci sa prerokovávajú 

dlhšie. Išlo o to, aká suma bude vyčlenená na jednotlivé 

menšie mestské časti, ako prídel od veľkých mestských častí 
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v rámci solidarity. A toto by malo byť vlastne teraz 

zapracované do štatútu.  

 

     Žiadajú pripomienky, to znamená že ak náhodou má 

niekto nejaké pripomienky ešte k tomuto návrhu, bolo by 

dobré aby boli prezentované pri tomto prerokovávaní. 

A v prípade, že sú nejaké pripomienky, tak potom by ich mal 

vlastne pán starosta doručiť listom pánovi primátorovi. 

 

 

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

 Nech sa páči, pán starosta. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Veľmi rýchlo pre rekapituláciu. S týmto návrhom vyšla 

naša mestská časť, nakoľko v súčasnosti v zmysle štatútu 

veľké mestské časti Staré Mesto, Nové mesto, Ružinov 

a Petržalka prispievajú 3 % z celkového rozpočtu v prospech 

malých mestských častí. Takzvaná solidarita, oficiálne 

príspevok. 3 % znamená, že vždy keď sa rozpočet zvyšuje, 

tak platí sa viac, viac a viac.  

 

     Ja som napadol práve tú skutočnosť, že ak v jednom 

roku boli schopné mestské časti vyjsť so sumou 2,1 milióna, 

prečo v ďalšom roku chcú 2,2, 2,3, 2,4 a to bude do 

nekonečna. Práve preto je tu návrh, aby solidarita, alebo  

ten príspevok bol obmedzený sumou 1 950 000 Eur. 

 

     V konečnom dôsledku to znamená o niečo viac peňazí pre 

mestské časti Ružinov, Staré Mesto, Nové Mesto a Petržalka. 

A predovšetkým to, že v budúcnosti sa nebude sústavne ten 

príspevok de facto navyšovať, keď roky hovoríme o 3 %. To 

je všetko. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :  

 S faktickou pán kolega Mikulec. Nech sa páči, Rišo. 

 

 

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

 Ja by som ani nereagoval na príspevok starostu. 

 Ale chcel by som vyzvať poslancov, ktorí nie sú 

v sále, lebo momentálne je nás tu tuším 12, aby prišli do 

sály, lebo bude zastupiteľstvo neuznášaniaschopné, a to by 

bol problém.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Myslím, že sme práve trinásti.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči, 

kolegovia. Nikto. 

 Ja len poviem ten svoj názor k tomu. Mne sa viac ten 

pôvodný názor pozdával, aby sa to percento znižovalo, až by 

to prišlo k nule. Ale takto sa starostovia dohodli, máme tu 

tento návrh. My sme to prejednali v komisiách, mali sme to 

na Miestnej rade, takže samozrejme to podporím. Ďakujem 

pekne.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Tak poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 po prerokovaní návrhu Dodatku č. .. Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 A. s c h v a ľ u j e  
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navrhnuté znenie Čl. 1, ktorým sa Štatút hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. 

.. mení takto: 

V článku 91 ods. 1 sa pôvodné znenie písm. b) nahrádza 

novým znením písm. b) nasledovne:  

 

b) z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdelia medzi rozpočet 

Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre 

rozpočet Bratislavy s 50 % pre rozpočty mestských častí, 

podiel na daní z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi 

rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 

% pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských 

častí; príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne 

podľa percentuálnych podielov, vypočítaných podľa počtu 

obyvateľov, prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov 

nad 65 rokov veku podľa osobitného predpisu (152a) a podľa 

výnosu dane z nehnuteľností, ktoré zoberie na vedomie 

mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy, 

pričom mestským častiam Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, 

Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica pridelí v poslednom 

mesiaci štvrťroka navyše rovnakú sumu z celkovej sumy 

1 950 000,- Eur na kalendárny rok, a o túto sumu zníži 

prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka 

a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov 

uvedených vyššie; 

bez pripomienok.   

 

    B. žiada starostu mestskej časti  

doručiť prípadné pripomienky k predloženému návrhu 

primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, budeme sa prezentovať. 

 (Prezentácia.)    15 poslancov.  
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 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

 Za:                14 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Materiál bol prijatý. 

 A odovzdávam slovo a vedenie schôdze pánovi 

starostovi. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prejdeme na bod 30.   

 

 

 

BOD 30:  

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k Dodatku č. .. Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Predkladateľom je pán vicestarosta, ktorému týmto 

dávam slovo; nech sa páči.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Iste viete, že v postate celý minulý 

roka boli stretnutia primátora, starostov, odborných 

pracovníkov, odborných komisií k parkovacej politike mesta 

Bratislavy. Žiaľ, sme posledné veľké mesto na Slovensku, 

ktoré nemá žiadnu parkovaciu politiku prijatú, jediné 

hlavné mesto v Európe, atď. Nebudem to opakovať tieto známe 

skutočností. 
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 V podstate po niekoľko mesačných rokovaniach nám bola 

doručená žiadosť primátora hlavného mesta Bratislavy 

o stanovisko k zmene Dodatku Štatútu, ktoré sú potrebné pre 

realizáciu parkovacej politiky na území hlavného mesta. 

 

 Doplnky v článkoch 73 a 74, to sú články štatútu, 

ktoré hovoria  o vzťahu mesta a mestských častí ku 

komunikáciám a umožnia vymedziť všetky miestne komunikácie 

I. až IV. triedy na dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

ustanoviť výšku úhrady, spôsob úhrady a spôsob ich 

zaplatenia.  

 

 A potom sa dopĺňa ešte v Štatúte článok 91. Ten článok 

91 hovorí zase o rozpočtovaní prostriedkov medzi mestom 

a mestskými časťami. A je tam rozšírený o ods. 3, ktorý 

navrhuje rozdelenie výnosov z úhrad za dočasné parkovanie 

medzi mestské časti a mesto v pomere 75  : 25 %.  

 

     My tam pridávame v uznesení, je tam pripomienka, aby 

tieto výnosy boli znížené o náklady súvisiace so správou, 

budovaním parkovacích miest, výberom a vymáhaním úhrad za 

dočasné parkovanie motorových vozidiel  

 Čiže na úvod z mojej strany všetko.  

     Poprosím, možno aj pán Mikulec k tomu niečo povie.  

     Ale nech sa páči, pán starosta.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Sládek, nech sa páči, máte 

slovo.  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem poďakovať Tebe 

Stano (p. Vinklerovi), aj Richardovi (p. Mikulcovi), aj 
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pánovi Dulovi za spracovanie pripomienok k Dodatku Štatútu. 

Mám jeden návrh na úvod.  

     Možno ste to zvažovali, ale chýba mi tam slovo 

„údržba“, lebo podľa mňa za správou by som dal ešte údržbu, 

nakoľko myslím si že po nejakom čase prevádzky tých zón 

regulovaného parkovania bude treba investovať do opätovného 

vymaľovávania, aby tie modré čiary boli viditeľné.   

 Čiže to by som Ťa chcel nejako poprosiť, keby si 

autoremedúrou, ak môžeš tam zahrnúť len slovíčko „údržba“.  

 

 

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

 Áno. Samozrejme, súhlasím. Čiže bude to, znížené 

náklady súvisiace so správou, „údržbou“, budovaním 

parkovacích miest, atď. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec, nech sa páči máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel kolegov poprosiť 

o podporu tohto materiálu. Ako povedal kolega Stanko 

Winkler pracujeme na tomto dlhodobo. Sme mestská čas, 

ktorá, myslím si, že je jedna z najlepšie pripravených, ak 

nie najlepšie. Ďakujem aj pánovi Sládkovi za to že sa na 

tomto zúčastňoval.  

 

     A dneska ráno som čítať, že v Trenčíne zavádzajú novú 

parkovaciu politiku. Zistili tam, že majú nedostatok 

parkovacích miest. Na denné parkovanie okolo 3 000, na 

večerné okolo 3 800. My sme tu myslím v lepšom stave, takže 

myslím, že pre obyvateľov to bude veľký prínos, keď sa toto 

konečne spustí. A myslím, že to naštartuje celé mesto, lebo 
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sme dostatočne veľká časť, že keď sa my vymedzíme a začneme 

obhajovať práva na parkovanie pre našich obyvateľov, tak sa 

dosť veľa áut dostane mimo našej mestskej časti a bude to 

problém pre ostatné mestské časti. 

     Čiže ja by som poprosil všetkých kolegov, aby sme toto 

čo najskôr podporili a spustili tento proces. Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem veľmi pekne ešte raz za slovo.  

     Už mám len otázku, resp. návrh na tú ďalšiu časť čo sa 

bude dopĺňať do nášho stanoviska. Predpokladám, že v 

nejakých rokovaniach s mestom bude dosť ťažko vypočítateľná 

položka na vymedzovanie parkovacích miest, pretože my tento 

systém predpokladám spustíme až potom ak bude vybudovaný.  

 

     Čiže chcem len poprosiť, predpokladám že Ty Stano (p. 

Winkler) tam s Rišom (p. Mikulcom) hlavne chodíš; myslím 

si, že sa treba minimálne pokúsiť o to, aby boli spätne 

uznané náklady mestskej časti aj na vybudovanie tohto 

parkovacieho systému samotného, čo v tom čase spustenia 

náklady budú minulé.  

     Čiže, aby to bolo započítané, aby sa nám z tých 25 %, 

ktoré podľa mňa mesto z tej prevádzky tých zón regulovaného 

parkovania získa, tak povediac bez námahy, aby sa ešte 

odrátalo to minulé, alebo spätné, vybudovanie  systému, 

ktoré nie je najlacnejšie, aj keď si myslím že EKO-podnik 

to robí za mimoriadne dobré ceny. Ďakujem veľmi pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem. Myslím, že toto je správna pripomienka, ale 

ja v tom nevidím nejaké problémy. My dokumentujeme všetko 

čo sme vynaložili na obhospodarovanie týchto parkovacích 

miest. Nebude sa to spúšťať naraz, bude sa to spúšťať po 

nejakých etapách. A po tých etapách všetko vlastne máme 

zdokumentované všetko čo to stojí. Myslím, že bude to veľmi 

lacno. EKO-podnik myslím že to robí najlacnejšie.  

 

     Ako to budú robiť ostatné mestské časti to neviem, ale 

ten EKO-podnik to robí veľmi lacno. A za to chcem poďakovať 

aj pánovi riaditeľovi, že veľmi promtne zareaguje, aj 

pracovníci prídu. Sú tam problémy s ľuďmi, ktorí sú 

nedisciplinovaní, tam parkujú stále, aj keď je to vymedzené 

červeno-bielymi čiarami. Ale majú strpenie s týmito ľuďmi, 

a sa to vykresľuje. Ten systém nejaký na to vykresľovanie 

už sme našli a bude sa to robiť etapovo. Nedá sa to spustiť 

všetko spustiť naraz, lebo neviem si predstaviť, čo by, ako 

by Mestská polícia zareagovala keby sme spustili naraz 

10 000 parkovacích miest; to by bol asi blázinec. Ďakujem.      

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Predpokladám, že bude 

ešte nejaké rokovania na meste, lebo to započítavanie 

všetkých tých nákladov bude musieť byť asi výsledkom 
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nejakej dohody. Predpokladám, že nejaký mechanizmus ešte 

okrem toho Štatútu samotného bude stanovený. Som si istý, 

že to nemôže byť len tak, že sa ústne dohodnú mestské časti 

s mestom, že takto si to budeme započítavať.  

 

     Takže ja nevidím tie náklady, ktoré EKO-podnik mal, 

resp. ktoré sme mali na základe cien EKO-podniku 

s vybudovaním tých parkovacích plôch nejako veľké. Vidím 

ich vo veľmi priaznivých cenových reláciách. Napriek tomu 

si myslím, že keďže mesto získa, je ten podiel z toho 

výnosy prakticky bez snahy, tak treba sa pokúsiť aby každý 

1 cent nám bol zarátaný do nákladov, lebo to sú naše 

náklady z nášho rozpočtu; na to som len narážal. Ďakujem 

pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Práve som chcel reagovať na Dana 

Sládka. Samozrejme, sme si toho vedomí, je pripravený 

harmonogram postupu prijímania tejto parkovacej politiky. 

Je tam odborná komisia, takže samozrejme v tejto komisii 

budeme tieto veci presadzovať. Pokiaľ ja viem, tak zatiaľ 

sme jediná mestská časť, ktorá takúto pripomienku 

predkladá.      

 

 A ešte jednu vec som chcel; chcem poďakovať kolegom, 

že prišli na stretnutie minulý týždeň. A chcem ich 

ubezpečiť, že nebolo to prvý a poslednýkrát. Je to závažný 

problém, ktorý sa týka celého Nového Mesta, celej 

Bratislavy, takže určite vás budeme informovať a určite sa 

budeme, samozrejme, stretávať kto bude mať záujem. Čiže bez 
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ohľadu na to, či je to náš klub, alebo sú to poslanci ktorí 

nie sú v žiadnom klube. Takže vždy budeme voči otvorení 

a vždy vás budeme na takéto stretnutia pozývať. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Do diskusie už nie je nikto prihlásený, 

preto poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á : 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 po prerokovaní návrhu Dodatku č. .. Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

 odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy  

     A. s c h v á l i ť  

navrhnuté znenie Čl. l, ktorým sa Štatút hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 

... sa dopĺňa takto (podľa predtlače) 

 

1. V článku 73 sa dopĺňa písmenom zc), ktoré znie:  

„zc) vymedzí na návrh mestskej časti všeobecným záväzným 

nariadením úseky miestnych komunikácií I. až IV. triedy na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel, stanoví minimálnu 

a maximálnu výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy, 

spôsob úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia“. 

 

   2. V článku 74 sa dopĺňa písmenom z), ktoré znie: 

„z) navrhuje Bratislave úseky miestnych komunikácií I. až 

IV. triedy na dočasné parkovanie motorových vozidiel 
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v mestskej časti (ďalej len parkovacie miesta), ustanoví 

všeobecne záväzným nariadením spôsob zabezpečenia prevádzky 

parkovacích miest na miestnych komunikáciách I. až IV. 

triedy, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy 

vymedzených Bratislavou a ďalšie podrobností o spôsobe 

platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia v mestskej 

časti. Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická 

osoba poverená mestskou časťou, tak všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti ustanoví aj podmienky a rozsah 

prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty 

poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.“ 

bez pripomienok. 

 

    B. s c h v á l i ť  s pripomienkami (podľa predtlače) 

 

    2. Doplnenie čl. 91 o ods. 3 je potrebné upraviť 

s nasledovným znením: 

 

     „(3) výnosy z úhrad za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až 

IV. triedy podľa článku 73 písm. zc) a sankcií za poručenie 

osobitného predpisu, zníženú o náklady súvisiace so 

správou, budovaním parkovacích miest, výberom a vymáhaním 

úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel, sa 

rozdelia medzi Bratislavu a mestskú časť zapojenú do 

systému dočasného parkovania v pomere 25 % pre Bratislavu 

a 75 % pre mestskú časť.  

 

Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba 

poverená mestskou časťou, mestská časť uhradí Bratislave 

sumu zodpovedajúcu 25 % výnosy z úhrad za dočasné 

parkovanie motorových vozidiel zníženú o náklady súvisiace 

so správou, budovaním parkovacích miest, výberom 
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a vymáhaním úhrad za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel;  

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)    15 poslancov.  

 Nech sa páči, môžeme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               14 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1  

 Máme pred sebou materiál č. 31. 

 

 

 

BOD 31:  

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. ../2016 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území hl. m. SR BA, výšky úhrady 

na dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady 

a preukázania jej zaplatenia 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom je pán vicestarosta Winkler. Ja by som 

chcel pekne poprosiť pána Ing. Dulu, či by mohol prísť sem 

k nám ako odborník v tejto oblasti. Takže ak budú otázky, 

máme tu človeka, ktorý bude vedieť ich najlepšie 

zodpovedať.  

 Pán vicestarosta, dávam Ti slovo, nech sa páči. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

     Ďakujem pekne. Tento materiál nadväzuje na Doplnok 

Štatútu a VZN upravuje podmienky dočasného parkovania na 

vymedzených komunikáciách triedy I. až IV. čo doteraz 

nebolo možné. Samozrejme, určuje zóny a určuje podmienky, 

výšku úhrady, spôsob úhrady a preukázania jej zaplatenia.  

 Ale poprosím pána Dulu; nech sa páči k mikrofónu. 

 Takže poprosím Vás, aby ste Vy vysvetlili, prečo máme 

zóny, prečo sme ako jediná mestská časť dali zoznamy ulíc 

a ostatní nedali, lebo to budú asi najčastejšie otázky 

a Váš pohľad odborný by som chcel, aby ste prezentovali. 

 

 

Ing. I. D u l a, poradca starostu pre parkovaciu politiku:  

 No, ja myslím, ja môžem zodpovedať na otázky, alebo 

povedať k tomu nejaké úvodné slovo. Takže ako, ktoré 

z toho? 

 

 

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

Ja som chcel k tým zónam, lebo to boli asi ako 

najčastejšie otázky, prečo máme 3 zóny, atď., prečo sme 

vyšpecifikovali tie komunikácie ktoré sú tam, lebo keď si 

pozriete prílohu návrhu všeobecne záväzného nariadenia sme 

jediná mestská časť, ktorá to urobila. Mali to urobiť aj 

ostatné, neurobili to v termíne. Takže toto keby ste 

vysvetlili kolegom. 

 

 

Ing. I. D u l a, poradca starostu pre parkovaciu politiku:  

 Dobre. Ďakujem. Prvá otázka, prečo sme urobili zóny? 

 Trošku by som začal odinakiaľ. Celý účet tohto 

materiálu nie je vyberať peniaze, ale účel je regulovať 

dopravu a znížiť dopravu. Aby sa toto dosiahlo, vlastne je 
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to celý proces, ktorého súčasťou sú napríklad aj tieto 

zóny. To znamená, my chceme, aby prišlo menej áut zvonka, 

my chceme aby sem prišlo do Nového mesta aj menej áut aj 

z ostatných mestských častí. Ale súčasne chceme, aby aj 

naši rezidenti sa trochu uskromnili a tiež nechodili všade 

autom kde sa len dá. Takže to je vlastne celá filozofia 

tohto. 

 

 A prečo sme rozdelili na tri zóny? 

 No, asi preto, pretože mestská časť je naozaj dosť 

rozsiahla a vlastne jej rozdelenie spočíva v tom, že 

spraviť odrazu celú jednu zónu prakticky ani nie je fyzicky 

možné. To je jeden z dôvodov.  

     A druhý z dôvodov je taký, že keď si zoberieme ostatné 

európske mestá a vôbec kde sa takéto niečo robí, napríklad 

vo Viedni pokiaľ máte rezidenčnú kartu, platí na dve ulice 

vo vašom okolí. My máme spravenú veľkú zónu, v ktorej 

môžete parkovať, aby ste aj naozaj to miesto našli. Ale 

zase nie je účelom, aby sa obyvatelia mestskej zóny 

prakticky vozili z jednej časti mestskej zóny do druhej. 

Nemá to nejaký prakticky zmysel, ani keď si spomeniete na 

svoje chovanie. Ja ako Novomešťan prakticky nikdy nechodím 

za nejakým účelom, okrem práce možno, do inej časti 

mestskej časti. 

 

 Takže tento účel je, za prvé, je to príliš veľké. 

 Za druhé, trošku to robí obmedzenie, aby sa to 

zbytočne nezneužívalo. 

 A tretia vec, ani z praktického hľadiska nemá to 

zmysel, aby sme to celé dali ako jednu zónu. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

     Nech sa páči, pán poslanec Ágoston.    
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Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja budem asi k tejto téme 

diskutovať viac. Ja nerozumiem tomu, pán Dula, skúste mi to 

vysvetliť tie 3 zóny, lebo teraz ste povedal, že to nemá 

nejaký zmysel bez nejakej argumentácie. Všetky mestské 

časti majú navrhnutú jednu zónu, len naša mestská časť má 

navrhnuté 3 zóny.  

     Ja to troška zrekapitulujem od roku 2012: 

 V júni 2012 sme schválili uznesením v zastupiteľstve 

parkovaciu politiku, kde v bode 1.3 dávame možnosť že to 

môže byť buď plošne alebo zónovite spoplatnené. O rok na 

to, mal pán starosta stretnutie s občanmi, tiež to bolo 

v júni 2013, kde Vy alebo pán starosta ste na tom stretnutí 

povedali, a môžem to aj odcitovať, kde zase sa bavíme 

o nejakých zónach. 

 

 Minulý rok v decembri bolo zastupiteľstvo, kde som 

veľmi rád, že konečne prvýkrát zaznelo z úst pána Mikulca, 

včera som si prečítal stenografický záznam, lebo som tu 

vtedy nebol, kde na otázku pána Galamboša presne o týchto 

zónach, sa konečne niekto vyjadril, že žiadne zóny nebudú. 

Že bude spoplatnené celé mesto, alebo že bude regulované 

celé mesto jednou zónou, dnes dostávame do rúk materiál, 

ktorý je mestský. Ešte pardon, v tom decembri 2015 pán 

Winkler dal možnosť, že zo začiatku roku 2016 sa uskutoční 

nejaké stretnutie s občanmi. Nepostrehol som, že by sa to 

stretnutie organizovalo+ možno že som si to len nevšimol. 

 

 Teraz tu máme pred sebou materiál, ktorý je mestský, 

ide o VZN, kde v tom materiáli sa z našej mestskej časti 

dostala nejaká zónovitosť, rozdelenie Nového Mesta na 3 

zóny. Ja sa pýtam, ako sa to tam dostalo, kto to tam dal, 

keďže z našej strany okrem uznesenia z roku 2012 neexistuje 

jedno jediné uznesenie, ktoré by hovorilo o parkovacej 
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politike, len o dotáciách pre Novomestskú parkovaciu 

spoločnosť? 

 

 A v každom prípade budem chcieť, aby sa táto 

zónovitosť dostala odtiaľ preč, lebo jednoducho to nabáda 

na to, aby v nejakom čase niekto niekedy sa rozhodol že 

bude spoplatňovať Kramáre extra od zvyšného sveta Nového 

Mesta.  

 

     Takže poprosím vás, odpovedzte mi, ako sa dostali 3 

zóny do tohto materiálu mesta, prečo vôbec chceme tieto 3 

zóny, a prečo na nich trváme?  

 

     A prosím Vás, argument o tom, že to nestihneme naraz, 

to nie je argument, lebo máme tu mestské časti ktoré sú 

rozlohou niekoľkonásobne väčšie ako my, ako napríklad 

Petržalka a Ružinov, ktoré takisto budú zavádzať postupne 

a nemajú to rozdelené na zóny. 

 (Otázka: Kde?) 

 Ja sa bavím o tom, čo máme tu.  

 

 

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

 Ja len vysvetlenie k tomu: Mestské časti mali, 

nepoviem vám presne termín, kedy to bolo, mali postúpiť 

alebo mali zaslať na Magistrát zoznam komunikácií a zón. Ja 

som to spomínal, my sme boli jediná mestská časť ktorá to 

poslala, preto tam tie ostatné nemajú nič. Oni nemajú ani 

komunikácie, ani zóny.  

 Ale s faktickou bol prihlásený pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja len chcem nadviazať na Petra (p. 

Ágostona) že v tomto s ním výnimočne súhlasím, lebo ja som 
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proti akejkoľvek zatiaľ zonácii v mestskej časti Nové 

Mesta, lebo účelom tohto je preferovať obyvateľov Nového 

Mesta. A ja mám za to, že obyvateľ Nového Mesta bude 

v Novom Meste parkovať zadarmo všade. Čiže bavme sa možno 

o zónach zatiaľ možno v tej realizácii, že budeme robiť 

zónu číslo 1, zónu číslo 2, zónu č. 3, ale hovorím 

momentálny stav my ani nevieme ako bude vyzerať. Ja by som 

tu nechcel strašiť obyvateľov s tým, že teraz si budú 

navzájom medzi zónami platiť parkovné. Čiže ja ani nechcem, 

aby do takého extrému zašlo. Čiže ja som proti tomu, aby sa 

medzi zónami platilo. Čiže hovorím, dostal som sa do 

procesu v roku 2015, a toto bola moja prvá vec, ktorú som 

chcel aby obyvateľ Nového Mesta parkoval v Novom Meste 

všade zadarmo. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Sládek, nech sa páči.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne Petrovi Ágostonovi za príspevok, 

ja ho plne chápem, aj tú myšlienku ktorú dal do svojho 

príspevku, podporujem. V každom prípade treba si len jednu 

vec uvedomiť, možno to poviem bližšie vo svojom normálnom 

príspevku dlhšom, ale tá zónovitosť v mestských častiach 

alebo v našej mestskej časti konkrétne pre Novomešťana 

nebude znamenať automaticky, že platí aj v inej zóne. Tak 

ako to funguje v iných mestách, tak to automaticky 

neznamená v Novom Meste, samozrejme.  

 

 Ďalej si treba tiež uvedomiť, že do toho parkovacieho 

systému nám budú vstupovať nielen Novomešťania alebo tí 

ktorí budú platiť. To znamená asi v skratke toľko, že 

z našej strany by bola blbosť, podľa mňa, dávať rovnakú 
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cenu za hodinové parkovanie pri štadióne Ondreja Nepelu, 

keďže to je počas akcií vyťažená zóna a nechceme tam tie 

autá mať kvôli obyvateľom a kvôli tomu že naozaj v čase 

rôznych športových podujatí zahlcujú.  

 

 A takisto by bola asi hlúposť dávať vysokú cenu za to 

hodinové parkovanie rovnako pri štadióne ako aj v iných 

zónach.  

 

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

 Dano (p. Sládek), Ty si prihlásený aj s riadnym 

diskusným príspevkom.   

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem.  

 

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

 Takže nech sa páči, pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Chcel by som na to nadviazať, že tá 

zóna resp. jednotlivé zóny sú viac atraktívne. A tie čo sú 

viac atraktívne pre obyvateľov iných miest na Slovensku 

a prichádzajú sem, tak určite atraktívnejšia zóna pri 

športoviskách ako je zóna niekde na hranici Nového Mesta.  

 

     Čiže v týchto zónach vieme uplatniť aj vyššie 

parkovacie podiely pre týchto návštevníkov, čiže tieto zóny 

majú zmysel. Hovorím, my sme absolútne proti aj tu s pánom 

Árvom, aby sme zavádzali nejaké zóny čo sa týka platenia 

medzi obyvateľmi Nového Mesta. Nie, obyvateľ Nového Mesta, 

bude mať po zaplatení, samozrejme, rezidentskej karty 

zadarmo parkovanie celý rok v Novom Meste. 
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 Ale čo sa tých zón alebo atraktívnosti tých zón, 

presne ako tu povedal pán Dano Sládek, že určite je 

atraktívnejšia zóna pri športoviskách, ako je atraktívna 

zóna niekde na okraji mestskej časti; poviem niekde na 

hranici so Zlatými pieskami alebo na Starej Vajnorskej. To 

si povedzme na rovinu. Čiže tieto zóny majú aj význam 

v tom, že vieme ich spoplatňovať odlišne, čo sa týka 

hodinového parkovania. Ďakujem. 

 

 

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

 Áno, ja len doplním, samozrejme tieto sú už detaily. 

My tu máme pred sebou rámcové VZN. A vy keď si všimnete, čo 

sa týka úhrad, či už je to hodinová sadzba, či už je to 

rezidentská karta s vyznačením zóny alebo bez, tam, je 

veľký priestor na to, a tak sme to dohodli, aby každý bol 

spokojný a každý sa vedel do toho zmestiť. A samozrejme, 

budeme mať aj my zóny, ako hovoril kolega Sládek, Biely 

Kríž nebude určite taký atraktívny ako Tehelné pole.  

 

 A čo sa týka tohto návrhu čo tam máme, tak aj čo 

spomínal Richard (p. Mikulec) ide o to, ako sa bude 

zavádzať. Tieto zóny sú dôležité preto, pretože predstava 

pána primátora bola spustiť v celej mestskej časti 

parkovanie. To proste nejde. Musíme to robiť postupne 

a preto máme tam tie zóny naznačené; začneme zónou jedna 

a bude sa to rozširovať zónou dva, tri, alebo tri, dva, ako 

sa už dohodneme. Ale to je vyložene na nás.  

 Nech sa páči, Zuzka Rattajová. 

 

 

Poslankyňa Ing. Z. R a t t a j o v á : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som len chcela Petrovi (p. 

Ágostonovi) povedať, že táto zonácia funguje aj v iných 

mestských častiach. Škoda, že máme na stole materiál, ktorý 
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možno nie je úplne kompletný a ktorý je zatiaľ, podľa mňa, 

veľmi holý. Ale aj Staré Mesto má dnes rozdelenú mestskú 

časť do dvoch zón a už majú materiál v zastupiteľstve. 

Takže to nie je len to Nové Mesto, ale ten materiál ktorý 

tu dnes máme, nie je kompletný. A potom sa k nemu ťažko 

vyjadruje. 

 

 

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

 Nech sa páči, pán Dula. 

 

 

Ing. I. D u l a, poradca starostu pre parkovaciu politiku: 

 Ja by snáď na toto zareagoval. V podstate bola tu  

otázka, tá podstatná otázka bola zodpovedaná o tej zonácii 

tiež. To znamená, my musíme mať určitú flexibilitu rôznej 

sadzby na území mestskej časti. A toto dosahujeme pomocou 

zón. 

 

 To, či tam ako rezidenti budeme platiť alebo nebudeme 

platiť, to sa stanoví vo VZN mestskej časti, o čom sa bude 

rokovať po schválení v tejto mestskej časti. Čiže nič nám 

nebráni povedať si, že to bude nulové, alebo že to bude 50 

%. To v rámci našej kompetencie, v rámci nášho VZN. Ale to, 

aby sa pri Zimnom štadióne sa platilo 2 Eur a pri Nemocnici 

Kramáre len 1 Eur, tak to umožňujú tieto zóny. Keby sme 

mali jednu, tak sa to fyzicky ani legislatívne nedá urobiť. 

Asi toľko. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. A faktickou pán kolega Vaškovič. 

 

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

 Ďakujem za slovo.  
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     Ja by som možno nadviazal, alebo pokúsil sa odpovedať, 

pani kolegyňa na vašu faktickú pripomienku. Treba si 

uvedomiť, že pán primátor oslovil všetky mestské časti 

listom, ktorý je datovaný z 29. marca a s požiadavkou, aby 

sa miestne zastupiteľstvá k tomu vyjadrili do jedného 

mesiaca. To znamená že sme v období, kde nielen my ale aj 

ďalšie mestské časti k tomuto návrhu VZN vyjadrujú 

a uplatňujú svoje pripomienky. Takže z toho dôvodu nemožno 

mať kompletný materiál. Ten kompletný materiál bude až 

potom, keď všetky mestské časti sa k tomu vyjadria.   

 

 A ja takisto, ako už bolo povedané, chcem oceniť, že 

mestská časť je rozdelená na tie zóny, lebo to umožní 

v každej z tých zón stanoviť iný režim toho parkovania. 

A nie vo vzťahu k nám ako k rezidentom, ale k návštevníkom 

alebo prichádzajúcim, atď., atď. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne, Peter (p. Vaškovič). Nech sa 

páči, pán kolega Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n:  

     Ďakujem pekne za slovo. Zuzka (p. Rattajová), prosím 

Ťa, alebo aj pán Vaškovič, my máme nekompletný materiál 

alebo my ideme schvaľovať niečo čo je nekompletné? To akože 

tomu nie úplne rozumiem. Dobre, nedbám, môže sa aj to stáť. 

Staré Mesto má už dneska ako vieme 2 zóny. V tomto 

materiáli, o ktorom hovoríme, že je nekompletný a napriek 

tomu ho ideme schvaľovať, má len jednu zónu. My nemáme 

žiadne zóny a máme tu tri zóny. Je to veľmi zvláštne. 

 

 A teraz ešte jedna vec; ešte jedna vec. Stanko (p. 

Winkler) Ty si povedal, že okolo športovísk by mohol byť 



 

 

 

                                                                   12. zasadnutie MZ MČ B-NM 26. apríla 2016 

83 

iný režim. My tu máme dneska 3 zóny a cítim, že možno 

budeme mať ešte ďalšie podzóny, aby sme v okolí športovísk 

zaviedli ďalší režim. Prosím vás, dajme to na jednu zónu, 

nehrajme sa tu s tromi zónami.  

 

 

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

 Ja si myslím, že to bolo vysvetlené tu dostatočne, 

aspoň pre mňa, že prečo tie zóny, ale nech sa páči, pán 

poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem veľmi pekne ešte raz: Ja z celého srdca 

podporujem tú myšlienku, ktorú presadzuje tu Peter Ágoston, 

aj Paľo Galamboš, a to je tá na ktorej sa všetci zhodneme, 

pretože Novomešťania nebudú medzi sebou platiť, že 

Novomešťan na svojom úseku nebude platiť nikde, okrem toho 

jedného poplatku za rezidentskú kartu.  

 

     Čo chcem zdôrazniť je ale to, že musíme si uvedomiť, 

že tam bude vystupovať viacero ďalších klientov toho 

plateného parkovania. To znamená, že okrem tých, ktorí budú 

platiť za hodinové parkovanie prostredníctvom nejakých 

lístkov alebo SMS parkingu, prídu napríklad abonenti, ktorí 

taktiež nie sú rezidentmi. Čiže tam bude aj z toho návrhu, 

aj zo všetkých diskusií, ktoré máme za sebou, vyplýva 

z toho, že na veľkú časť tých finančných nákladov na 

prevádzku tých zón regulovaného parkovania sa budeme  

snažiť hodiť, tak povediac na tých ľudí účastníkov cestnej 

premávky, ktorí nie sú našimi občanmi. To znamená, že tí, 

ktorí budú platiť za krátkodobé státie, alebo ktorí budú 

platiť za abonentské karty. 

 



 

 

 

                                                                   12. zasadnutie MZ MČ B-NM 26. apríla 2016 

84 

 Všetci sa asi zhodneme, opakujem, na tom, že nás 

zaujíma náš človek, náš občan, ktorý má trvalý pobyt 

v mestskej časti, že by tí zvyšní mali to parkovanie 

drahšie. To nám umožní, tak ako povedal pán Dula, práve tie 

zóny. Ja si dokonca myslím, že ich je málo navrhnutých, že 

by ich malo byť aspoň 5 – 6, vzhľadom na to čo povedal aj 

Stano (p. Winkler), že diferencujú to cenové rozlíšenie 

a cenové odzrkadlenie atraktívnosti tých zón budeme musieť 

zohľadniť. A dá sa to len zonáciou.  

     Ešte raz; tá zonácia neznamená to, že Novomešťan bude 

platiť aj v jednej, aj v druhej zóne. Ďakujem veľmi pekne.  

 

Ing. I. D u l a, poradca starostu pre parkovaciu politiku: 

 Môžem?  

 

 

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

 Pán poslanec Mikulec. 

 

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

 Najprv pán Dula. 

 

 

Ing. I. D u l a, poradca starostu pre parkovaciu politiku: 

 Tam boli dve veci. Jedna vec, že máme neúplný 

materiál, tak by som povedal. Zóny je tvorená, podľa 

zákona, úsekmi mestských komunikácií, vyhradenými úsekmi 

mestských komunikácií. To znamená, všetky ostatné mestské 

časti tam nemajú jednu zónu, oni tam nemajú nič, tak by som 

povedal. Pozor, nemajú tam jednu zónu, dve zóny, žiadnu 

zónu. Nemajú tam vôbec žiadnu zónu. Pretože každá zóna musí 

pozostávať z úsekov mestských komunikácií. To znamená že 

pokiaľ sa prijme toto VZN, tak v praxi môžeme to uplatniť 

zatiaľ len v Novom Meste a v žiadnej inej mestskej časti, 

pretože tie úseky tam nie sú uvedené. Bude musieť byť 
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ďalšie zastupiteľstvo mestské, ktoré schváli opätovne tieto 

úseky pre jednotlivé mestské časti.  

 

 To znamená, v tomto prípade prečo tam máme tieto zóny? 

Pretože vlastne vyplynuli jednak z tej fyzickej skladby 

Nového Mesta a z tých vecí, ktoré tu boli povedané, nechcem 

sa k ním vracať. A už ich tam máme, odkedy sme spracovali 

ten projekt pred dvomi rokmi, tak tie komunikácie sú už na 

meste viac-menej nahlásené, by som povedal, už asi dva 

alebo dva a pol roka. Zmenili sme ich, aktualizovali sme 

ich, ale sú tam aké sú a vlastne nemajú nejako veľmi vplyv 

na to čo bude kto platiť, ale skôr majú vplyv na to, ako sa 

tam môžeme s tými cenami flexibilne pohybovať, čo tu už 

bolo povedané.  

 

 Takže sme tá jediná mestská časť, ktorá má vôbec úseky 

mestských komunikácií, a to  po pridelení do zón. Všetky 

ostatné ich nemajú a pokiaľ chcú tento systém zaviesť, budú 

musieť ísť na ďalšie mestské zastupiteľstvo s dodatkom 

k VZN, aby to vôbec mohli prevádzkovať; aj Staré Mesto.  

 

 

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

 Pán Dula, ďakujem pekne. Ja už som to spomínal, sme 

jediná mestská časť, ktorá sme tie zoznamy komunikácií tam 

v termíne dali. Pôvodne tie zóny sme mali rozdelené na: 

Tehelné pole, Kuchajda a Kramáre.  

      

     Ale pretože tie zóny sú širšie, tak sme sa rozhodli že 

to budeme v podstate takto číslovať, a vždy je tam zoznam 

ulíc, aby to bolo úplne jasné a transparentné.  

 Prosím, pán poslanec Mikulec s faktickou. 

 

 

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c : 
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 Ja len by som chcel poprosiť kolegov, aby tu 

nezavádzali s nezmyslami, že materiál je holý a neúplný, 

atď., atď. a potom sa pýtali, lebo sa tu do nekonečna 

točíme v jednom kruhu. Ja by som tú diskusiu teda už 

zrýchlili. Poprosil by som kolegov, ktorí majú príspevky 

aby sa vyjadrili k tomu a uzavreli túto nekonečnú ťahanicu, 

ktorá sa tu ťahá od roku 2012 ešte na meste. Vtedy som ja 

poslancom nebol. Poviem, ja tlačím všetkým možným, aby sa 

to konečne spustilo, lebo tá situácia s parkovaním je 

normálne tragická v tejto našej mestskej časti. A takto to 

len posúvame a rozprávame tu nezmysly, poniektorí, že je 

niečo zlé a neúplné. Nič nie je zlé, nič nie je neúplné, 

sme prví, sme dobrí. Robíme politické chyby pritom, to je 

samozrejme, veď keď sa robí aj triesky lietajú. Ale už 

poďme to konečne schváliť, lebo točíme sa tu v jednom 

kruhu, vždy je to o tom istom a obyvatelia nie sú zvedaví 

na tie blboviny.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ešte sa pripojím k Rišovi (p. 

Mikulcovi), ten materiál je kompletný, tam nič k tomu 

nechýba.  

 Pán poslanec Galamboš, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo. Opravil by som pána Dulu s tou 

Viedňou, že keď občan je obyvateľom druhého „becirku“ tak 

parkuje v druhom „becirku“ všade. Teraz som tam bol, je to 

tak.  

 Ale čo sa týka tohto materiálu, ozaj mi tam vadí táto 

zonácia. Tá zonácia našich komunikácii trojek a štyriek 

mohla prísť v nejakej vykonávacej vyhláške. O mestských 

jednotkách, dvojkách bude rozhodovať Magistrát, a máme to 
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kompletné. Vadí mi táto zonácia, neviem si pomôcť. Už pán 

Žabka tu minule hovoril, že tá úhrada bude iná. Ale ak to 

pôjde von tá zonácia, bude to vo vykonávacej vyhláške, bude 

to v našom VZN, je to v poriadku. Tu to nie je, myslím, 

patričné. Žiadna iná mestská časť takúto zonáciu 

nepredkladá, nepovažujú to asi za potrebné. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán kolega Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja sa k tomuto materiálu dovolím 

vyjadriť z takého osobitného pohľadu. Myslím, že parkovacia 

politika je jedna z takých najpodstatnejších 

a najzásadnejších materiálov, ktoré vôbec budeme schvaľovať 

v tomto volebnom období. Ja sa vrátim do roku 2015, kde sme 

tu mali 3 zastupiteľstva, kde bol bod navyšovanie 

základného imania spoločnosti, našej Novomestskej 

parkovacej spoločnosti.  

 

     Ale vznikla diskusia k tejto parkovacej politike, kde 

sme zo strany starostu, resp.  myslím že tento nebol 

prítomný, ale zo strany Teba, Stanko Winkler, ako 

vicestarostu, mali sľúbené, že budú predložené určité 

materiály bližšie k parkovacej politike mestskej časti. 

Možno v tých dvoch rovinách, či už v tej rovine, že bude 

prijatá mestská parkovacia politika, ku ktorej sa 

pripojíme, tak ako je dnes tento materiál na stole. Alebo 

je možné, že aj mestská parkovacia politika nebude a budeme 

sa musieť pozrieť na to, že či budeme realizovať vlastnú 

parkovaciu politiku na cestách III. a IV triedy. Takže ako 

pre obidve alternatívy sme pripravení.     
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 Tento sľub mi tu práve chýba v tom ohľade, že sa 

neuskutočnila taká širšia nechcem povedať celospoločenská 

ale celomestskočastná téma, nejaká diskusia. Viem, že na 

úrovni Petržalky; veď vieme ako tam to dopadlo, bolo to 

odložené, sú tam nejaké vyšetrovania, trestné oznámenia, 

atď. V Karlovej Vsi myslím si že k tejto oblasti bolo aj 

referendum v rámci parlamentných volieb. A u nás v mestskej 

časti mi takáto diskusia chýba. Chýba mi nejaký materiál, 

čo sa stane, keby bude zonácia.  

 

 Posledná diskusia čo som si teraz našiel na stránke 

mestskej časti bola 21. júna 2013, kedy zo strany či už 

pána Dulu alebo pána vicestarostu, citujem práve k tej 

spomínanej téme tých zón bolo povedané, že rezidentskú 

kartu vďaka ktorej by obyvateľ nemusel platiť za parkovanie 

vo vlastnej obytnej zóne, budú môcť za navrhovaný poplatok 

30 Eur získať len obyvatelia s trvalým pobytom. Samozrejme,  

to dnes nie je platné, aby to nevyznievalo že zavádzam. Ale 

každý rok sa proste niečo iného k tejto téme udeje.  

 

     Boli nedávne vyjadrenia, myslím v roku 2015 zo strany 

pána Tettingera, kde sa takisto vyjadroval určitým 

spôsobom, by som povedal meritórne, bez toho aby také niečo 

bolo prerokované na úrovni mestskej časti, zastupiteľstva. 

 

 Takže myslím si, že by bolo veľmi patričné a pán 

starosta to pri takmer každej výstavbe realizuje, že zvolá  

obyvateľov okolia; že by sme mohli zvolať nejaké verejné 

stretnutie obyvateľov, alebo verejné zhromaždenie v zmysle  

všeobecne záväzného nariadenia, kde by sa takáto parkovacia 

politika prediskutovala na úrovni mestskej časti, kde by 

zástupcovia parkovacej spoločnosti, odborníka pána Dulu, 

alebo vedenia mestskej časti sa vedela aj laická verejnosť, 

obyvatelia, občania vyjadriť k parkovacej politike, a potom 
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by sme nemali tu vlastne to, že my sa k parkovacej politike 

vyjadrujeme len cez vyjadrenie sa k VZN mesta.  

      

     Ale my sme o parkovacej politike nediskutovali širšie, 

nie teda na zastupiteľstve ako samostatný bod, ale aj 

s občanmi, ktorých sa táto téma myslím že bytostne dotkne.  

 A vyzývam k tomu už aj v minulom roku, aj v tomto 

roku, aby takéto stretnutie bolo čím skôr. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som zabudol vyjadriť svoj 

názor ohľadom zavádzania parkovacej politiky. Naopak, 

myslím si že má sa prísť k nej naraz v celej mestskej 

časti. Zoberme si príklad, my sme enem jedna podľa tohto 

materiálu. Keď budeme mať u nás parkovaciu politiku, tak 

pán Bielik a pán Vaškovič môžu krúžiť do 22,00 pokiaľ  

zaparkujú, lebo tam budú stáť všetko autá SC a PK. Takže 

toto je ten problém a preto si myslím, že by sa to malo 

naraz zaviesť. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 S faktickou pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Chcem som niečo iné, ale už pritom musím zareagovať na 

kolegu Paľa Galamboša. Neviem si to predstaviť aby sme to 

tu naraz zaviedli s momentálnou pripravenosťou mestskej 
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polície, ktorá má doslova pár papúč, takže neviem si 

predstaviť ako by tá polícia obhospodarovala tie tisíce 

parkovacích miest, ktoré by sme to naraz zaviedli. To by 

bol taký chaos, že si to ani neviem predstaviť, čo by sa tu 

dialo v tejto mestskej časti. 

 

 Treba to robiť presne tak ako sme sa bavili, treba to 

robiť postupne, lebo pri tisícke, pri dvoch tisícoch 

parkovacích miest vieme si vypočítať koľko to stojí, aká je 

tam obsluha, aká tam je represia, ako vieme skvalitniť tú 

represiu a postupne pridávať tieto parkovacie miesta. Pri 

spustení celej mestskej časti by to bol taký chaos, že 

myslím si že by nás obyvatelia hnali odtiaľto, že čo sme to 

urobili. Sú tu ľudia, ktorí sú kompetentní. Ja si vážim aj 

prácu pána Dulu, ktorý desiatky rokov sa venuje parkovaniu, 

pobehal čo to po tom svete a vie ako sa parkovať má a čo sa 

má robiť v tej parkovacej politike. 

 

 Čiže hovorím, netočme sa tu stále okolo toho, lebo 

stále  schvaľujeme len nejaké pripomienky k VZN mesta. 

Potom budeme schvaľovať naše VZN, tak predtým môžeme 

spraviť aj širokú diskusiu s obyvateľmi Nového Mesta, nech 

sa prídu k tomu vyjadriť, atď., atď.  

     Ale teraz schvaľujeme len pripomienky, takže rosím 

vás, pohnime sa. 

 

 

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

 Dobre. Ešte odpoveď kolegovi Liborovi (p. 

Gašpierikovi.) No, bohužiaľ, ten Magistrát si nedal na čas 

s týmito 2 dôležitými materiálmi, ako je Dodatok k Štatútu 

a návrh mestského VZN. Bol prísľub, že sa to bude 

schvaľovať v meste spoločne s rozpočtom v decembri. Teraz 

máme koniec apríla, takže bohužiaľ. 
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 A čo sa týka toho, čo povedal Richard (p. Mikulec) že 

môžeme mať; no, musíme mať stretnutie s tými občanmi, to je 

úplne samozrejmé. 

 S faktickou Zuzka Rattajová, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Ing. Z. R a t t a j o v á :  

 Možno sme mohli k tomuto materiálu prizvať, tak ako 

Staré Mesto, pána primátora, ktorý tam dneska je na 

zastupiteľstve. Rozpráva s poslancami aj s občanmi ktorí 

tam sú o tomto materiáli a možno by aj nám boli niektoré 

veci jasnejšie.  

 

 

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

 Zuzka, k Tvojej poznámke: Stretli sme sa nedávno aj 

s pánom starostom Starého Mesta, komunikujeme spolu aj v 

prípade.  

     Ale nechytajte ma zase za slovo, to hovorím svoj 

názor: Keby náhodou parkovacia politika celomestská 

zlyhala, uvažujeme potom, samozrejme po dohode s vami, že 

by sme do toho išli ako pilotné mestské časti Staré a Nové 

Mesto. Ale to je informácia pre vás, a poprosím vás, berte 

ju zatiaľ ako neoficiálnu.  

 Nasleduje pán kolega Vaškovič Peter, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja sa pokúsim v záujme skrátenia 

diskusie skrátiť svoj diskusný príspevok, minimalizovať, 

i keď by som chcel možno o tom hovoriť viacej. Ja by som 

chcel povedať, že momentálne máme v programe nášho 

rokovania Stanovisko nášho zastupiteľstva k VZN mesta. To 

znamená, bavme sa čo je predmetom rokovania, je Stanovisko 
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Miestneho zastupiteľstva k VZN mesta. Máme pripomienky, tie 

ja teda osobne podporím, a myslím si, že sú v poriadku.  

 

 Myslím si, že toto všeobecne záväzné nariadenie je 

prvou podmienkou a nám určí, ak bude prijaté v meste, akým 

spôsobom budeme ďalej pokračovať. A diskusia či už 

s občanmi, alebo aj medzi nami, nás bude čakať vtedy, keď 

budeme prerokovávať a schvaľovať, dúfam že ho aj schválime, 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti, to znamená 

mestskej časti Nové Mesto k tejto problematike. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán kolega Mikulec. 

 

 

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

 Ja len chvíľku, Zuzka. S primátorom bolo už niekoľko 

sedení. Neviem si predstaviť, že by teraz primátor behal      

po 17 mestských častiach a chodil na pripomienky k VZN 

mesta. A potom by chodil na ďalšie stretnutia, na ďalšie 

zastupiteľstvá. Ja si myslím, že toto máme pripomienky 

k VZN mesta, ešte aj tak to budú schvaľovať mestskí 

poslanci, takže tam možno aj iné pripomienky môžu byť, 

možno aj nebudú všetky zapracované. Môže to VZN byť také 

ako bolo pripravené, bez pripomienok. Môže to prejsť aj 

tak. Hovorím, tu máme len materiál, aby sme sa vyjadrili 

s pripomienkami. My sme nejaké pripomienky pripravili. 

Myslím si, že sa treba vyjadrovať k tomu čo sme pripravili 

a zrýchliť to. Ešte pán kolega Dubček, a potom by sme mohli 

hlasovať už konečne. Ďakujem.  

 

 

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

 Áno, nech sa páči, kolega Dubček.  
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     Ale musíte dať vy návrh na ukončenie diskusie. Nech sa 

páči, pán doktor. 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :      

 Ja by som len chcel pripomenúť, že takouto obšírnou 

debatou nejdeme k jadru veci. Ja sa tu prikláňam k pánovi 

odborníkovi, lebo treba si uvedomiť, že Nové Mesto je 

členitá oblasť a každá má iný spôsob života obyvateľov. 

A chcem teda apelovať, aby sme vytvorili také podmienky 

hlavne pre obyvateľov, trvalých obyvateľov mestskej časti 

Tehelné pole, ktoré nielen cez pracovné dní trpia 

zaplňovaním nielen ďalších občanov mesta Bratislavy, ktorí 

chodia za prácou a trvale zaplavujú tieto ulice, ale 

dokonca aj cez víkendy. Tu skutočne nie je pokoj ani cez 

víkendy, lebo tieto športoviská, ktorých je tu nadmieru, 

nemajú parkovacie miesta a sú tak zaplnené, že tí ľudia 

ktorí majú trvalý pobyt, či sú to v činžových domoch alebo 

v rodinných, nemôžu ani v sobotu, v nedeľu odparkovať svoje 

automobily, pretože tieto niekedy v určitých športoviská sú 

aj dvojdňové akcie, takže môžete aj do konca nedele čakať, 

kým sa vyprázdnia ulice.  

 

     Myslím si, že to špecifikum, myslím si že mi 

odpoviete, treba brať podľa mestských častí. My nemôžeme 

mať také isté podmienky ako je Koliba, Kramáre zasa majú 

iné podmienky, čiže toto treba rešpektovať a s takýmto 

podnetom, ktorý by uspokojil trvalých obyvateľov mestských 

častí, treba predložiť aj mestu. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Keďže sa nikto ďalší nehlási do 

diskusie, tak ja si dovolím ešte autoremedúrou doplniť 

návrh uznesenia. Čiže Miestne zastupiteľstvo zaujíma 

súhlasné stanovisko – tam bude ten text ktorý je.  
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 A odporúča Miestnemu zastupiteľstvu doplniť § 4 bod 

2c, čiže tam je zakúpením rezidentskej parkovacej karty 

s vyznačením príslušnej zóny a bez vyznačenia príslušnej 

zóny.  

     Čiže § 4, bod 2, písm. c), tam je text, zakúpením 

rezidentskej parkovacej karty s vyznačením príslušnej zóny 

a bez vyznačenia príslušnej zóny. 

 

 A potom bude ďalší bod. To je opäť § 4 bod 3 písm. c), 

ten hovorí čo je dokladom preukazujúcim zaplatenie úhrady, 

je platná rezidentská parkovacia karta s vyznačením 

príslušnej zóny a bez vyznačenej príslušnej zóny.        

 (Otázka z pléna.) 

 

 

Ing. I. D u l a, poradca starostu pre parkovaciu politiku: 

 Môžem vysvetliť: Rezidentská karta s vyznačením zóny 

znamená, že má nárok parkovať vo svojej zóne alebo 

v príslušnom území bezodplatne. Rezidenčná karta bez 

vyznačenia zóny, parkujem vo svojej garáži, mám lacnejšiu 

tú rezidenčnú kartu, a po celom meste môžem parkovať za 50 

%. To znamená, tento rozdiel je, je to vlastne totožná 

karta, ale nemôžem parkovať pred dverami s ňou, pretože 

chcem parkovať vo svojej garáží a chcem to mať za menej 

peňazí. To je rozdiel.  

 (Poznámky v pléne.) 

 

 To je tam od začiatku, je to ešte od roku 2012, 

s vyznačením zóny, bez vyznačenia zóny. Vyznačenie zóny, je 

to zóna kde mám trvalé bydlisko; ulice okolo. Keď o to 

nemám záujem, kúpim si lacnejšiu rezidenčnú kartu kvôli 

tomu, aby som v iných mestských častiach mohol využiť tú 50 

%-nú zľavu. Inak si ju nemusím kupovať, pochopiteľne, keby 

som to nechcel. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :   

 Ešte pani doktorka, tam bola jedna chyba v tom VZN; to 

ste mysleli, áno?  

 

 Opraviť v § 2 bod 7: Rezidentská parkovacia karta bez 

vyznačenia zóny umožňuje dočasné parkovanie motorového 

vozidla, ktorého evidenčné číslo je na karte uvedené podľa 

ods. 5 písm. b); čiže tam má byť podľa „ods. 6“  písm. b).  

     Tam urobil chybu Magistrát, miesto 6 tam napísali 5. 

Áno? Dobre. Ďakujem pekne. 

 Čiže prosím návrhovú komisiu, ak je pripravená, 

prečítať návrh uznesenia.  

 S faktickou pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Len pár sekúnd, aby som podporil tento Tvoj návrh. 

Skrátka ide o to, že rezidentská karta bude mať pre občana 

Bratislavy, teraz nehovorím Novomešťana množstvo iných 

funkcií, ako je len parkovanie v Novom Meste. To znamená že 

mala by byť možnosť uplatňovať 50 %-nú zľavu v každej inej 

mestskej časti Bratislavy z danej sadzby parkovania. 

Predpokladám, alebo verím, myslíme týmto na tých občanov, 

ktorí majú vlastné parkovacie miesto zabezpečené, čiže 

nebudú chcieť mať rezidentskú kartu za plnú cenu. Poviem to 

obrazne, lebo by ju nemali ako využiť. Chcú parkovať na 

svojom, nechcú využívať ulice. Takých občanov potrebujeme, 

samozrejme, čo najviac. Ale tým, že by nemali žiadnu 

rezidenstkú kartu bratislavskú, čiže novomestskú, v tomto 

prípade by si nemohli uplatňovať zľavy v Petržalke. Týmto 

im to umožníme. 

 

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

 Presne je to tak ako hovoríš.   
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za doplnenie a vysvetlenie. 

 Čiže, nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 zaujíma súhlasné stanovisko 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výšky 

úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe 

úhrady a preukázania jej zaplatení s pripomienkami: 

 v § 2 ods. 7 odporúčame Mestskému zastupiteľstvu  

opraviť označenie bodu v ods. 7, podľa ods. 5, terajšie 

znenie, na ods. „6“, písm. b). 

 

 A odporúča Mestskému zastupiteľstvu doplniť § 4 bod 2 

a bod 3, c) v obidvoch prípadoch doplniť: zakúpením 

rezidentskej parkovacej karty s vyznačením príslušnej zóny 

a bez vyznačenia príslušnej zóny.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pripravíme sa na prezentáciu; nech sa 

páči. 
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 (Prezentácia.)   16 poslancov. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               13 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

 Nehlasoval:        2 

 Materiál bol prijatý.  

 Ešte raz ďakujem pekne kolegom aj za diskusiu. Mnohé 

veci tu boli myslím si zaujímavé a pomôžu nám v tom, aby 

sme naše VZN skutočne vyšperkovali tak že budeme všetci 

a hlavne obyvatelia Nového Mesta budú spokojní. Čiže ešte 

raz, ďakujem pekne. 

 Prechádzame k bodu č. 14. 

 

 

 

BOD 14:  

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku príspevkovej 

organizácii EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 

220, 932 90 Bratislava 

 

 

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

 Predkladateľom je pán prednosta Ing. Baník 

a spracovateľom pani Mgr. Biháryová. Takže prosím kratúčko 

úvodné slovo. 

 

 

Mgr. J. B i h á r y o v á, referent oddelenia PPČESČaSP: 

 Takže prvý materiál sa týka zverenia nehnuteľnosti 

v lokalite Snežienka a v lokalite prevádzkuje lanovú dráhu 

EKO-podnik príspevková organizácia mestskej časti. Pán 

riaditeľ EKO-podniku požiadal z titulu účelného 
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hospodárneho nakladania s týmto majetkom o jeho zverenie do 

správy najmä z toho dôvodu, že v skelete v podstate budovy 

bývalej reštaurácie sa zhromažďujú bezdomovci, aby nedošlo 

k nejakému ničeniu a poškodzovaniu majetku, požiadal 

o zverenie. Preto predkladáme tento materiál.  

 

 

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

 Ďakujem pekne Do diskusie je prihlásený pán poslanec 

Gašpierik. Libor, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :   

 Ďakujem pekne. Ja sa chcem dotknúť najmä čo sa týka 

objektu Snežienka. Tento materiál, myslím, že sme viacerí 

poslanci v minulosti bojovali proti tomu, aby tam vzniklo 

to zariadenie ktoré tam bolo plánované, teda hotel. 

Samozrejme, by sme asi nemali nič proti tomu, keby tam bolo 

to pôvodné využitie ako bola kaviareň Snežienka. 

 

 Ďalej by som chcel požiadať, nakoľko je to objemný 

majetok, čo sa týka jeho správy a údržby. Pokiaľ by som 

mohol navrhnúť doplniť uznesenie pod bodom II, kde 

požiadame riaditeľa príspevkovej organizácie, aby nám 

predložil materiál ďalšieho využitia tohto objektu a najmä 

prípadne vyčíslenie nákladov, ktoré budú potrebné na 

údržbu, na repasáciu tohto majetku, či už to bude jeho 

demolícia, alebo nejaká čiastočná obnova, alebo nejaké 

oplotenie, proste to čo si to bude vyžadovať.  

 

     A pokiaľ by vedel takúto správu nám predložiť na 

septembrové zastupiteľstvo tak, aby prípadne sme vedeli 

realizovať či už zmeny a doplnky rozpočtu roku 2016, alebo 

aby sme  vedeli možno v rámci priorít zaradiť pri príprave 

rozpočtu pre rok 2017, či už by to bolo formou priamo 
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z rozpočtu alebo formou dotácie z mestskej časti konkrétne 

na tento projekt pre EKO-podnik alebo či by to bolo 

navýšenie finančných prostriedkov EKO-podniku.  

 

 Tento návrh si dovolím odcitovať: 

 Miestne zastupiteľstvo pod bodom II. žiada riaditeľa 

príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS predložiť na 

rokovanie miestneho zastupiteľstvo Bratislava – Nové Mesto 

v termíne do 30. 9. 2016 návrh, koncepčný materiál,  

ďalšieho využitia a zhodnotenia zvereného majetku stavby 

súp. č. 2827, parc. č. 19614/6. 

     Jedná sa o ten priestor objektu bývalej Snežienky.  

Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Libor (p. Gašpierik), ďakujem pekne za návrh, len 

neviem, či to môžeme v rámci tohto uznesenia, lebo najprv 

to musíme zveriť EKO-podniku. Takže pani magistra, váš 

názor. 

 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á, referát odd. PPČESČaSP: 

 Áno, v súčasnej dobe tento materiál ešte rieši len 

stav, že EKO-podnik dostane majetok do svojej správy. Takže 

úloha, ktorú ste zadal alebo chcete zadať riaditeľovi EKO-

podniku, momentálne nie je splniteľná.  

 Ale nevylučuje sa to, aby ste v rámci poslaneckého 

návrhu požiadali, aby pán riaditeľ spracoval takýto 

materiál. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Libor (P. Gašpierik), si prihlásený 

s faktickou; nech sa páči.  
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ja tomu rozumiem tak, že to zverujeme. To znamená, že 

pokiaľ by prípadne hlasovaním návrhová komisia udelila do 

dvoch časti, pod bodom I. by to bolo tak ako je to 

predložené. To znamená že zverujeme. Potom prebehne, 

predpokladám, nejaký administratívny akt, teda podpísanie 

nejakých protokolov.  

 

     A potom by mohol byť hlasovanie č. 2., pokiaľ by 

zastupiteľstvo súhlasilo so zverením, tak by mohlo byť 

naplnené to, o čo som žiadal ja. Prípadne to môže byť 

doplnené že - po zverení žiada riaditeľa.  

 

 Takže toto hlasovanie, pokiaľ by návrhová komisia; 

žiadam procedurálny návrh, aby bolo v dvoch krokoch, tak 

ako je navrhnuté. Pokiaľ zastupiteľstvo svojou väčšinou 

chváli zverenie, tak potom by mohlo byť hlasovanie pod 

bodom II, alebo po B, kde by sme požiadali, samozrejme po 

zverení, po tom technickom akte podpisu protokolov 

o odovzdaní zo strany mestskej časti a prevzatí, podpise 

štatutárom organizácie, predpokladám zo strany pána 

riaditeľa Molnára.  

 

 

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

 Nech sa páči pani magistra. 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á, referát oddelenia PPČESČaSP: 

 Čiže mohlo by to byť s podmienkou? Čiže žiadate tento 

materiál schváliť s podmienkou, že v lehote do 30. 9. pán 

riaditeľ predloží koncepciu ďalšieho využitia. Áno? 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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 Áno. Nech sa páči, pán poslanec Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem Ti za slovo. Pán vicestarosta, ja taktiež 

podporujem tento materiál. Viem, že v minulosti prebiehali 

viaceré petičné akcie, pretože bývalý nájomca tam chcel 

realizovať hotel. Tomu sa našťastie aj za účasti niektorých 

terajších miestnych a mestských poslancov podarilo 

zabrániť. Aj z tohto materiálu vyplýva, že mestská časť 

odstúpila od nájomnej zmluvy s bývalým nájomcom, ale pokiaľ 

ja mám informácie, tak bývalý nájomca sa súdi s mestskou 

časťou. Tak chcel by som vedieť že v akom stave je tento 

súdny spor. 

 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á : 

 Pojednávanie je vytýčené na 25. mája. Žalovaná istina 

je uvedená v návrhu, to je tých cez 22 000 Eur spolu s 

príslušenstvom. Prvé pojednávanie bolo vytýčené v januári, 

avšak protistrana si zvolila právneho zástupca, takže 

nebola dodržaná 5-dňová procesná lehota, požiadali 

o odročenie.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. 

     Poprosím návrhovú komisiu; myslím, že ešte spracováva 

ten návrh, takže poprosím o chvíľu strpenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á   

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  
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 s c h v a ľ  u j e  

návrh zverenia nehnuteľného majetku hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je v správe mestskej 

časti Bratislava -  Nové Mesto na základe Protokolu č. 11 

88 0082 05 00 zo dňa 09. 03. 2005 v tejto špecifikácii 

(podľa predtlače): 

 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 19614/3 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 601 m2 v účtovnej hodnote 

91 029,77 Eur (slovom deväťdesiatjeden tisíc dvadsaťdeväť 

Eur 77/100)  

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 19614/7 – zastavané 

plochy a nádvoria do výmere 573 m2 v účtovnej hodnote 

94 210,52 Eur (slovom deväťdesiatštyritisíc dvestodesať Eur 

52/100) 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 19614/9 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 622 m2 v účtovnej hodnote 

94 201,52 Eur (slovom deväťdesiatštyritisíc dvestodesať Eur 

52/100) 

a 

- stavbu so súpisným číslom 2827, reštaurácia Snežienka na 

pozemku parc. č. 19614/6 v účtovnej hodnote 100 830,00 Eur 

(slovom jednostotisíc osemstotridsať Eur) 

 

; katastrálne územie Vinohrady, evidované na list 

vlastníctva číslo 2275. 

 

. pre EKO-podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom 

Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 

 

. na dobu neurčitú  

 

. za účelom zabezpečenia starostlivosti a využívania 

zverovaného nehnuteľného majetku v súvislosti so 

zabezpečovaním prevádzky lanovej dráhy a dopravy lanovej 
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dráhy „Bratislava – Železná studnička – Kamzík“ podľa bodu 

1 podbodu 1.15 Zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov č. 

1 až č, 11; 

bez pripomienok. 

 

 A druhý návrh je návrh pána poslanca Gašpierik; bod 2: 

 V prípade obojstranného podpísania a účinnosti 

Zverovacieho protokolu.  

 

 

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

 Nech sa páči, choďte pomôcť Mgr. Biharyová kolegyniam. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Schvaľuje s pripomienkou, bod II, návrh pána poslanca 

Gašpierika: V prípade obojstranného podpísania a účinnosti 

Zverovacieho protokolu  

     Miestne zastupiteľstvo žiada riaditeľa príspevkovej 

organizácie EKO-podnik VPS predložiť na rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva Bratislava – Nové Mesto v termíne do 30. 

septembra 2016 návrh alebo koncepčný materiál ďalšieho 

využitia a zhodnotenia zvereného majetku stavby súp. č. 

2827 parc. č. 19614/6 Snežienka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)     14 poslancov. 

 Prosím, hlasujeme. 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 14 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 
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 Materiál bol prijatý.  

 Nech sa páči, pán starosta. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prechádzame na bod č. 15. 

 

 

 

BOD 15:  

Návrh na zverenie do správy príspevkovej organizácie EKO-

podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 

Bratislava, časti lokality „Zátišie“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Verím, že môžeme ísť bez úvodného slova aj bez nejakej 

úžasnej diskusie; či potrebuje niekto za potrebné 

diskutovať o zverení majetku EKO-podniku? Nie. Ďakujem 

pekne. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto   

 s c h v a ľ u j e  

návrh zverenia nehnuteľného majetku mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto v tejto špecifikácii; (podľa 

predtlače)   

- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1 – ostatné 

plochy 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 1278/16 – zastavané 

plochy a nádvoria 
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- pozemok registra „C“ KN parc. č. 12780/27 až parc. č. 

12780/170 – zastavané plochy a nádvoria 

; všetko o celkovej výmere 19 035,30 m2 a v účtovnej 

hodnote 1 971 486,02 Eur (slovom: jeden milión 

deväťstosedemdesiatjeden tisíc štyristoosemdesiatšesť Eur 

2/100)  

 

; v katastrálnom území Nové Mesto, evidované na liste 

vlastníctva číslo 5510 v rozsahu vyznačenom na katastrálnej 

mape  

 

. pre EKO-podnik verejnoprospešných služieb so sídlom 

Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 

 

. na dobu neurčitú 

 

. za účelom:  

a) zariadenia administratívy, správy a riadenia; 

b) zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti  

   pre obsluhu územia; 

c) zariadenie na separovaný zber komunálnych odpadov  

   miestneho významu; 

d) zariadenie výrobných a nevýrobných služieb; 

e) skladový areál; 

f) zariadenie a vedenie technickej a dopravnej vybavenosti  

   pre obsluhu územia; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

  Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)   15 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím hlasovať. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                15 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0   

 V ďalšom bode 16 potrebujeme 15 hlasov. 

 

 

 

BOD 16:  

Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru 

v objekte Základnej školy na ul. Sibírska 39 pre MUDr. 

Viliama Schmiedta, bytom Tulipánová 31, Rimavská Sobota 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže chcem poprosiť, odhlasujme to. Ide o materiál, 

v ktorom chceme schváliť prenájom časti nebytového 

priestoru v objekte Základnej školy Sibírska pre MUDr. 

Viliama Schmiedta. Ide o zubára, ktorý bude pôsobiť 

v objekte školy. Predpokladám, že bez nejakého úvodného 

slova a bez nejakej hlbokej diskusie. Takto to chce škola, 

je to aj pre deti, tak prosím, poďme na to. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

prenájom časti nebytového priestoru stavby so súpisným 

číslom 1602 evidovanej na liste vlastníctva číslo 3749 

v katastrálnom území Nové Mesto, a to miestnosti č. 118 
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v rozsahu 18,51 m2 podlahovej plochy a časti chodby 

v rozsahu 1,49 m2 

 

; za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti 

v rozsahu dvakrát týždenne, formou prevádzkovania zubnej 

ambulancie 

 

; na dobu určitú piatich rokov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti nájomnej zmluvy 

 

; pre MUDr. Viliama Schmiedta, trvale bytom Tulipánova 31, 

Rimavská Sobota 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

; za nájomné vo výške   35,00 Eur/m2/rok 

 

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že zubná 

ambulancia priamo v priestoroch školy bude poskytovať 

zdravotnú starostlivosť aj žiakom a zamestnancom základnej 

školy, pričom po dohode s rodičmi žiakov, žiakov na 

ošetrenie a odvádza sestrička zo zubnej ambulancie 

a rovnako po ošetrení sú žiaci privádzaní do tried 

sestričkou, čím škola vychádza v ústrety rodičom žiakov. 

 

; za týchto podmienok: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 15 dní 

od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 

V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej 

lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.  

 

2. Nájomca spolu s nájomným bude škole uhrádzať aj zálohové 

platby za energie (elektrická energia, teplo a ohrev teplej 
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úžitkovej vody), vodné, stočné, odvod zrážkovej vody 

a upratovanie chodby, a to vo výške 0,4 % z nákladov školy, 

čo je aj pomer prenajímaného rozsahu podlahovej plochy 

nebytových priestorov k celkovej podlahovej ploche 

nebytových priestorov školy; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý ? 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)   15 poslancov. 

 Nech sa páči, prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:               15 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Pani riaditeľka ďakuje a my s ňou.  

 Ideme ďalej na bod č. 17. 

 

 

 

BOD 17: 

Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na I. 

poschodí stavby – súpisné číslo 2934, postavenej na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa Višňová, k. ú. 

Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom 

Višňová 16, 831 01 Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova otváram diskusiu.  

   Nájomné je 100 Eur/m2, čo je myslím pekná suma.  

 Prihlásený je pán poslanec Gašpierik.      
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     Po ňom pán poslanec Ágoston. Nech sa páči, pán 

poslanec Gašpierik.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja by som sa chcel 

spýtať, že či sa s týmto nájomcom, nakoľko už mal zmluvu na 

10 rokov a znovu budeme rokovať o tom, či mu to prenajmeme 

na ďalších 10 rokov, rokovalo o tom že by si tento objekt 

odkúpil na základe súdno-znaleckého posudku. Lebo, 

samozrejme, možno je to pre neho výhodnejšie, aj keď 

vravíte že je to pekná sumička, ale určite je výhodnejšie 

prenajímať ako by si to odkúpil. Ale asi by to bolo 

riešením, lebo pokiaľ je vlastníkom susedného objektu, 

a tak ako sa tu uvádza, vstup do tohto majetku, do tejto 

časti je možný len cez jeho majetok, cez susedný vchod, tak 

asi by to bolo dôvodné pokiaľ by sme pristúpili k odpredaju 

a nemuseli by sme schvaľovať tento odpredaj, kde je 

osobitný zreteľ zdôvodnený tým, že sa jedná o dlhodobého 

nájomcu.  

 

     Ja som sa pozrel aj do určitej judikatúry, myslím si, 

že keďže je dlhodobý nájomca, nie je dôvodnosť osobitného 

zreteľa. Možno dôvodnosť osobitného zreteľa je v tom, že 

tam má svoj prístup k danému kancelárskemu priestoru, ale 

určite nie to že je dlhodobý nájomca. Alebo v tom že si 

dlhodobo plní svoje záväzky. To myslím že legislatíva, teda 

poslanci Národnej rady neschvaľovali zákon o nakladaní 

s majetkom, že takéto dôvody by boli naozaj dôvodmi hodnými 

osobitnými zreteľa.  

 

     Tak či už zo strany majetkového alebo zo strany 

prednostu je taká informácia, že sa s ním rokovalo, alebo 

že nemá záujem o odkúpenie? Alebo teda, aký je súčasný stav 

v rokovaní s ním? Ďakujem.    
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, spoločnosť nepoznám, nerokoval som 

s ňou, dostal som materiál na stôl tak ako Vy. Zdá sa mi 

výhodný pre mestskú časť, a preto v tejto podobe aj ide na 

stôl do komisií a vám ako poslancom, miestne 

zastupiteľstvo. Pokiaľ ide o predaj, v prípade, že ide 

o zverený majetok, tak to pre nás nie je šťastné; viete, že 

polovica ide hlavnému mestu. Ja som za to, keď platí, nech 

platí naďalej, 100 Eur mesačne je pekná suma. 

 Pán prednosta, máte nejaké iné informácie? Chce snáď 

odkúpiť ten pozemok, alebo tvrdí, že ho potrebuje?  

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :  

     Nie.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Píšeme, že prenajímame tej 

spoločnosti kotolňu, alebo časť, nejaký kancelársky 

priestor v kotolni; na Višňovej prosím vás tá kotolňa ešte 

funguje ako kotolňa alebo už je z toho niečo iné? Po a). 

 Ďalšia otázka je, či tá spoločnosť, keď teda funguje 

kotolňa ako kotolňa a je dodávateľom tepla. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Vie odpovedať niekto z majetkového? 

Pani Kozáková, nech sa páči, prosím, poďte. 

 

Mgr. Zuzana K o z á k o v á, referentka odd. právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov: 
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 Podľa mojich informácií ten priestor vlastne je akoby 

nad tou kotolňou. Čiže nad kotolňou je samostatná a bol 

nastavený tento priestor. Čiže neviem o tom, že by bol 

poskytovateľom tepla; neviem či je to pre túto situáciu 

podstatné. V prípade že áno, môžem to zistiť. Momentálne to 

neviem, ani som to neriešila, pretože ten priestor je nad 

kotolňou a predpokladám že funguje. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja sa chcem ešte spýtať, pán starosta, 

ako predkladateľa materiálu a ako poslanec aby som mohol 

s čistým svedomím hlasovať za tento materiál, či je dôvodom 

hodným osobitného zreteľa, že sa jedná o dlhodobého 

nájomcu? Alebo to, že si riadne a včas plnil svoje záväzky? 

Pokiaľ by ste teda Vy  ako predkladateľ nám mohol dať, že 

je to právne čisté, že je to v poriadku. Alebo z právneho 

úseku, lebo som nedostal odpoveď na to. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pani magistra, viete odpovedať? 

 

Mgr. Zuzana K o z á k o v á, referentka odd. právneho: 

 Ako nevidím dôvod, prečo by to nebolo právne 

v poriadku. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, myslím, že sa pýta na to, že či môže byť 

tento predmet nájmu prípadom osobitného zreteľa? 

 Ďakujem pekne. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. 
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Mgr. Marianna Moravcová – Tomčíková, vedúca odd. právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov:  

 Dobrý deň. Ako dôvod je tam uvedené aj to, že prístup  

ku kancelárskemu priestoru je možný len cez budovu 

postavenú na pozemku, ktorá je vo vlastníctve nájomcu. Čiže 

toto je dôvod, ktorý sa dá považovať za osobitný zreteľ, 

ktorý je dosť irelevantný, okrem toho, že dlhodobo tento 

priestor užíva a stará sa oň. A teda plus navyše aj ako 

bonus je výška nájomného, ktorá bola znaleckým posudkom 

stanovená na 96 Eur/m2/rok, pričom sme vyrokovali 100 

Eur/m2/rok.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Galamboš.  

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja len technickú vec: Na 

komisii sme hovorili, že žiadateľ nie je žiadateľ, teda 

oprávnený žiadať. Že sa spojíte s tým Holanďanom, lebo to 

bol zrejme nejaký zamestnanec. Takže, či je to už právne 

dotiahnuté? Ďakujem pekne. 

 

 

Mgr. Zuzana  K o z á k o v á, referentka odd. právneho: 

 Ja som ich požiadala o zaslanie plnej moci e-mailom. 

Poslali mi ju a až by došlo k podpisu, tak samozrejme 

originál nám poskytnú.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  
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     Ešte niekto do diskusie? Nikto nie je prihlásený, 

diskusiu uzatváram.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

prenájom kancelárskeho priestoru č. 215 o výmere 37,2 m2, 

nachádzajúceho sa na 1. poschodí stavby – súpisné číslo 

2934 – kotolňa Višňová, postavenej na pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 5930/6, v k. ú. Vinohrady – podľa predtlače 

 

; na dobu určitú 10 rokov, od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2026 

 

; pre nájomcu – spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom 

Višňová 16, Bratislava, IČO: 35 711 388    

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

 

; z dôvodu, že  

- nájomca užíva tento kancelársky priestor dlhodobo od roku  

  1999, na vlastné náklady ho udržiava a riadne a včas si  

  plní svoje záväzky voči mestskej časti 

- prístup ku kancelárskemu priestoru je možný len cez  

  budovu súpisné číslo 3357 postavenú na pozemku parc. č.  

  5930/5, ktorá je vo vlastníctve nájomcu  

- výška nájomného je dohodnutá nad rámec výšky nájomného, 

ktorá bola na daný kancelársky priestor stanovená na 

základe odborného posúdenia znalca č. 349/OV2015 zo dňa 30. 

12. 2015 vo výške 96,- Eur/m2/rok 
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; a to za nájomné vo výške    100,- Eur/m2/rok 

s podmienok:  

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní 

od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; 

v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom 

v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca 

platnosť,  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)   15 poslancov.  

 Nech sa páči, ideme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              14 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Nehlasoval:       1 

 Takže ak dobre chápem materiál nebol schválený, 

pretože ide o osobitný zreteľ; áno, páni vedúca, je to tak? 

(Áno.) Dobre. 

 Ideme ďalej, bod č. 18.  

 

 

 

BOD 18:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu športového ihriska na Mikovíniho ulici, 

v správe EKO-podnik verejnoprospešných služieb, pre 

Hotelovú akadémiu, so sídlom Mikovíniho 1, Bratislava  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Aby nedošlo náhodou k takémuto hlasovaniu, vysvetlím:  

     Hotelová akadémia na Mikovíniho nemá športovisko. Ide 

o športovisko, ktoré využíva. Je to naše, je súčasťou parku 

na Račianskom mýte. Využívajú ho od pondelka do piatku 

občas v doobedňajších hodinách s tým, že pravidelne tam 

býva kolízia s rôznymi deťmi s materskej školy, a podobne. 

Požiadali nás, či by bolo možné, aby toto ihrisko normálne, 

legálne, so súhlasom mestskej časti využívali. Myslím, že 

to je na obdobie do konca kalendárneho roka, trikrát do 

týždňa ak sa nemýlim za symbolické 1 Eur.  

     My v tom nevidíme žiadny problém, ale chcem vás 

poprosiť podporte tento materiál.    

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 

 s c h v a ľ u j e  

prenájom športového ihriska na Mikovíniho ulici postaveného 

na časti pozemku registra „C“ parc. č. 11903/1 a časti 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/297, v k. ú. Nové 

Mesto, v správe EKO-podnik verejnoprospešných služieb 

 

; na dobu určitú do 30. 06. 2016, trikrát týždenne, v dňoch 

utorok, streda a štvrtok, v čase od 10.00 do 13.00 hod.    

pre Hotelovú akadémiu, so sídlom Mikovíniho 1, 831 02 

Bratislava 

 

; pre účel vyučovania telesnej výchovy 
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; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  

 

z dôvodu, že sa jedná o inštitúciu zabezpečujúcu 

vzdelávanie – strednú školu, ktorá bude ihrisko využívať na 

vyučovanie telesnej výchovy pre svojich žiakov, keďže 

nedisponuje dostatočnými vlastnými priestormi na tento účel 

 

; za nájomné za celú dobu nájmu vo výške    1 Eur 

 

; za podmienky: 

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca 

platnosť; 

- bez pripomienok.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)   16 poslancov. 

 Nech sa páči, ideme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              16 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 

 V mene akadémie ďakujem pekne.  

 Ideme ďalej, bod č. 19. 
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BOD 19: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13605/4, 

zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 40 m2, v k. ú. Nové 

Mesto, pre občianske združenie Kresťania v meste, so sídlom 

Východná 7B, Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, vysvetlím trošku situáciu: 

     Vráťme sa do histórie. Pred 2 rokmi sme mali veľký 

problém v parku na Račianskom mýte. Pamätá si pán poslanec 

Galamboš, ktorý pravidelne volal štátnu políciu, mestskú 

políciu. Celá vec v podstate bola ukončená tým, že  

po prvé v parku sa vybudovalo osvetlenie,  

po druhé polícia tam naozaj viackrát zasahovala,  

po tretie dohodli sme sa s občianskymi združeniami ktoré 

tam vydávali stravu, že už tam stravu vydávať nebudú, aj 

keď to bolo na pozemku patriacom cirkvi a presunú sa niekam 

na perifériu, teda mimo širšieho centra akým je park na 

Račianskom mýte.  

 

     Nakoniec po týchto dohodách občianske združenie 

Kresťania v meste a myslím že VAGUS toto rešpektovali s 

tým, že návrh nášho riešenia bolo, že strava sa bude 

vydávať v dvoch lokalitách: Prvá lokalita bude Stará 

Vajnorská, teda na periférii mestskej časti, kde nie sú na 

blízku žiadni obyvatelia. A druhá lokalita je pod mostom 

Lafranconi. Pod mostom Lafranconi to vydávanie stravy 

funguje. Ide o to naplniť tú našu dohodu a zabezpečiť 

vydávanie stravy aj v tej lokalite Starej Vajnorskej, teda 

na periférii mestskej časti.  

  Toľko k tejto veci.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 
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 S faktickou poznámkou je prihlásený pán poslanec 

Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja sa chcem len Teba iba spýtať, pán 

starosta, či toto je tá organizácia, ktorá teraz pracovala 

na Filiálke a upratala tú Filiálku? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, to sú oni. Ďakujem pekne.  

 Keďže  nikto nie je prihlásený do diskusie, poprosím 

návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

prenájom časti pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Nové Mesto, 

parc. č. 13605/4, zastavané plochy a nádvoria, o celkovej 

výmere 12466 m2, evidovaného na LV č. 31, 

; a to v rozsahu 40 m2 

 

; na dobu neurčitú, trikrát týždenne, v dňoch utorok, 

štvrtok a sobota, v čase od 19.30 do 21.00 hod. 

pre občianske združenie Kresťania v meste, so sídlom 

Východná 7B, 831 06 Bratislava 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona 138/1991 Zb.. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 
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z dôvodu, že nájomca je organizáciou zabezpečujúcou 

verejnoprospešné projekty a pomoc ľuďom v núdzi a predmetný 

pozemok má záujem využíva na výdaj stravy pre ľudí v núdzi 

a nadväzujúcu pomoc ako napríklad zabezpečenie zdravotného 

ošetrenia, ošatenia, poradenstva, prípadne inej sociálnej 

pomoci 

 

; za nájomné vo výške      1 Eur/rok 

; za podmienky:  

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca 

platnosť 

- prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania 

dôvodu s trojmesačnou výpovednou dobou 

- nájomca zabezpečí dodržiavanie platných všeobecne 

záväzných nariadení mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, najmä všeobecne záväzného nariadenia 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na pozemku, pod celú 

dobu trvania nájmu 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)   15 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

  

 (Hlasovanie.) 

 Za:               14 poslancov 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Nehlasoval:        1 

 (Poznámka poslanca Ing. Gašpierika, že hlasoval za.) 
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   Pardon, pán Gašpierik volal niečo? 

 A hlasovali ste, pán poslanec, za?  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Pán starosta, ja som sa registroval na 

hlasovanie a potom mi zariadenie nefungovalo. Chcem 

požiadať do záznamu, aby môj hlas bol pripočítaný, že som 

hlasoval za, lebo technicky mi to nebolo umožnené. Namietal 

som počas hlasovania, ovládať zriadenie viem, viackrát som 

sa hlásil že to nefunguje. Takže pokiaľ by sa to dalo 

technicky dodatočne doplniť, že som hlasoval za. Ďakujem 

pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Ďakujem pekne. Pani vedúca, je to 

v poriadku? (Áno.)  

     Čiže 15 poslancov bolo za a tým pádom sme splnili 

potrebnú kvótu 15 poslancov na osobitný zreteľ. Chcem vám 

pekne poďakovať.  

 Poďme ďalej, máme pred sebou materiál č. 20. 

 

 

 

BOD 20:  

Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. 

č. 12355/8, parc. č. 12355/9 a parc. č. 12355/11, 

v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov PhDr. Vahrama 

Chuguryana a Simonu Chuguryan, bytom Letecká 4, Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, poprosím pani doktorka, povedzte pár 

úvodných slov.  
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Mgr. Zuzana  K o z á k o v á, referentka odd. právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel  

a správy pozemkov:  

 Čiže jedná sa o prevod pozemkov; jeden z pozemkov ako 

je uvedené v dôvodovej správe, pozemkov pod garážou vo 

vlastníctve pána Chuguryana. A ďalšie dva pozemky. Jeden 

vlastne bezprostredne susediaci a ďalší pozemok 12355/11, 

čo je vlastne prístupovou cestou ku garáži žiadateľa. 

Žiadateľ vlastne priložil geometrický plán na odčlenenie 

pozemku tak ako bola požiadavka v Miestnej rade, a cena 

určená znaleckým posudkom.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán vicestarosta 

Winkler, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán starosta. My sme sa s kolegami 

poslancami dohodli, že tú kúpnu cenu navýšime na 200,- 

Eur/m2, a to z toho dôvodu že ak si pamätáte, nedávno sme 

schvaľovali v tej istej lokalite predaj pozemkov. Myslím, 

že to bol pán dr. Profant, a tam sme išli nad rámec 

znaleckého posudku. A pretože to je susedná lokalita, tak 

predkladáme návrh na zmenu navrhnutého územia za kúpnu cenu 

vo výške 200,- Eur/m2, t.j. v celkovej výške 34 600,- Eur.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Len keďže predkladateľom je pán prednosta 

Baník tak si to bude musieť osvojiť autoremedúrou, aby sme 

nemuseli možno ani riešiť zmenu. Prosím, pán prednosta. 
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Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Áno, súhlasím. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Dobre. Tým pádom nemusíme špeciálne hlasovať o zmene 

návrhu uznesenia a ideme hlasovať o návrhu, ktorý ste pán 

vicestarosta predniesli, ktorý si pán prednosta osvojil.  

     Ďakujem pekne. Prihlásený je pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo.  Stanko (p. Winkler), prosím 

Ťa, toto je len taký výstrel do vzduchu, alebo niekto už 

rokoval s tým človekom, že to chce kúpiť? 

 

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

 Nie, nie, nejednali sme s ním. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nikto už nie je prihlásený, takže poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

predaj pozemkov registra „C“ KN, v k. ú. Nové Mesto; podľa 

predtlače  

- parc. č. 12355/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

17 m2, evidovaný na LV č. 2382 

- parc. č. 12355/9, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

16 m2, evidovaný na LV č. 2382 
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- parc. č. 12355/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

140 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 12355/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 254 

m2, evidovaného na LV č. 2382, v súlade s geometrickým 

plánom č. 50/2015 

 

; v prospech manželov PhDr. Vahrama Chuguryana a PhDr. 

Simony Chuguryan, obaja bytom Semianova 2, 831 03 

Bratislava 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných 

nehnuteľností vo výške  200,- Eur/m2, t.j. v celkovej výške    

34 600,- Eur 

 

; za podmienok:   

- kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

- kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa 

obojstranného podpísania kúpnej zmluvy 

- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenej 

lehote podpísaná, toto uznesenia stratí platnosť 

- v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcim v uvedenej 

lehote uhradená, toto uznesenie stratí platnosť; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.  

 (Prezentácia.)    15 poslancov.  

 Prosím, pripravíme sa na hlasovanie. Nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Ďakujem pekne.  

 Za:                14 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1  

 Ideme ďalej, bod 21. 

 

 

 

BOD 21:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k. ú. 

Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 

201/A, Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Prosím pár slov. 

 

Mgr. Zuzana K o z á k o v á, referentka odd. právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov: 

 v tomto prípade sa vlastne jedná o nájom pozemku pod 

stavbou vo vlastníctve pani Márie Cupákovej, ktorá si túto 

stavbu odkúpila minulý rok. V podstate navrhujeme zníženie 

nájomného určeného znaleckým posudkom. Vzhľadom na to, že 

pani je už dôchodkyňa, s nízkym príjmom, stavbu využíva 

vyslovene na svoje bývanie a bývanie svojej rodiny. A okrem 

iného, ako som uviedla aj v dôvodovej správe prenajímame 

pani aj pozemok okolo domu, ktorý v podstate na iné účely 

je nevyužiteľný. A suma prenájmu za tento pozemok je 

pomerne vysoká, je to 1 860,- Eur ročne.  

 

     Čiže v prípade že by sme jej dali nájomné za cenu 

určenú znaleckým posudkom, bolo by to pre ňu pravdepodobne 
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neúnosné, aby dané nájomné bola schopná uhradiť. S touto 

sumou súhlasila a vyjadrila sa, že takúto sumu by bola 

pravdepodobne schopná splácať. Neradi by sme boli, aby 

nebola schopná toto nájomné splácať, preto navrhujeme 

zníženú sumu o 50 %. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpierik, máte slovo. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  

 Ďakujem pekne. Myslím, že tento materiál sme mali aj 

na Miestnej rade, kde odznela diskusia, že v uplynulom 

období sme dostali ako mestská časť od ÚKSPu, Ústredného 

ústavu skúšobného poľnohospodárskeho návrh na odkúpenie 

tohto majetku v rámci predkupného práva; pozemku, či už aj 

budovy. A bolo nám povedané, že už sa nevie, kde sa tento 

list nachádza, resp. kto rozhodol o tom, že mestská časť 

nevyužila to predkupné právo, nakoľko podľa zákona 

o obecnom zriadení o týchto majetkových veciach rozhoduje 

zastupiteľstvo. A myslím si, a mám za to, že o tom nemôže 

rozhodnúť zamestnanec alebo referent úradu; že či už táto 

informácia je teda komplexná, lebo bolo sľúbené, že nám to 

bude dodatočne poskytnuté, a túto informáciu sme nedostali. 

Ďakujem.  

 

 

Mgr. Zuzana  K o z á k o v á, referentka odd. právneho: 

     Pravdepodobne sa táto informácia je dezinformácia, 

lebo takúto žiadosť som  nenašla a vlastne ani sme nemali 

predkupné právo k danej stavbe keďže pani si to kúpila ako 

dlhodobý nájomca. A teraz to aktuálne v zákone táto časť 

nie je, ale v čase keď ona odkupovala danú stavbu, tak to 

bolo, že vlastne ona mala právo stavbu odkúpiť bez 
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ponukového konania štátu. Takže my sme žiadne predkupné 

právo nemali a takáto ponuka nám ani neprišla. Aspoň určite 

nie písomná, mala som túto informáciu od kolegu, alebo si 

pomýlil.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem pekne za slovo. Teda ešte raz sa spýtam, lebo 

z toho textu nie je mi zrejmé. Pani vlastní stavbu, 

predpokladám  že dom na tom pozemku, ktorý jej chceme 

prenajímať? Alebo okolo.  

 

 

Mgr. Zuzana  K o z á k o v á : 

 Pani vlastní dom na pozemku, ktorý jej chceme 

prenajímať. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Je to jeden pozemok, ktorý je aj, aj. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca odd. právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov: 

 Ten pozemok je v podstate celý vo svahu, aj schody 

vedú dole po tom pozemku. Potom je dom a za tým je záhrada. 

Využitie pre hocikoho iného ako je ten vlastník toho domu 

je v podstate nemožné, pretože z druhej strany je taký 

uzučký chodník. Myslím, že tam máte aj fotodokumentáciu. 
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 Pani si ten pozemok okolo prenajala za cenu v zmysle 

zásad hospodárenia a nakladania s majetkom.  

     Tá časť pozemku pod domom, tú nie je možné v zmysle 

týchto zásad prenajímania, ktoré máme schválené 

zastupiteľstvom prenajať. Z toho dôvodu je to momentálne 

v zastupiteľstve. Cena určená znaleckým posudkom je dá sa 

povedať pre pani viac ako neúmerne vysoká. A vzhľadom na 

ten príjem, ktorý má tam uvedený, a vzhľadom na to, že má 

nezaopatrené dieťa, a nie je schopná splácať tú sumu, ktorá 

je určená znaleckým posudkom.  

 

 Boli sa tam pozrieť aj poslanci, na kvázi poslaneckom 

prieskume. Čiže v podstate tento pozemok z môjho pohľadu 

naozaj nemôže využívať nikto iný, ako vlastník tej danej 

stavby. Aj okolo, ten je prenajímaný, na to existuje 

nájomná zmluva, tú si pani platí, aj dodržiava podmienky 

nájomnej zmluvy.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel len spýtať, na 

základe tejto informácie, že kedy bol tam vykonaný 

poslanecký prieskum? Lebo o tom vedomosť nemám.    

 

 

Mgr. Mariana Moravcová Tomčíková, vedúca odd. právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov: 



 

 

 

                                                                   12. zasadnutie MZ MČ B-NM 26. apríla 2016 

128 

 Ja som to nazvala kvázi poslanecký prieskum; takže 

dvaja poslanci sa tam boli osobne pozrieť, pani Pfundtner 

a pán Mikulec.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :      

 To ma mrzí, že možno čo sme tam gesční poslanci za 

volebný obvod Koliba Kramáre a že by sme možno takúto 

informáciu radi privítali. Myslím, že minule sa to 

objavilo, že bol špeciálny kvázi poslanecký prieskum 

napríklad k projektu na Račianskom mýte. Pokiaľ by boli to 

dostali možno aj tí poslanci ktorí majú záujem o to, tak by 

tam radi prišli; určite osobne vravím za seba, a mal by som 

o tom potom vedomosti. Takto, samozrejme, vždycky je to 

z nejakých útržkových informácií, resp. tak ako povedala 

predkladateľka alebo spracovateľka materiálu, že to bola 

nepravdivá informácia ktorú sme dostali.  

 

     Vždycky pracujeme len v tom danom momente ale 

s určitou informáciou. Nie je komplexná. Takže možno do 

budúcnosti, pokiaľ by sa to dalo zlepšiť, tak určite by to 

bolo lepšie pre schvaľovanie materiálov. Ďakujem. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca odd. právneho: 

 Ja len aby som zareagovala: Po konaní Miestnej rady 

pán poslanec Mikulec sa sám prihlásil a sám sa tam chcel 

ísť pozrieť, a teda nejakým spôsobom asi sa dohodol aj 

s pani poslankyňou Pfundtner.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Sládek. 
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ to musím povedať, ale 

chcem sa spýtať, čo sa stane, keď tento materiál 

neschválime?  

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca odd. právneho: 

 Pani bude musieť platiť nájomné stanovené znaleckým 

posudkom. V podstate užíva pozemok bez právneho titulu, čo 

zakladá bezdôvodné obohatenie.  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Takže ona má platnú nájomnú zmluvu na ten pozemok? 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca odd. právneho:  

 Ona má platnú nájomnú zmluvu len na pozemok okolo 

domu. Sú to dva zvlášť pozemky. Zvlášť je pod stavbou, pod 

domom. A druhý pozemok okolie toho domu, to je zvlášť 

pozemok a je klasifikovaný ako záhrada. Z toho titulu má 

uzatvorenú nájomnú zmluvu v zmysle zásad prenajímania, tiež 

stanovený cenový výmer konkrétne za m2. Avšak cenový výmer 

nie je na pozemky pod stavbami, z toho dôvodu teda  nebolo 

možné z našej strany bez schválenia zastupiteľstvom 

uzatvoriť nájomnú zmluvu, preto je predložený materiál. 

 

 V prípade, ak neschválite ten prenájom teraz na 

zastupiteľstve, budeme musieť druhú stranu vyzvať, aby 

platila nájomné v zmysle toho znaleckého posudku. Ak 

odmietne platiť, budeme musieť podať žalobu na vydanie 

bezdôvodného obohatenia, nakoľko užíva pozemok bez právneho 

titulu. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak sú pochybností o jej sociálnych možnostiach 

a zázemí, možno by bolo rozumné urobiť kvázi poslanecký 

prieskum vo väčšom meradle, pozrieť si, ísť na tvar miesta, 

prečítať doklady, aby ste vedeli o kom hovoríme, v akej je 

sociálnej situácii, či si to môže dovoliť alebo je to pre 

ňu problém.   

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rád vedel, na 

základe čoho prišlo rozhodnutie, že zo znaleckého posudku 

budeme chcieť od tejto pani polovicu, či sa niekto len 

zapozeral von oknom alebo do kryštálovej gule a povedal si, 

že tak ideme na polovicu? By ma potešilo, keby sa tento 

materiál že sa pani nachádza v nejakej sociálnej situácii 

objavil aj v sociálnej komisii a mohla by sa k tomu 

sociálna komisia vyjadriť. A možno, že výška nájomného, 

ktorá je absurdná 740,25 Eur, nechápem na čo je tam tých 25 

centov? By mohla byť úplne iná a mohla byť nižšia, keby sme 

dokázali posúdiť, keby sme vedeli posúdiť jej sociálnu 

odkázanosť ako sociálna komisia.  

 

     Mňa v tomto prípade napadá, že by som len tak ad hoc, 

ale zasa by to bolo len zapozeranie do kryštálovej gule, 

navrhol to nájomné ešte nižšie ako je 740 Eur. Ale v každom 

prípade neviem, či sa dá ešte zvážiť ten poslanecký 

prieskum, prejsť si tento materiál čo sa týka tejto pani 

ešte raz, a dať to na ďalšie zastupiteľstvo. Skúsme sa nad 

týmto zamyslieť. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Gašpierik. 
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Nechcel by som aby tento materiál ako predchádzajúce 

dva body dopadli tak, že kvôli jednému hlasu tento materiál 

neprejde. Ale dovolil by som si požiadať predkladateľa, 

pokiaľ by to vedel stiahnuť, predložiť na komisiu 

sociálnych vecí a následne by išiel na rokovanie 

zastupiteľstva tak aby to nemalo negatívny verdikt 

a nemuselo sa postupovať tak, ako avizovala vedúca právneho 

oddelenia, aby to išlo na právne vymáhanie. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som chcel len k tomu prieskumu:  

     To nebol poslanecký prieskum. Ja ako tajomník Rady som 

sa zúčastnil tejto Rady a keď vieme všetci kolegovia čo sú 

členmi Rady, tam počuli čo tam padlo. To znamená, že sme 

mali nárok na nejaké predkupné právo, na základe toho ma to 

zaujímalo čo to je za pozemok, tak som sa tam bol osobne 

pozrieť, čo to je za pozemok. Pani Pfundtner tam bola 

preto, lebo tá obyvateľka si ju, ak mám dobré informácie, 

jej zavolala telefonicky, čiže sa tam so mnou stretla na 

dohodnutom stretnutí.  

 

     Poviem na rovinu, tá pani je v ťažkej sociálnej 

situácii, nemám problém s tým, aby to išlo ako povedal 

Peter (p. Ágoston) do sociálnej komisie. Keď je možnosť jej 

vyjsť nejako v ústrety, zvážil by som to. Má dcéru ktorá 

študuje na vysokej školy. Obidve sú fakt v ťažkej finančnej 

tiesni. Tá pani kúpila ten dom preto, lebo v tom dome 

bývala niekoľko rokov, čiže v tom dome existuje už dlhšiu 

dobu. A ten pozemok, ako povedala pani vedúca právneho, 
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užíva spolu s týmto domom. Čiže my sme toto všetko zistili 

na mieste, nikto sa o to dlhšie nezaujímal.  

 

 A hovorím, nemám problém, možno by bolo aj lepšie, 

keby sa to stiahlo a išlo do sociálnej komisie a pozrelo sa 

na to viacej poslancov. Myslím si, že ten istý názor ktorý 

zdieľam ja alebo zdieľa pani Pfundtner, alebo aj pán Mikuš, 

ktorý tam tiež bol, tak by mali aj ostatní poslanci. Bol by 

som rád keby sa to dalo, aby všetci vedeli že o čo tu ide 

a nikto nemá s tým problém. A keď sa dá pomôcť pani, tak 

možno by sme jej pomohli viac. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bola tu otázka: prečo takáto suma? Odpoveď je 

jednoduchá. Pani komunikovala s úradom na tému koľko bude 

platiť? Úrad jej povedal cenu podľa znaleckého posudku. Ona 

následne požiadala o zníženú cenu, takže bol som dopytovaný 

oddelením čo jej máme odpovedať. Po preskúmaní papierov som 

jej navrhol cenu ako predtým platila inštitúcia, ktorá to 

mala prenajaté. To je tých 926,28 Eur. Ona následne 

reagovala, že je to pre ňu stále neprijateľné. Tak som 

povedal, že som schopný sa pred poslancov postaviť so 

sumou, ktorá bude na úrovni jednej polovice zo znaleckého 

posudku. Toto je dôvod prečo je tam cena taká, aká je. Pán 

poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta, aj za 

tento hrdinský čin, ktorý ste prezentovali. Vzhľadom na to, 

že teraz môžeme prenajímať za cenu, ktorá je nižšia ako 

znalecký posudok, vzhľadom na to že len mesačne podpisujete 

objednávky 7 000 Eur a viac na súkromnú televíziu, tak by 

som si dovolil navrhnúť s plnou vážnosťou zníženie tohto  
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nájomného na 1,- Eur/rok a myslím si, že nemusíme ani 

zaťažovať žiadnu sociálnu komisiu. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ja som chcel to isté, čo navrhol teraz pán Sládek. 

Čiže pokiaľ predkladateľ materiálu, teda prednosta, si 

neosvojí tie výzvy ktoré prišli aby materiál stiahol, tak 

sa prikláňam k tomu, aby pán Sládek dal pozmeňujúci návrh 

na 1,- Eur/rok. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Sládek, prepáčte, už ste 

presiahli možnosť príspevkov. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Vy ste ma nezapli. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, pán poslanec Sládek deklaruje, že nebol 

prvý raz zapnutý; nesledovali ste to? 

 Tak poďte nás oblažiť ďalším príspevkom; nech sa páči. 

 

 

Poslanec  D. S l á d e k :  

 Ďakujem veľmi pekne za slovo Ja len som za to, aby sa 

v žiadnom prípade tento materiál nesťahoval, nenaťahovali 

sme čas tej pani, vzhľadom na to čo som tu uviedol. Dajte 

návrh, aby to bolo 1,- Eur/rok. Myslím, že  v tomto prípade  
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nemusím ani nič predkladať písomne vzhľadom na to, že dnes 

bolo x návrhov pozmeňovacích predložených a dosť 

podstatnejších bez písomného materiálu. Takže vyzývam vás, 

aby ste to dali, návrh na 1,- Eur. Predpokladám, že je to 

pozemok, s ktorým mestská časť nemá žiaden nápad na 

starostlivosť o tento pozemok, keďže je to pod stavbou 

a okolo stavby. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ešte niekto do diskusie?  

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Osvojujem si návrh pána Sládka na 1,- Eur/rok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, ešte niekto? Do diskusie nie je nikto 

prihlásený, diskusiu uzatváram. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e   

prenájom pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Vinohrady, parc. 

č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, 

evidovaného na LV č. 3673 

 

; na dobu určitú, po dobu trvania vlastníckeho práva p. 

Márie Cupákovej k stavbe so súpisným číslom 3525 postavenej 

na pozemku parc. č. 7208/1     
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pre Máriu Cupákovú, bytom Jaskový rad 201/A, 831 01 

Bratislava 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

 

z dôvodu, že: 

- nájomca je vlastníkom stavby so súpisným číslom 3525 

postavenej na pozemku parc. č. 7208/1, ktorú nadobudol do 

vlastníctva od Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 

poľnohospodárskeho v Bratislave ako predchádzajúceho 

nájomcu tohto pozemku, pričom tento mal nájomné stanovené 

vo výške 926,26 Eur/rok 

- nájomca nevyužíva túto stavbu na komerčné účely, ale 

využíva ju na vlastné bývanie 

- nájomca je dôchodkyňa s nízkym príjmom s nezaopatreným 

dieťaťom 

 

; za nájomné vo výške  1,- Eur/rok  

; a to od 01. 01. 2016 

 

; za podmienky:  

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; 

v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej 

lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť; 

bez pripomienok.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    16 poslancov. 
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 (Hlasovanie.) 

     Za:               13 poslancov 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         3 

 Materiál nebol prijatý. 

 Ideme ďalej; máme pred sebou bod 22. 

 

 

 

BOD 22:  

Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v katastrálnom   

území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova. Otváram diskusiu. Nikto nie je 

prihlásený. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Ja by som poprosila poslancov, aby tu ostali chvíľočku 

na to hlasovanie. 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto; podľa predtlače  

1. s c h v a ľ u j e  zriadenie budúceho vecného bremena 

k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, ostatné 

plochy, o výmere 30 606 m2, v k. ú. Nové Mesto 

 

; za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetických 

zariadení v rámci plánovanej inžinierskej stavby „BA Nové 

Mesto, Tetmayerova, NNK“ a užívania, prevádzkovania, 
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údržby, opráv, rekonštrukcie a modernizácie a akýchkoľvek 

stavebných úprav plánovanej stavby a jej odstránenia 

 

; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na 

zameranie vecných bremien po zrealizovaní plánovanej stavby 

 

; v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

 

; za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým 

posudkom 

 

2. s p l n o m o c ň u j e  starostu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého k podpísaniu 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

 

3. s p l n o m o c ň u j e  starostu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého k podpísaniu 

realizačnej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá bude 

uzatvorená na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena 

 

; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na 

zameranie vecných bremien po zrealizovaní plánovanej stavby 

 

; za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým 

posudkom 

 

; za podmienok: 

- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude 

budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná v lehote 60 

dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 
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- v prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena nebude budúcim oprávneným z vecného bremena 

v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     15 poslancov. 

 Nech sa páči, pripravíme sa a ideme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                13 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Nehlasoval:         1 

  

 

 

BOD 23: 

Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 13442/23, v katastrálnom území 

Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto; podľa predtlače 

 s c h v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 13442/23, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

1277 m2, v k. ú. Nové Mesto 

 

; za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetických 

zariadení v rámci inžinierskej stavby „Obytná zóna 

Nobelova“ a užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, 

rekonštrukcie a modernizácie a akýchkoľvek stavebných úprav 

stavby a jej odstránenia 

 

; v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 15/2015 na 

vyznačenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych 

sietí 

 

; v prospech oprávneného z vecného bremena – spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

 

; za jednorazovú odplatu vo výške   70,- Eur/m2   

 

; za podmienok: 

- zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným 

z vecného bremena podpísaná v lehote 60 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

- odplata za zriadenie vecného bremena bude uhradená 

v lehote 15 dní odo dňa účinnosti zmluvy o zriadení vecného 

bremena 

- v prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude 

budúcim oprávneným z vecného bremena v uvedenej lehote 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      14 prítomných. 

 Pripravíme sa; nech sa páči hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 14 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

  

 

BOD 24: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Odyseus – Projekt „Pomoc 

na ul. Pri Trnavskom mýte“ 

 (Prerokovaný za bodom 29 - str. 144) 

 

 

BOD 25: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Slobodný bajker – Projekt 

„Bicepark Koliba“ 

 (Prerokovaný za bodom 29 - str. 168) 

 

Bod 26: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Spoločenstvo vlastníkov 

bytov Bárdošova  

 (Stiahnutý z programu rokovania.) 

 

 

BOD 27: 

Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 

2016 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Snáď bez úvodného slova a bez nejakých diskusií.  
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 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia:    14 poslancov. 

 Nech sa páči, pripravíme sa a ideme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem. 

 Za:              13 poslancov. 

 Proti:            0 

     Zdržal sa:        1 

 

 

 

BOD 28:  

Návrh na odvolanie člena a člena s hlasom poradným Dotačnej 

komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Verím, že môžeme ísť bez úvodného slova a bez nejakej 

diskusie. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 o d v o l á v a  na základe písomného vzdania sa 

1. Ing. Stanislava Winklera z funkcie člena 

2. Ing. Andreu Vítkovú z funkcie člena s hlasom poradným 

z Dotačnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    16 poslancov. 

 Nech sa páči, ideme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Za:               14 poslancov. 

     Proti:             2 

 Zdržal sa:         0 

 Ďalším bodom je bod č. 29. 

 

 

 

BOD 29:  

Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové mesto na 

rok 2016 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Bez úvodného slova. Niekto chce do diskusie? Áno. Pán 

poslanec Gašpierik; nech sa páči, máte slovo. 
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel požiadať predkladateľa, 

pokiaľ by si opravil v dôvodovej správe, že je to na 

základe vecného plánu zasadnutí nie roku 2015, lebo sme už 

o rok ďalej. Ale skôr by som sa zase opačne pýtal pre 

ďalšie obdobie, či tento materiál nám vyplýva z nejakého 

všeobecne záväzného nariadenia, štatút sme zrušili, zdá sa 

mi to trošičku také bez nejakej potreby, nakoľko vždy to 

schvaľujeme buď na začiatku roku, a pokiaľ to schvaľujeme 

teraz v mesiaci apríl, poťažne už v mesiaci máj na konci, 

či to má význam takto administratívne schvaľovať. Tak či 

tak je to vždycky taká povinná jazda, že by sa to už 

neschvaľovalo, alebo aby sa to schvaľovalo s plánom 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva ako jednotný materiál. 

Ďakujem. 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Teraz sa jedná o vecné, bude to slúžiť hlavne pre 

zamestnancov, ktorí sú povinní na ktoré zastupiteľstvo 

predkladať materiály. Tiež to malo nejaký postup, prebehlo 

to cez všetky oddelenia na Miestnom úrade, ktoré 

predkladali svoje nejaké potreby. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Už nikto nie je prihlásený.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  
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Vecný plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na 

rok 2016; 

bez pripomienok. 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    17 poslancov. 

 Nech sa páči, ideme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem.  

 Za:               15 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         2 

 Máme pred sebou ďalší bod. 

 

 

 

BOD 24:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Odyseus – Projekt „Pomoc 

na ul. Pri Trnavskom mýte“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, veľmi stručne: Občianske združenie 

ODYSEUS pôsobí v našej mestskej časti, pôsobí v Bratislave 

ako takej, zaoberá sa terénnou prácou a terénna práca je 

zameraná na predovšetkým ľudí, ktorí majú kontakt s drogami 

s tým, že našou snahou, alebo teda práca je zameraná na 3 

veci:  

     Prvá vec, výmena striekačiek; po druhé, vďaka tejto 

výmene dochádza ku kontaktu s ľuďmi, ktorí sú drogovo 

závislí a tým pádom je možné s nimi pracovať, je možné im 

pomáhať, je možné riešiť nejakú evidenciu, resp. liečenie; 

a tretia vec, je to zbieranie striekačiek v určitých 
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štvrtiach, ktoré sú ohrozené. Komisia schválila sumu 1 000 

Eur, ja som si dovolil navrhnúť toto uznesenie v bodoch 

alternatívne, A a B. Bod A je 4 500 Eur, bod B je 1 000 

Eur. Navrhujem zvýšenie práve preto, že toto je činnosť 

ktorú potrebujeme aby niekto ju vykonával, aby evidoval 

týchto ľudí, aby s nimi pracoval.  Tam, kde istým spôsobom 

občianske združenie pôsobí tak tam je tých striekačiek 

a tých problémov menej. Viem, že aj Vrakuňa s nimi 

spolupracuje vo veci Pentagónu, a ďalšie mestské časti 

takisto. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Galamboš.  

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám práve opačnú 

mienku, títo ľudia nám sem naťahajú drogovo závislých ľudí, 

ktorým budú vymieňať striekačky. Striekačky nie všetci 

vymieňajú, niektoré nám ostávajú na Račianske mýto. Nechcem 

si predstaviť, keď dieťa na to v tráve stúpne, alebo sa 

s tým pichne. Toto nie! Toto nie je cesta, aby do našej 

mestskej časti do parku na Račianskom mýte, na Trnavskom 

mýte, na Biely kríž, na Kolibu, chodili si vymieňať feťaci 

z celého mesta striekačky.  

 

     Bohužiaľ dovolím si s týmto nesúhlasiť; a pribudla nám 

ďalšia skupina. Už tu máme narkomanov, bezdomovcov, a teraz 

nám pribudli ešte pracovníčky ktorí robia v sexbiznise. Tak 

to tu ešte nebolo, už len toto nám tu chýbalo. Ďakujem 

pekne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

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

 Ja by som sa v tomto  pripojil k pánovi poslancovi 

Galambošovi, lebo fakt, tá situácia s bezdomovcami je 

z roka na rok horšia. Teraz si dávam otázku, že či to nie 

je aj preto, lebo sa im tak pomáha tým bezdomovcom v tejto 

mestskej časti. Čiže ja to vidím takto: Máme tu tie garáže 

na tom Zátiší, tie garáže pôjdu teda dúfam v dohľadnom čase 

dole, lebo sa už o tom rozpráva strašne dlho. Tak to by som 

sa chcel pána starostu opýtať, že v akom je to stave? Lebo 

my by sme to všetci najradšej videli, že tam nie je nič, či 

nebodaj aby aj niekoho nezabilo, lebo je to fakt v zúfalom 

stave.  

 

 A potom by mali prísť na rad tieto organizácie, ktoré 

teda sa zaoberajú tými bezdomovcami, lebo tam ich je tam 

hodne. A ukázať teda aj poslancom, aj obyvateľom okolitých 

ulíc, ktorí sa neuveriteľne sťažujú na ten bodrel ktorý tam 

je, že ako dokážu s nimi pracovať a ako vedia týchto 

bezdomovcov vyriešiť. Takže tiež je to taký dvojitý názor; 

či to viac pomáha, alebo viac škodí? Ja by som to radšej 

zatiaľ nechal tak.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S faktickou poznámkou pán pán poslanec, pán  

vicestarosta Winkler. 

  

 

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

 Ďakujem za slovo pán starosta. Ja by som rád počul 

názor predkladateľa a spracovateľa, predsedu Dotačnej 

komisie, takže nech sa páči.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikuš. 
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Poslanec Mgr. V. M i k u š, predseda Dotačnej komisie: 

 Ďakujem pekne za slovo pán starosta. Ja by som len 

chcel uviesť na pravú mieru jednu vec. Tam bola pôvodná 

žiadosť na 4 932 Eur a jeden poslanec na Dotačnej komisii 

dal návrh taký, ktorý v tomto materiáli je. Vy ste to teda 

upravili na 4 500 Eur a tých 1 000 Eur ako navrhol ten pán 

poslanec. Ja si myslím, že tam by sa asi malo hlasovať o 

tých 4 932 Eur a potom o tých 1 000 Eur a teda uvidíme že 

ako poslanci rozhodnú. Neviem či to je správne riešenie, že 

Vy ste tam dali 4 500 Eur. Ja som predkladateľ tohto 

materiálu a ja som to tam nedával takto. Čiže by som 

poprosil, keby sa to mohlo opraviť. 

 

     A čo sa týka tejto žiadosti, tak to hlasovanie na 

Dotačnej komisii bolo, že traja boli za 1 000 Eur, dvaja 

boli proti. Ja som bol proti, ja aj teraz budem hlasovať 

proti.  

 

     Ja si nemyslím, že by mestská časť mala míňať peniaze 

daňových poplatníkov na ľudí v pouličnom sexbiznise 

a užívateľov drog. Fakt myslím si, že toto by mali riešiť 

iné organizácie. Máme tu kopu veci v mestskej časti, na 

ktoré stále počúvame že nie sú na to peniaze. Tak myslím, 

že na toto by tiež nemali byť peniaze. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja v podstate nemám problém 

s tým, aby sa ľuďom pomáhalo a vymieňali sa im striekačky. 

Mám problém s priestorom, v ktorom sa to má robiť. My tam 
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máme Tržnicu, s ktorou máme problémy, pretože nám tam 

odchádzajú ľudia a nevieme čo s ňou budeme robiť. A teraz 

si tam ešte dotiahneme, oni si tam tak či tak chodia, a do 

toho istého priestoru dotiahneme ďalších feťakov. Normálni 

ľudia nám do toho priestoru už len kvôli tomuto chodiť 

nebudú.  

 

     Skúsme sa zamyslieť nad tým a naozaj komplexne tento 

problém riešiť. Máme tu Zátišie, rozťahujeme tento problém 

po celej mestskej časti. Mne sa nezdá vhodné, aby sme ho 

rozťahovali po celej mestskej časti. Keď už sme sa nejakým 

spôsobom zmierili s tým, že tí ľudia sú v blízkosti 

Zátišia, tak to robme na Zátiší, ale nerozťahujme to po 

celej mestskej časti.  

 

     Ale ja si myslím, že od tohto sú tu kvalifikovaní 

ľudia, ktorí sú schopní navrhnúť nejakú koncepciu čo s tým. 

Mne sa toto zdá absolútne nekoncepčné. Nemám, ešte raz 

poviem, problém s tým, aby sa  im striekačky vymieňali, ale 

mám problém s tým, aby sa to robilo na Trnavskom mýte. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja plne súhlasím s predsedom 

Dotačnej komisie, s pánom Mikušom. Máme tu dosť tém, kde 

teda tie peniaze chýbajú. Ja sa teda len divím, že sú tu 

deti, ktoré potrebujú prostriedky na školské aktivity. 

A tam si žiadajú 400, 500 Eur, a rôzne iné subjekty im 

dávajú dotácie 1 000 Eur a my ich podporujeme v takom malom 

množstve. To sa, dúfam, teraz zmení. Pán predseda Dotačnej 
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komisie mi to prisľúbil. My v prvom rada sa budeme zaoberať 

tým, že budeme podporovať naše deti a sociálne slabších; 

takých pre ktorých sa to oplatí robiť. To znamená, že ja 

nemám problém podporovať sociálne slabších ako sú mamičky 

s deťmi, atď., atď., ktorí to teda potrebujú, a aj vidím 

tam ten výsledok, ako pomáhať ľuďom ktorí sú za dve hodiny 

po pomoci spití na Kuchajde, váľajú sa tam v tráve 

a obťažujú ľudí pri rôznych obchodných centrách, atď. Toto 

ja určite podporovať nebudem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Mikuec ma predbehol.      

     Krátko: Určite budem hlasovať proti jednej sume, 

druhej sume vzhľadom na to čo povedal aj Peter Ágoston, že 

tá lokalita sa mu nezdá. Podľa mojich informácií tam tá 

lokalita je stanovená preto, lebo tam sa proste zbierajú 

striekačky od občanov aj iných mestských častí Bratislavy.  

      

     K tomu ich projektu; podľa môjho názoru, aspoň 

neprezentovali nejakú analýzu, že ako, akým spôsobom, 

nejakými štatistickými číslami by im vedeli pomôcť priamo 

v tomto postihnutom území v našej mestskej časti. Preto, 

keby to bolo aj 1 Eur, tak to nebudem za to hlasovať.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne za slovo.  
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     Ja si dovolím prikloniť k tým dvom témam. Jedna je 

lokalita; naozaj tá lokalita v blízkosti Trnavského mýta, 

Tržnice je absolútne nevhodná. Keď sa s kýmkoľvek  

rozprávam s občanmi, tak naozaj prestali chodiť nakupovať 

do tohto priestoru našej Tržnice. Teraz sa otvorila nová na 

Tomášikovej a naozaj je to tam presmerované. Všetci 

obyvatelia ktorí chodili na Trnavské mýto, tak práve z toho 

dôvodu nechodia, lebo sa tam rozbehlo bezdomovectvo, 

rozmohli sa tam najmä zariadenia výčapného charakteru. A 

myslím si, že takéto niečo nám do tejto lokality naozaj nie 

je vhodné a nepomôže k tomu, aby sme vedeli dostať Tržnicu 

na úplne inú trajektóriu väčšej návštevnosti a väčšej 

atraktivity.    

 

 A druhý problém je, ktorý sme riešili na sociálnej 

komisii, myslím že celú túto oblasť, kde bolo vyčlenených 

35 000 Eur v rozpočte pre týchto 7 subjektov, tak si 

myslím, že by sme mali riešiť po prijatí Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja v mestskej časti, ktorý 

by túto oblasť postupne riešil a systémovo.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š, predseda Dotačnej komisie: 

     Ďakujem pekne. Ja som len na pána poslanca Ágostona 

chcel zareagovať, že ani si nemyslím, že správne miesto je 

Zátišie, kde by sa mali presúvať títo ľudia. Malo by sa to 

presunúť niekde mimo Bratislavy najlepšie. A to Zátišie, 

dúfam, že pán riaditeľ Molnár začne promtne riešiť 

a vyčistí sa to. A nebudú sa tí bezdomovci chodiť kúpať 

v lete na Kuchajdu. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Faktická poznámka pán poslanec Ágoston; ale nie na 

faktickú poznámku, že?  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne. Mňa v tomto momente napadla jedna  

myšlienka. My sme pred chvíľkou tu schválili prenájom 

pozemku pre Kresťanov v meste, tam pri Jurajovom dvore, pri 

tej remíze. Ja neviem či môžeme, to je teraz otázka z mojej 

strany, odporučiť všetkým týmto organizáciám, aby sa 

lokalizovali do tohto priestoru, kde sa bude vydávať tá 

polievka? A potom sa bavme s nimi o tom, že im budeme dávať 

nejaké dotácie?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik. Nič. Dobre. 

 Pán poslanec Dubček. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

     Ja si tiež myslím, ja už som spomínal, že tiež mi je 

ľúto týchto občanov, ale keď sa vytvárajú podmienky iba 

čiastočné a nie je to spojené aj so zdravotnou 

starostlivosťou, ktorú oni nie sú povinní absolvovať, tak 

prinášame riziko aj pre našich občanov. A dovolím si 

požiadať, aby ich aj častejšie kontrolovala Mestská 

polícia, pretože to je neustály prúd, kedy títo občania, 

ktorí ani nie sú z nášho Nového Mesta a nie sú evidovaní, 

a chodia a odcudzujú vozíky z Polusu. A po Kutuzovovej, to 

môžete pravidelne cez deň odsledovať, idú dozadu na 

Kukučínovú, do tej reťaze garáží a potom tam preberajú 

tieto odpadky a skladujú ich, čo myslím, že aj v blízkosti 
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polikliniky, kde chodia aj deti, nie je vôbec vhodné. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený.  

 Takže ak dovolíte, máme tu prihláseného pána Adama, 

ktorý chce vystúpiť k bodu 24.  

 Takže vás chcem poprosiť, mali by sme odhlasovať, či 

teda môže vystúpiť. Myslím, že zvykom ako obyčajne je, 

každému občanovi umožniť vystúpiť. Takže prosím, poďme 

hlasovať o tom, či umožníme pánovi Adamovi vystúpiť k bodu 

24. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)    17 poslancov.  

 Nech sa páči, ideme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:               17 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Pán Adam, poďte prosím k nám; máte slovo.  

 

 

OBČAN: Peter A d a m, štatutárny zástupca OZ VAGUS  

 Dobrý deň. Som štatutárny zástupca Občianskeho 

združenia VAGUS.  

 Vážený pán starosta, milí poslanci, ja som tu mal 

vlastne stáť aj pri obhajobe ostatných dotácií z ostatných 

občianskych združení, ktoré majú nastať v ďalších bodoch, 

ale prejednáva sa tu v tejto chvíli Občianske združenie 

ODYSEU, ktoré robí sociálnu prácu s užívateľmi drog 

a s ľuďmi pracujúcimi v uličnom biznise. Tak len 

v krátkosti, naše skúsenosti s touto organizáciou 

a s prácou ktorú robia je tá, že všetky injekčné striekačky 
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ktoré oni vyzbierajú, a nie je to málo, sú to fakt sto 

tisíce na celom území Bratislavy, ktoré v momente keby ich 

oni nevyzbierali, ležali by na ulici. Tým pádom jednak že 

zbieraním injekčných striekačiek ochraňujú nielen ľudí 

ktorí ich užívajú, tým pádom s čistými injekčnými 

striekačkami, ale chránia aj obyvateľov jednotlivých 

mestských častí, ktorí sa s týmito striekačkami nestretnú. 

Robia s týmito ľuďmi sociálne poradenstvo, riešia ich 

zdravotný stav a riešia ich celkovú sociálnu situáciu.   

 

 Vieme, že táto problematika je veľmi špecifická a je 

veľmi problematická aj voči občanom. Ale vieme to, že ak 

služby sa presunú na okraj mesta, nestane sa to, že ľudia 

ktorí užívajú drogy z danej lokality odídu. To znamená, že 

treba poskytovať služby tam, kde sa ľudia s danými 

problémami vyskytujú. To znamená, že treba poskytovať tieto 

služby na miestach, kde je pravidelný výskyt. My máme 

skúseností s ľuďmi bez domova a OZ ODYSEUS to rieši 

s užívateľmi drog, takže v krátkosti asi takto.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý   

 Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán 

poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Som rád, že si ostali pri mikrofóne 

pán Adam, lebo my tu máme takú diskusiu pri tomto stolíku. 

Teda tí ľudia, ktorí zbierajú tie injekčné striekačky 

rozdávajú tým ľuďom vyčistené. A tie sa zase zahadzujú 

a zase ich zbierajú a zase im dávajú týmto ľuďom čisté. 

A tie čisté sú vlastne vždy špinavé, lebo sú buď infikované 

alebo čokoľvek iné. A máme tu taký kolobeh striekačiek, 

ktoré sa rozdávajú a rozhadzujú. 
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OBČAN: P. A d a m  

 Funguje to tak, že človek dostane toľko čistých 

injekčných striekačiek, koľko donesie špinavých. To 

znamená, že je motivácia tých ľudí, aby si špinavé 

striekačky nevyhadzovali vonku na ulicu, aby si ich 

schovávali, lebo za ne dostanú vlastne striekačky čisté.    

  

 

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

 Ja len si neviem predstaviť motiváciu človeka, ktorých 

som ja osobne videl niektorých, teda aj bezdomovci, aj 

feťaci, odovzdávať tieto striekačky niekde a vymieňať si 

ich za čisté. Možno že to je. 

   

 

OBČAN: P. A d a m      

     Motivácia ľudí, ktorí užívajú drogy je to, že tiež sa 

chcú chrániť a aj Občianske združenie ODYSEUS ich učí 

k tomu, že ak ich už berú, nech berú zdravo. To znamená, že  

aby aj oni sa chránili a nerozširovali si choroby medzi 

sebou, a tým pádom sú motivovaní k tomu, aby si brali čistý 

zdravotnícky materiál.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston, faktická 

poznámka. A hlási sa aj pán poslanec Dubček. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Takisto  som rád, že ste 

ostali pri mikrofóne. Vrátim sa k tej svojej myšlienke, 

ktorú som tu povedal pred chvíľou. Nalistoval som si tern 

materiál, kde sme schválili pre Kresťanov v meste ten 
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prenájom toho pozemku tam pri tej remíze autobusov. Oni tu 

píšu, že tam budú trikrát do týždňa, v dňoch pondelok, 

utorok a štvrtok v čase od 19.00 do 21.00 hod. vydávať 

stravu. Myslíte si, že by nebol toto dostatočný ťahák pre 

tých ľudí, aby aj ODYSEUS, ktorý tam bude vymieňať 

striekačky, stál na tom mieste a nie na Trnavskom mýte? 

 

 

OBČAN: P. A d a m  

 Myslím si, že skupina ľudí bez domova a skupina 

dnešných užívateľov drog je dosť rozdielna. A je veľmi 

ťažké vytvoriť dôveru s injekčnými užívateľmi aby prišli 

niekam, kde sa združujú napríklad ľudia bez domova. To 

znamená, že oni žijú veľakrát v čo najväčšej anonymite 

a využívajú špecifické služby. To znamená, že z našich 

skúsenosti nie je dobre miešať dve klientske skupiny na 

jedno miesto, pretože každá z klientskych skupín si 

vyžaduje špecifický prístup.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Dubček. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Chcem sa opýtať, že akým spôsobom zabezpečujete im  im 

zdravotnú pomoc alebo zdravotnú službu? 

 

 

OBČAN: P. A d a m  

 Základnú zdravotnú pomoc vykonávajú pracovníci priamo 

v teréne. A zložitejšie prípady sa riešia buď so 

spolupracujúcimi lekármi alebo s ošetrovňou  sv. Alžbety, 

ktorá funguje na vysokej škole.   
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Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Čiže laboratórne, a takéto, lebo tieto ochorenia sa 

dajú zistiť jedine laboratórnym spôsobom, a na to je 

infekčná klinika. 

 

OBČAN: P. A d a m  

 Testuje sa a priamo v teréne sa robia orientačné testy 

na hepatitídy, HIV a syfilis. A keď má nejaký klient nejaký 

špecifický zdravotný problém, tak je distribuovaný do 

lekárskeho zariadenia.  

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 A čo sa týka tuberkulózy, otvorenej formy, vyskytli sa 

nejaké prípady? 

 

OBČAN: P. A d a m  

 Nemáme. 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :   

 My máme informácie. 

 

OBČAN: P. A d a m  

 Tým, že nerobím ja priamo v občianskom združení ODYSEU 

nemám ja štatistiky o týchto ochoreniach. 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Oni nie sú povinní sa nechať vyšetriť. A ešte jednu 

otázku som mal, či pracujete s nejakými orgánmi, lebo 

v každom štáte v celej Európskej únie sa snažia vysledovať 

príčinu, a to tým spôsobom, tú distribúciu drog.  A vy 

vlastne im dávate iba prostriedky, ako si to aplikovať. 

 

OBČAN: P. A d a m  
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 Nie je cieľom občianskeho združenia ODYSEUS zisťovať 

tok drog, sú na to asi orgány, polícia, ktoré by to mali 

zisťovať. To znamená, že toto nie je ani cieľom občianskeho  

združenia ODYSEUS. 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Ďakujem. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec s faktickou 

poznámkou. 

 

 

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

 Ja len k tej diskusii, keď už môžeme pokračovať. Tí 

ľudia si tie drogy kupujú a tá inzulínka to je asi to 

najmenej čo je pritom, že? Tí, čo odovzdávajú tie špinavé 

a vymieňajú si ich za čisté, alebo resp. zahadzujú tie 

striekačky, veď ten človek ktorý je infikovaný zahodí 

striekačku, kúpi si alebo zoberie si čistú, jemu je to 

jedno keď je infikovaný či má čistú alebo špinavú, však on 

je už infikovaný; či nie je to tak? Používa tú istú 

striekačku, sám svoju, či to rozdáva kade-tade? 

 

 

OBČAN: P. A d a m  

     Nie je to úplne tak, pretože inzulínová injekčná 

striekačka sa vám po dvoch užitiach otupí a nie je schopný 

si ňou pichať. To znamená, že motiváciou je prísť si pre 

čisté a pre čistý materiál, pretože tým si chránite 

napríklad svoje žily.   

 

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

 To znamená, že ja by som radšej podporoval to aby si 

nepichali vôbec. 
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OBČAN: P. A d a m  

 Ak nájdete na to spôsob, veľmi radi si ho vypočujeme. 

Ale toto sa jedná o terciárnu prevenciu. To znamená, že ak 

tí ľudia tie drogy berú, tak nech ich berú aspoň zdravším 

spôsobom. To znamená, chránime ich zdravie, chránime 

zdravie občanov, ktorí sa nedostávajú v takom pomere k tým 

injekčným striekačkám špinavým. A šetria sa takisto pritom 

aj financie štátu, že keď my distribuujeme klienta 

k lekárovi, ktorému by neamputovali končatinu, tak vieme že 

ušetríme štátu peniaze, ktoré by stála potom následne jeho 

liečba a jeho umiestnenie napríklad v zariadení sociálnych 

služieb.  

 

 

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

 Dobre. A keď títo ľudia majú problém, tak ako hovoril 

pán poslanec Ágoston, aby chodili napríklad na miesto, tam 

kde sa vydáva strava pre bezdomovcov; ako máme rozdelenie, 

že tuto budú sex pracovníčky, narkomani, tuto budú 

bezdomovci; ako je problém to sústrediť na jedno miesto? 

 

OBČAN: P. A d a m  

     Áno vieme zo skúsenosti, že sústrediť rôzne skupiny na 

jedno miesto je problém. 

 

 

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

 Čiže Vy navrhujete, aby sme to rozmiestňovali po celom 

Novom Meste, hej? 

 

OBČAN: P. A d a m  

 Nehovorím. Robí sa výmena striekačiek v Petržalke, 

robí sa to vo Vrakuni, robí sa to v Starom Meste. Je to len 

jedno ďalších z klientskych miest, pretože Vy tých 
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užívateľov tu máte. Teraz nepríde niekto z Dúbravky do 

Nového Mesta si pre injekčnú ihlu. Tá skupina tých 

užívateľov je v Novom Meste, a preto by ste mali ten daný 

problém riešiť tam kde sú.  

 

 

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

 Ja s tým nemám problém, len prečo by sa to malo 

realizovať na ton Trnavskom mýte? Prečo to nevieme dať tam, 

kde sa rozdávajú; však dajme ich 15 metrov ďalej. Ako ja sa 

divím, že narkoman má problém si zobrať injekčnú striekačku 

pred bezdomovcom. To sa mi nezdá byť problém.  

 

OBČAN: P. A d a m  

 No, my vieme, že daná cieľová skupina si vyžaduje iný 

prístup. Napríklad, ak Ľudia bez domova keď prídu na výdaj 

stravy, tak sú jasne identifikovateľní, že sú to ľudia bez 

domova, ktorí čakajú na stravu. Ľudia ktorí berú drogy, 

nechcú byť identifikovateľní. A to znamená, že tam týchto 

ľudí nedostanete, lebo viete, že toto je miesto, kde sa 

teraz budú vyskytovať. To znamená, že potrebujú špeciálny 

prístup k tomu, aby si k terénnym pracovníkom vytvorili 

nejakú dôveru, aby vôbec nadviazali nejaký kontakt, aby 

vôbec tá výmena mohla nastať.  

 

     Občianske združenie ODYSEUS funguje k tejto 

problematike 16 rokov Bratislave. Ročne vymenia cez 100 

tisíc injekčných ihiel. Myslím si, že ich skúsenosti sú 

dostatočné na to, aby vedeli túto problematiku riešiť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec, faktická 

poznámka; ešte máte? Nie.  

 Takže pán poslanec Gašpierik, faktická poznámka.  
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  

 Ďakujem pekne za slovo. Je veľmi ťažko asi s vami 

komunikovať, keď neprišiel vlastne  zástupca tohto 

občianskeho združenia, ktorý žiada tieto finančné 

prostriedky a myslím že to je veľmi zvláštne, keď musí 

zástupca úplne iného občianskeho združenia odpovedať na 

otázky za predsedu alebo člena iného občianskeho združenia.  

 

     Ale predsa by som sa chcel spýtať, lebo nám tlmočili, 

že títo klienti ako ich nazývate, drogovo závislí ľudia, 

chcú anonymitu; že či práve táto anonymita má byť 

zabezpečená v tomto verejnom priestor Tržnice. Lebo práve 

že Tržnica nie je vôbec anonymne miesto, keď je tam všade 

vybudovaný kamerový systém. V Tržnici je to určitý 

špecifický priestor, kde sú práve potraviny, a je to určitý 

priestor kde by mali byť dodržiavané tie prísnejšie normy. 

Bojujeme tam so švábmi, s rôznymi inými neplechami, a teraz 

vlastne že či cieľom má byť, že sa tí ľudia drogovo závislí 

zamiešajú pomedzi normálnych ľudí nakupujúcich, a počas 

nákupu sa tam vymieňajú tieto striekačky.  

     Alebo akým systém sa to má zabezpečiť v rámci tejto 

Tržnice? 

 

OBČAN: P. A d a m  

     Skúseností, ktoré ja mám, tak vieme, že väčšina týchto 

programov funguje vo večerných hodinách, to znamená po 

18.00 hod. To znamená že v čase, keď Tržnica končí svoju 

otváraciu dobu. A nemyslím si, že tá výmena nastane priamo 

v budove. To znamená, že väčšina týchto programov fungujú 

v teréne, to znamená vonku na ulici. A bude to tak, že 

prichádza klient na dané fixné miesto k autu, kde funguje 

táto výmena, alebo trhoví pracovníci vyhľadávajú aktívne 

klienta priamo v uliciach.  

 

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

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Tu vôbec nejde o to, že či to 

prebieha, vo vnútri alebo vonku? Tu ide o to, že to 

prebieha vonku práve kde tí bežní občania chodia okolo 

týchto nebežných občanov do Tržnice. A tým pádom, že sú tam 

nebežní občania, tak do tej Tržnice chodia menej, alebo 

vôbec. 

 Prečítal som si, teda nalistoval som si materiál 

Kresťanov v meste, ktorí si prenajali ten pozemok na 

trikrát týždenne; zostáva nám pondelok, streda, piatok, 

nedeľa. Nemôže ODYSEUS chodiť práve do tohto priestoru 

v pondelok, streda, piatok, nedeľa, keď tento priestor sme 

už tak či tak degradovali tým, že bude sa tam vydávať 

polievka a stáva sa z toho priestoru priestor dajme tomu 

druhej kategórie. Tak ho naozaj využívajme pre túto činnosť 

ale využívajme tento priestor a nerozťahujme to po celej 

mestskej časti.  

 

     To bola teraz otázka na Vás, keďže nie ste ODYSEUS ale 

ste VAGUS, ale na zamyslenie pre Vás všetkých, aby ste 

svoju činnosť lokalizovali do jedného priestoru 

a nerozťahovali po celej mestskej časti.  

 

 

OBČAN: P. A d a m  

 Ja by som v krátkosti, je veľmi ťažko akože dávať 

všetky služby na jedno miesto, pretože veľká skupina ľudí 

práve kvôli tomu, že sa zgrupujú na jednom mieste, tam 

vôbec nepríde. Už aj kvôli tomu, že čím viac ľudí sa 

zgrupuje na jedno miesto, tým viac hrozí to, že tam vzniknú 

konflikty. Tým viac môže nastať problém v tom, že časť ľudí 

tam nepríde práve pre to veľké množstvo ľudí. Ale nemôžem 
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rozhodovať za ODYSEUS ako by sa postavili k možnosti 

využívať toto miesto. Nie som tu ani za to, aby som hovoril 

či áno alebo nie. Hovorím o tom, aké máme skúsenosti 

z predchádzajúcich rokov.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne. Ja by som to zhrnul; teda narkoman to 

musí mať blízko a musí mať aj anonymitu aby ho nikto 

nevidel. A musí to mať na Trnavskom mýte. A čo tí ľudia, 

ktorí tam bývajú v tej rezidenčnej zóne, že to budú mať pod 

oknami? Tá sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda 

druhého? Toto je, nehnevajte sa, neprípustné! Ďakujem 

pekne.  

 

 

OBČAN: P. A d a m  

     Myslím, že tých ľudí tam majú tí občania v tej 

rezidenčnej zóne stále. Majú ich tam. Nehovorím, že tam nie 

sú, lebo oni tam sú. Ide o to, že kam tieto služby dať, 

lebo aj všade vo svete máte všetky zariadenia v centre 

mesta. V rezidenčných štvrtiach v Nórsku máte užívateľské 

miestnosti. My sme boli v Nórsku, kde na jednej strane 

ulice bola škôlka, na druhej strane bola užívateľská 

miestnosť kde ľudia chodili aplikovať si drogy vlastne 

zdravým spôsobom a ľudia to akceptujú. A žijú fakt 

v prominentných štvrtiach, a funguje to. Jasné, že 

obyvatelia vám povedia, dajte to na kraj mesta, dajte to 

úplne mimo Bratislavu, ale tým sa ten problém nevyrieši.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Dubček. 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Ja som sa chcel opýtať, pretože hovoríte o injekčných 

striekačkách, a aplikácia tvrdých drog je, ako kúpenie tej 

drogy je ďaleko drahšie, ako marihuana, alebo niektoré tie 

ľahšie drogy. Ako to, že tí ľudia nemajú na striekačky? Tie 

sú voľne predajné, čiže keď má na tie drogy, mohol by si aj 

kúpiť. 

 Navyše takú malú poznámku, že vo väčšine európskych 

štátov sú tvrdé drogy zakázané. A práve že sa potláčajú 

a snažia sa týchto ľudí dostať na liečbu, nepodporovať ich 

a sústreďovať, lebo tým vlastne Vy nám aj odpoviete, že či 

množstvo týchto ľudí sa týmto spôsobom aj nezväčšuje? 

Vlastne oni sú podporovaní v tej svojej nemoci. A v tých 

chorobách ešte sa podporia, že sa im nakupujú injekčné 

striekačky, tie drogy si zabezpečia sami.  

 

 Ešte sa chcem opýtať, ako vlastne náš štát, keď 

nepovoľuje ani tie ľahšie drogy, ako to že je tu vlastne 

legálna podpora tých tvrdších drog? 

 

 

OBČAN: P. A d a m 

 Čo sa týka ľahkých drog, fungujú prevenčné programy od 

základných škôl cez stredné školy o ktorých vieme, že 

chodia ľudia a prednášajú o drogovej problematike. Čo sa 

týka dnešných užívateľov drog, tak je to skôr o tom, že 

sociálny pracovník alebo terénny pracovník, ktorý je 

v kontakte s týmto človekom vie že v prípade že sa 

rozhodne, a motivuje ho k liečbe, tak má možnosť v tejto 

chvíli osloviť sociálneho pracovníka ktorý s ním pôjde 

a pomôže mu liečbu vybaviť. To znamená, že kým nie je 

rozhodnutý ísť sa liečiť, tak užíva ich zdravším spôsobom, 
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chráni seba a svoje okolie. A keď si rozhodnutý, tak tu máš 

niekoho, ktorého môžeš požiadať o pomoc, ktorý ti to vie 

zabezpečiť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikuš.     

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  

 Ďakujem za slovo. Kolegovia, určite všetci poznáte 

nonstop lekáreň na Račianskom mýte. Dokonca ani v tejto 

lekárni sa nepredávajú inzulínky, pretože to odstrašovalo 

ostatných klientov tejto lekárne a boli s tým len problémy, 

tak prestali ich v tejto lekárni predávať. Prosím vás, 

nepodporte túto dotáciu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Pán Mikuš ma absolútne prebehol, naozaj je to až 

neuveriteľné. Ale ja som sa chcel presne k tomuto spýtať 

Vás, pán starosta, lebo bývate v tej zóne, ste sused tejto 

lekárne na Račianskom mýte. Alebo  teda Vás, akože nie 

zástupcu tohto združenia, ktorý nepracujete v tomto 

sektore. Ja viem, že celé roky tam prebiehala práve že 

výmena, nielen predaj ale ako povedal pán Mikuš výmena 

týchto striekačiek. A teraz, ja neviem či to je dva roky, 

došlo k zrušeniu výmeny v rámci tejto lekárne.  

 

     Že či teda nemáte vedomosť, prečo vlastne táto 

lekáreň; myslím, že boli dve v Bratislave takéto lekárne, 
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ktoré poskytovali túto výmenu bezodplatnú. Prečo k tomu 

prišlo v tej lokalite Račianskeho mýta; teda zhodou 

okolnosti kde pán starosta býva. Že či tam boli nejaké 

sťažností tých obyvateľov, či máte takúto vedomosť? Alebo 

že či nejakú informáciu nemáte, že prečo v tejto lekárni 

prišlo k tomuto zrušeniu? Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou.    

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja len sa chcem spýtať, že či o takúto 

dotáciu ste nepožiadali mestskú časť Ružinov? Viete, oni 

tam majú tú Hraničnú, a tam by tí ľudia prišli a mohli sa 

liečiť. 

 

 

OBČAN: P. A d a m   

   Myslím, že Občianske združenie ODYSEUS požiadalo 

o takúto dotáciu vo viacerých mestských častiach, 

Magistrátu a spolupracuje dlhodobo aj s Vyšším územným 

celkom. V treťom sektore je celkovo problém zohnať financie 

na rôzne projekty, preto si myslím že určite sú podané 

žiadosti vo viacerých mestských častiach.  

 

 A k odpovedi: O lekárni na Račianskom mýte ja nemám 

informáciu, že kvôli čomu bola táto služba zrušená. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte s faktickou poznámkou pán poslanec 

Sládek.  
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 V krátkosti budem len čerpať zo stránky Občianskeho 

združenia ODYSEUS. Ja osobne nemám nič proti tomuto 

projektu ak by nejaký bol v inej vhodnejšej lokalite. Ale 

som zásadne proti tomu, aby to išlo z peňazí mestskej 

časti, lebo nevidím tam tú adresnosť pre obyvateľov 

mestskej časti; len pre kolegov poslancov, ktorí vôbec 

zvažujú podporu tohto materiálu, tej dotácie.  

 

     Magistrát, Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo 

zdravotníctva, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

sú všetko partnermi OZ ODYSEUS. Prepáčte mi za ten názor, 

ale si myslím, že v tomto prípade bez nejakých 1 000 Eur 

vzhľadom na to čo tu popisujete, tá agenda je dosť 

rozsiahla, bez nejakých 1 000 Eur sa v pohode to občianske 

združenie obíde, takže preto aj ja tiež nepodporím túto 

dotáciu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Už nikto nie je prihlásený. Pán 

riaditeľ, ďakujem veľmi pekne.  

 Ak dovolíte, pred hlasovaním iba jednu drobnosť: 

 

My neriešime pomoc ľuďom, ktorí sú drogovo závislí, 

ale riešime pomoc našim občanom, našim deťom, aby sa vo 

vnútroblokoch, pri škôlkach, v parkoch nevyskytovali 

infekčné striekačky. Títo ľudia, ale nielen títo, ale 

ďalšie občianske združenia robia prácu; jednoducho suplujú 

niekoho, suplujú štát, suplujú samosprávy. To najmenej čo 

môžeme spraviť je podporiť tých, ktorí chcú, vedia, majú 

záujem a majú výsledky. Je najľahšie hovoriť, nie, nechceme 

ich. Nechceme bezdomovcov, nechceme narkomanov, ale 

jednoducho oni sú tu. Oni sú tu. A pokiaľ tu nebude 
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policajný štát, tak ich nikám nevyvezieme. Nebudú žiadne 

rezervácie, jednoducho tu zostanú. 

     A buď bude niekto s nimi pracovať alebo nebude. 

 

 My to robiť nevieme, nemáme na to zdroje, možností, 

skúsenosti, kapacity. Tretí sektor všetko nevyrieši, ale 

robia aspoň čosi. Je to aspoň nejaká malá náplasť.  

     Ako sa rozhodnete, je na vás, samozrejme. Ja tam tiež 

bývam, a ja si prácu týchto ľudí vážim.  

 Takže, ak dovolíte, končíme diskusiu. 

 A poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre OZ ODYSEUS, Haanova 10, 852 23 Bratislava vo 

výške 4 932,- Eur.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím, prezentujeme sa. Bolo to osvojené. 

 (Prezentácia.)    17 poslancov.  

 Nech sa páči, ideme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              1 poslanec.  

 Proti:           7 

 Zdržal sa:       9 

 Návrh nezískal podporu.  

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia 

alternatívneho.  
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á    

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e  

na základe uznesenia Dotačnej komisie č. 2.10  zo dňa 07. 

04. 2016 dotáciu pre OZ ODYSEUS, Haanova 10, 852 23 

Bratislava vo výške 1 000,- Eur.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)    17 poslancov.  

 Nech sa páči, ideme hlasovať.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                3 poslanci. 

 Proti:             6 

 Zdržal sa:         8 

 Ani tento návrh nezískal podporu.  

 Ideme na ďalší bod č. 25. 

 

 

 

BOD 25:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Slobodný bajker – Projekt 

„Bikepark Koliba – vybudovanie nových pasáží trate“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom je pán poslanec Mikuš. Chcete vystúpiť, 

či môžeme ísť bez nejakých úvodných slov? Rátam, že k tomu 

nebude ani nejaká veľká diskusia.  

     Ale pán poslanec Mikulec chce vystúpiť, nech sa páči, 

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

 Ďakujem za slovo. Páni a dámy, tak toto sú projekty, 

ktoré ja podporujem. Áno toto sú projekty ktoré ja 

podporujem; toto je projekt ktorý pomôže športovcom, ktorí 

športujú. Toto je projekt, ktorý pomôže lanovke, aby sa 

zvýšila obratkovosť. Týmto sa chcem poďakovať aj  

riaditeľovi EKO-podniku, ktorý v tej obratkovosti, ktorá 

tam bola, minimálne zdvojnásobil tú obratkovosť. Ďalej 

znížil náklady, čiže momentálne nám tá lanovka, je to 

služba pre celé mesto, ale ako to zobral pán riaditeľ do 

ruky máme tam o 100 tisíc Eur menšie náklady. To znamená aj 

výnosy išli hore, aj sa znížili náklady. Čiže toto sú 

ľudia, ktorí robia v praxi, ktorí pomáhajú mestskej časti, 

a toto sú projekty, ktoré my budeme podporovať. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Faktická poznámka pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Rišo (p. Mikulec), úplne 

s Tebou súhlasím. Toto sú projekty, ktoré zabezpečia to, 

aby si ľudia nepichali drogy a nefetovali. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Faktická poznámka pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel týmto 

všetkých pozvať na otvorenie tohto bikeparku, ktoré sa bude  



 

 

 

                                                                   12. zasadnutie MZ MČ B-NM 26. apríla 2016 

170 

konať myslím túto v sobotu o 11.00 hod.; ak bude priaznivé 

počasie. Ďakujem  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja budem veľmi 

stručný: Taktiež som aj osobne podporil tento projekt a tak 

ako prezenční ľudia povedali, je to ukážkový projekt, ako 

by sa to malo robiť. Tí ľudia, ktorí stavajú túto trať, tak 

to stavajú bez nároku na nejakú odmenu,  neúčtujú si mzdy, 

ani nič. Robia to robia dobrovoľne. Ten bikepark je  

prístupný celej verejnosti, nevyberá sa tam vstupné, 

podporuje to lanovku, takže ja som za.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Chce ešte  niekto vystúpiť a povedať že 

je za, či môžeme pristúpiť k hlasovaniu? Pán poslanec 

Ágoston. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ja nechcem povedať že som za, ja už som povedal že som 

za. Len som si teraz prečítal tú dôvodovú správu a chcem sa 

spýtať, že prečo sme tomu projektu dali len 4 000 Eur a nie 

toľko koľko požadovali? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán predseda ste ochotný reagovať? 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š, predseda Dotačnej komisie:  

 Ďakujem pekne za slovo.  
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     Neviem vám na to presne odpovedať, nakoľko v tej 

Dotačnej komisii hlasujeme piati. Vlastne každý tam hlasuje 

podľa svojho vedomia a svedomia. Ja by som im dal naozaj aj 

viac, len takto sa to nejako zahlasovalo. Môžete dať nejaký 

návrh a môžeme im to zvýšiť. Vlastne o dotáciách nad 2 000 

Eur sa rozhoduje v zastupiteľstve, čiže dotačná komisia má 

iba nejaký odporúčací charakter.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

 Pán poslanec Gašpierik, s faktickou poznámkou.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i r i k : 

 Ja by som sa k tomu vyjadril ako člen Dotačnej 

komisie, ktorý som tam jediný takmer z nezaradených 

poslancov. U nás v mestskej časti Nové Mesto máme veľmi 

obmedzený badžet na tieto dotácie a granty. V rámci 

všetkých ostatných veľkých mestských častí v Bratislave, 

nebudem spomínať Petržalku takmer 200 000 Eur, Ružinov 

takmer 200 000 Eur a Nové Mesto takmer 10 000 Eur. A tento, 

žiaľ, veľmi smutný príbeh, ktorý sa u nás nastavil 

v rozpočte pre rok 2016, neumožňuje aby sme v rámci podpory 

celej škály; starší, mladí, stredná generácia, mamičky, 

seniori, zdravotné služby, sociálne veci, keď to chceme dať 

do všetkých oblastí aby sme vyčerpali celý badžet 

prostriedkov na jeden projekt. 

 

     A preto prišlo k takému návrhu, že sme tieto veľké 

projekty dali na polovicu alebo menšou čistkou a otvorila 

sa možnosť podpory aj ostatných projektov. Práve, ako som 

spomínal v rámci rozpočtu máme schválených 30 000 Eur práve 

na oblasť bezdomovcov, narkomanov, možno pokiaľ by sme tam 

vedeli ušetriť určité zdroje, tak určite by sme ich vedeli 

v rámci úpravy rozpočtu potom použiť aj pre takéto 
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projekty, aké tu zaznievajú že majú podporu zastupiteľstva. 

Ďakujem pekne.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Môžem vás poprosiť z tej 

Dotačnej komisie, či by ste sa k tomu normálne vyjadrili 

lebo nikto z nás tam nebol, že či si nezaslúži tento 

projekt viac peňazí na základe toho, že sme aj pod váhou 

toho teraz ušetrili 4 000 Eur na ODYSEUS? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Chcete reagovať, pán poslanec? Nemusíte. Iba sa pýtam, 

či chcete? Prosím, zapojte pána poslanca Mikuša, predsedu 

komisie ako predkladateľa návrhu. Nech sa páči, pán 

poslanec máte slovo. Môžete si autoremedúrou ak chcete a 

želáte osvojiť zvýšenie dotácie.  

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š, predseda Dotačnej komisie: 

 Ak by som mohol, tak by som si dal poradiť tu od 

kolegov, ktorí mi hovoria, aby som navrhol 5 000 Eur.  

     Tak ja by som si to osvojil autoremedúrou a navrhol by 

som 5 000 Eur.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Rozumiem. Pán poslanec Sládek s faktickou poznámkou. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem pekne za slovo. Budem reagovať na P. Ágostona.  
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     Pri predkladaní rozpočtu došlo k takému nedorozumeniu, 

ale ja osobne nemám fintu na rozhodnutie tejto dotačnej 

komisie. Predkladatelia rozpočtu zadefinovali v rámci 

transferov všeobecnej povahy, to je tá položka v rozpočte 

z ktorej sa dávajú dotácie, a myslím že bola schválená na 

úrovni cca 140 000 Eur. Zadefinovali tam oblasti ako 

bezdomovci, cyklotrasy, atď. teda v nádeji že to budú môcť 

čerpať bez rozhodnutia dotačnej komisie. Ja v tomto prípade 

musím oceniť prístup pána starostu, s ktorým sme sa o tom 

bavili, ktorý to uznal a nejaké občianske združenie mohlo 

vrátiť nejakú dotáciu poskytnutú mimo tohto procesu.   

 

 Takže len do budúcnosti, ak sa chceme vrátiť 

k normálnemu systému poskytovania dotácií, tak ako je to 

v iných mestských častiach, alebo mestách, obciach na 

Slovensku, tak budeme musieť odstrániť alebo zmeniť 

v rozpočte tie oblasti, ktorými sú ešte ako keby upresnené 

oblasti z transférov všeobecnej povahy. Je to síce veľmi 

nezrozumiteľné, ale tí ktorí to predkladali vedia o čom 

hovorím. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Keďže už nikto nie je prihlásený, tak 

si dovolím umožniť a dať slovo pánovi Rafajdusovi. 

Samozrejme, opätovne musíme schváliť možnosť jeho 

vystúpenia. Tradične tento problém nemáme, takže poprosím 

zastupiteľstvo; dámy a páni, sme za to, aby sme umožnili 

pánovi Rafajdusovi vystúpiť?  

     Prosím, pripravíme sa. Prezentujme sa, nech sa páči. 

 (Prezentácia.)   17 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, ideme hlasovať.  

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:              17 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Takže, pán predseda, nech sa páči, prosím poďte.    

 

 

OBČAN: Juraj  R a f a j d u s, predseda OZ Slobodný bajker  

 Dobrý deň. Vážený pán starosta, vážení páni poslanci, 

vážené panie poslankyne, dovoľte mi sa predstaviť ešte raz. 

Volám sa Juraj Rafajdus a som predseda Občianskeho 

združenia Slobodný bajker. V rámci môjho príspevku mám tu 

pár fotografií, ktoré by som vám rád ukázal a neviem že či 

je to možné z technického hľadiska. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán predseda, my vám veríme že robíte výborné veci 

a videli ste jednoznačne a jednomyseľne všetkých poslancov 

aj úrad netreba naozaj presviedčať. 

 

 

OBČAN: Juraj  R a f a j d u s  

 Dobre, v poriadku; ale ak by bol záujem. Takže v mene 

občianskeho združenia Slobodný bajker chcel by som sa vám 

chcel veľmi pekne poďakovať za dotáciu, ktorú sme dostali 

v minulom roku, vďaka ktorej sme mohli dostavať cyklistickú 

zjazdovú trať Lutrev Bicepaarku Koliba na Kamzíku. Táto 

cyklistická zjazdová trať je určená hlavne pre 

začiatočníkov, má dĺžku 1,5 km a prevýšenie 87 metrov. 

A ako už tu bolo spomenuté, týmto by som vás srdečne pozval 

na jej otvorenie, ktoré bude túto sobotu, 30. 4. o 11.00 

hod. pri vrcholovej stanici lanovky na Kamzíku.   

 

 Okrem otvorenia trate Lutrev v tomto roku by sme radi 

pokračovali vo výstavbe a oprave ďalších tratí, ktoré máme 

v Bikeparku Koliba. Dotáciu, o ktorú sme požiadali, by sme 
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chceli využiť na výstavbu úplne novej pasáže na 

cyklistickej zjazdovej trati Draver8 a takisto na 

vybudovanie niekoľkých úsekov, aby bola táto trať viac 

atraktívna a prilákala väčšie množstvo bajkerov. Taktiež ju 

použijeme na rekonštrukciu ďalšej trati Rohatka, s ktorou 

sme už v tomto mesiaci začali. 

 

 Okrem výstavby sa samozrejme celoročne venujeme aj 

údržbe týchto tratí, ako napríklad na jeseň odpratávamie 

lístie aby sa tam nešmýkalo, aby sa tam dalo jazdiť. Tým 

pádom zvyšujeme aj kvalitu týchto tratí. A takisto aj 

odstraňujeme popadané stromy aby sa mohli ľahko užívať 

tieto trate a aby tam neboli nejaké prekážky nechcené. 

 

 Nakoniec, ako bolo spomenuté, ja by som rád dodal, že 

tieto trate Bikeparku majú veľký význam pre lanovku na 

Kamzíku. Lanovka je neoddeliteľnou súčasťou každého 

Biceparku, ktorú bajkeri hlavne využívajú ako dopravný 

prostriedok. Takže aby nemuseli tie bicykle tlačiť do 

kopca, tak tam môžu voziť celý deň bez nejakého úbytku 

energie. Prakticky každý bajker v našom Bikeparku využíva 

počas celej svojej návštevy túto lanovku a preto čím sa 

budeme viacej snažiť o atraktivitu týchto tratí a väčší 

počet týchto tratí, tak tým sa bude aj zvyšovať návštevnosť 

na lanovke.  

     Ďakujem vám za pozornosť a ešte raz za schválenie 

minuloročne dotácie. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Keďže už nikto nie je prihlásený, 

poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto  

 s c h v a ľ u j e  

na základe uznesenia Dotačnej komisie č. 213 dotáciu 

v upravenej výške 5 000 Eur pre Slobodný bajker – Projekt 

Bikepark Koliba – vybudovanie nových pasáží trate; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)   17 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovania.) 

 Za:              17 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Ideme ďalej; máme pred sebou bod 32. 

 

 

BOD 30:  

Stanovisko MZ MČ B-NM k Dodatku č. .. Štatútu hl mesta SR 

Bratislava  

     (Prerokovaný za bodom 13 – str. 65) 

 

BOD 31: 

Stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy č. 

../2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

     (Prerokovaný na bod 13 str. str. 73) 

 

 

BOD 32: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ STOPA SLOVENSKO – 

projekt „Ste tu spolu“ 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova, otváram diskusiu. Nikto nie je 

prihlásený.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

  

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto   

 n e s c h v a ľ u j e  

na základe uznesenia Dotačnej komisie č. 2.1 zo dňa 13. 04. 

2016 dotáciu pre OZ STOPA SLOVENSKO, Hattalova 6, 831 03 

Bratislava; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím, pán poslanec Sládek, ste sa objavili na 

obrazovke, chceli ste snáď vystúpiť? Áno. Tak som Vás 

prehliadol, prepáčte. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Kratučko: Či máte informácie o tom, čo sme sa niekedy 

vrátili s tou dotáciou, ktorú takým nešťastným spôsobom 

akoby získali? Myslím, že sa jedná o to isté združenie, ale 

na iný projekt.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Čiže v tomto prípade ešte ďalšia otázka na pána 

predkladateľa, že ak súhlasím s predkladaným, že na ďalší 

projekt by nemala ísť dotácia, tak hlasujem za.   
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    17 poslancov. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               12 poslancov. 

 Proti:             0 

     Zdržal sa:         1 

 Nehlasoval:        4 

 Máme pred sebou bod č. 33. 

 

 

 

BOD 33:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ VAGUS – projekt 

Streetwork – „terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova otváram diskusiu. Nikto nie je 

prihlásený. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.    

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

na základe uznesenia Dotačnej komisie č. 2.2 zo dňa 13. 04. 

2016 dotáciu pre OZ VAGUS, Čelakovského 2, 811 03 

Bratislava vo výške 4 000 Eur; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    16 poslancov. 

 Ďakujem pekne. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                7 poslancov. 

 Proti:             3 

 Zdržal sa:         6 

 Materiál nezískal podporu. 

 Ďalším bodom č. 34. 

 

 

 

BOD 34:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre KRESŤANIA V MESTE - 

projekt „Mobilný výdaj stravy a terénna práca s cieľom 

integrácie ĽbD“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu. Pán poslanec Mikuš, nech sa páči.  

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š, predseda Dotačnej komisie: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel povedať, že toto 

je teda ten materiál, ktorý nadväzuje na ten materiál 

predtým, o výdaji tej stravy čo bolo kedysi pôvodne 

plánované alebo robievane na Račianskom mýte a teraz sa to 

presúva na Bojnícku. Tam dotačná komisia odporúča schváliť 

2 800 Eur. Čiže budeme hlasovať o tom návrhu dotačnej 

komisie 2 800 Eur, a ešte aj o tom pôvodnom 4 000 Eur.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Takže bude tam 4 000 Eur. Rozumiem. Pán poslanec 

Ágoston.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n  : 

 Ďakujem pekne za slovo.  

     Takže môžem jasne vedieť o čom, ktoré z tých uznesení, 

A alebo B, o čom ideme a ako ideme hlasovať? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Najprv budeme hlasovať o uznesení A 4 000 Eur. A ak 

nezíska podporu tak 2 800 Eur. Pán predkladateľ, je to 

v poriadku? 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Čiže predkladateľ si osvojuje 4 000 EUR, hej? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo pán starosta. Ja len k tomuto 

materiálu, keď sa bavíme o tej organizácii Kresťania 

v meste, to sú tí ktorí čistili tú Filiálku?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. 

 

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

     Mne sa veľmi páči taký projekt, že bezdomovci čistia 

bodrel, ktorí niekedy narobili aj sami a za to dostanú 

stravu. Ja by som poprosil, toto aj podporiť možno, tento 

projekt v takej výške, či 2 800 Eur alebo 4 000 Eur, určite 
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podporiť. A bol by som rád, keby táto organizácia 

pokračovala ďalej v čistení Nového Mesta. A bol by som rád, 

keby ten výdaj tej stravy bol organizovaný tak, že sa 

nevydáva tá strava opitým ľuďom, ktorí ani nevedia kde sú. 

Nech sa to vydáva ľuďom, ktorí prídu v normálnom stave. 

Lebo nerád by som videl, že títo ľudia ktorí sú opití a sú 

najedení, potom sa opijú ešte viac a budú sa niekde váľať.  

 Čiže poprosil by som túto organizáciu, aby si to 

zobrala za svoje, že ľudia ktorí prídu pre stravu, nech sú 

aspoň v normálnom stave. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  

 Ďakujem pekne. Ja by som si dovolil požiadať, pokiaľ 

by sa vedel podporiť ten návrh, ktorý bol na dotačnej 

komisii, lebo vychádzame na každom zasadnutí z vývoja 

voľných zdrojov, ktoré ešte má dotačná komisia pre rok 

2016. A naozaj to tam držíme pre všetky aj ostatné 

projekty, ktoré sú už toho času predložené na schválenie, 

lebo do výšky 2 000 Eur nejdú na rokovanie zastupiteľstva 

ale idú priamo na stôl starostovi mestskej časti; len tie 

čo sú nad výšku 2 000 Eur idú na rokovanie zastupiteľstva. 

Čo sa týka tej výšky, myslím, že sme toto občianske 

združenie rovnako podporili formou výšky nájomného 1 Eur za 

rok, že sme neúčtovali akékoľvek nájomné. Myslím že to je 

len symbolické pre túto činnosť ktorú vykonávajú v prospech 

týchto klientov alebo činnosť ktorú vykonávajú.  

 

     Takže možno do budúcnosti, pokiaľ predseda komisie 

predkladá materiál, by tam nemalo dochádzať k takejto 

manipulácii materiálov, že povedal, že nevie ako sa to tam 
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objavilo. Pokiaľ vyhotoví materiál, predloží, tak by mal 

byť urobený tak ako on to predloží. To znamená, že nemá 

dochádzať z niekoho úrovne k nejakému inému návrhu výšky. 

Pokiaľ niekto žiada 4 000 Eur, mal by to byť návrh A. 

Odporučenie prípadne dotačnej komisie návrh B. A myslím, že 

aj na návrh predseda dotačnej komisie by mal určiť, 

o ktorom sa bude hlasovať ako o prvom, resp. návrhová 

komisia by to mala určiť. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán vicestarosta Winkler. 

 

 

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

 Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel kratučko: 

Samozrejme osobne tento materiál podporím, pretože som 

videl keď sme čistili alebo pracovali na Račianskej, koľko 

tam bolo ľudí; bolo tam okolo 30 ľudí, ktorí čistili 

Filiálku. Neviem, či ste tam niektorí boli teraz, tam bol, 

prepáčte za výraz, hrozný humus. Čiže podporím, samozrejme.  

 

     Ja by som podporil aj ODYSEUS určitou sumou, lebo 

skutočne tí ľudia čo sedia vzadu, sú to mladí ľudia. 

aktivisti, ja si ich veľmi vážim, skutočne mnohých 

obdivujem za to čo robia. Ale aby si nemysleli, fakt, že 

v tomto zastupiteľstve sú všetko len ob-ľudia, ktorí tieto 

aktivity negujú.  

 

     Ale si myslím, že to čo robia Kresťania v meste, to by 

mal byť taký aj vzor aj pre vás. Aby sme videli aj nejaké 

výsledky za tým nielen niečo virtuálne. Ale hovorím 

všeobecne. Samozrejme, aby aj tie lokality vedeli 

nasmerovať a vyšpecifikovať tak ako Kresťania v meste.    

     Takže toľko moja poznámka k týmto aktivitám. Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Pán vicestarosta, úplne s Tebou súhlasím. Keď som si 

pozrel teraz  ten rozpočet toho projektu, tak predpokladám 

že, a teraz to je len dohad, že dotačná komisia vychádzala 

z toho, že v momente keď schvaľovala alebo odporučila 

schváliť tento materiál, tak v rozpočte projekt 2 500 Eur 

je počítaný na mzdy. Čiže pravdepodobne asi kvôli tomuto 

znížila na 2 800 Eur. Ale tým že v slede sa chystáme zmeniť 

VZN o dotáciách, že budeme vedieť poskytovať dotácie aj na 

mzdové náklady, tak nemám najmenší problém podporiť aj 

4 000 Eur pre túto organizáciu, lebo toto je to, že takto 

nejako sa to má robiť. A to, že sme ten projekt 

lokalizovali tam, kam sme ho lokalizovali na tej remíze 

trolejbusov, alebo autobusov, čo to tam je, tak toto je ten 

správny smer a tým by sme mali ísť. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.       

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som len nadviazal na to čo povedal 

kolega Stanko Winkler. Pokiaľ títo ľudia ktorí sú ľudia bez 

domova,  dokážu pracovať a robiť niečo pre mestskú časť, 

tak myslím že aj iné cieľové skupiny, ktoré tu pán Adam 

spomínal, by sa mohli zapojiť do takejto činnosti a potom 

ani ja nemám problém podporovať tieto skupiny. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 Ďakujem za slovo. Ja nebudem hovoriť o poskytovateľoch 

alebo žiadateľoch o dotácie, skôr budem hovoriť o  spôsobe 

práce s týmito ľuďmi, ktorí sa ocitli či už na okraji 

spoločnosti alebo v kríze. Mne osobne tiež je veľmi 

sympatický prístup, keď títo ľudia sú vedení k tomu, že 

musia vykonať nejakú aktivitu, nejakú činnosť. A myslím si, 

že toto je jedna z foriem, ako by mohlo byť v budúcnosti 

s týmito ľuďmi pracované. Ja sa priznám, že ja podporím ten 

prvý návrh v tej plnej výške. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Už nikto nie je prihlásený.  

     Len na doplnenie: Keďže práca a pracovná terapia si 

získava podporu aj medzi vami, poslancami, chcem povedať že 

toto občianske združenie v minulom roku robilo aktivity, 

upratovalo park Sadová, Budišínsku, Odbojárov pravidelne 

niekoľko mesiacov. Čiže, ak toto je to čo ste ochotní 

podporiť, tak suma 4 000 Eur nevyjde ani v zmysle tohto 

myslenia nazmar.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre Kresťania v meste, Východná 7 b, 831 06 

Bratislava vo výške 4 000 Eur; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    16 poslancov.  

 Nech sa páči, budeme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.)      

 Ďakujem pekne.  

 Za:               15 poslancov.  

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 

 

 

BOD 35: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ KRAMARČAN – projekt 

„Aktívny Kramarčan“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova. Otváram diskusiu. Do diskusie nie 

je nikto prihlásený.  

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

na základe uznesenia Dotačnej komisie č. 2.5 zo dňa 13. 04. 

2016 dotáciu pre OZ KRAMARČAN, Rozvodná 11, 831 01 

Bratislava vo výške 3 160 Eur; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    16 poslancov. 

 Prosím hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               12 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         4 

 

 

 

BOD 36: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ JEŽKOVE OČI – Projekt 

„Cyklodielňa 2016“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Cyklodielňa funguje, vieme o tom, je to fajn projekt, 

takže bez úvodného slova. A verím, že bez diskusie.  

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.   

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

na základe uznesenia Dotačnej komisie č. 2.6 zo dňa 13. 04. 

2016 dotáciu pre OZ JEŽKOVE OČI, Hattalova 12/B, 831 03 

Bratislava vo výške 2 565 Eur; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 (Prezentácia.)     16 poslancov.   

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.)  

Za:                13 poslancov. 

     Proti:              0 

 Zdržal sa:          3 

 Ideme ďalej, bod 37. 

 

 

 

BOD 37:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Rodinné centrum 

KRAMÁRIK – projekt „Zvedavé deti“    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova. Otváram diskusiu. Prihlásený je 

pán poslanec Ágoston. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem spýtať, prosím vás 

pekne, toto je dotácia nad rámec toho čo máme v rozpočte?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Áno. Nikto už nie je prihlásený, takže poprosím; pán 

poslanec Gašpierik, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ja by som chcel len povedať k tomuto projektu. Myslím 

si, že tak ako bolo povedané k Projektu Bikeparku na 

Kolibe, že tento projekt si takisto zaslúži podporu, lebo 

presne toto sú projekty mestskej časti, kde by sme mali 
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podporovať deti, či je to detské centrum, rozvíjať ich. 

Myslím si, že už sú v našej mestskej časti 4 takéto detské 

centrá. A určite to patrí a zaslúži si našu všemožnú 

podporu. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Diskusiu uzatváram. Nikto nie je 

prihlásený.  

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á 

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

na základe uznesenia Dotačnej komisie č. 2.8 zo dňa 13. 04. 

2016 dotáciu pre OZ Rodinné centrum KRAMÁRIK, Uhrova 18, 

831 01 Bratislava vo výške 5 000,00 Eur; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    15 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               13 poslancov. 

     Proti:             0 

     Zdržal sa:         1 

 Nehlasoval:        1 

     Ideme na ďalší bod č. 38. 
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BOD 38:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre DEPAUL SLOVENSKO – 

projekt „Prevádzka útulkov pre ľudí bez domova“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Iba pár veľmi rýchlych slov a verím, že diskutovať 

nejako nebudeme úžasne. Toto je presne projekt, ktorý sa 

vám bude páčiť. Väčšina z nás, väčšina z ľudí, väčšina 

starostov aj poslancov hovorí; áno, chceme pomôcť, chceme 

mať pod dozorom ľudí bez domov, chceme sa nimi zaoberať. 

Prosím vás, nech je to v inom meste, nech je to na 

periférii, nech je to inde. Tento projekt tieto atribúty 

presne spĺňa. Čiže niekto s nimi pracuje, ale pracuje 

s nimi tak, že ich priťahuje do úplne inej mestskej časti. 

Čiže verím, že tu zvládneme túto organizáciu podporiť, bez 

toho aby to vyvolalo nejaké konflikty alebo otázky.   

 

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený; čo som 

vďačný. Poprosím o návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e 

na základe uznesenia Dotačnej komisie č. 2.9 zo dňa 13. 04. 

2016 dotáciu pre neziskovú organizáciu DEPAUL SLOVENSKO, 

Kapitulská 18, 814 14 Bratislava vo výške 4 000,00 Eur; 

bez pripomienok.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 
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 (Prezentácia.)    16 poslancov. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               12 poslancov. 

 Proti:             1 

 Zdržal sa:         3 

     Ďalší materiál je bod č. 39. 

 

 

 

BOD 39:    

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ STOPA – „projekt Spolu 

pre komunitu 2“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Chcem upozorniť, že projekt STOPA funguje u nás na 

Hattalovej ulici a mojim návrhom je, aby sme im nejaké 

peniaze dali, pričom to môžeme podmieniť tým, že peniaze 

pôjdu výlučne na pracovnú terapiu. Čiže na to, že budú 

v mestskej časti čistiť, upratovať, pomáhať, natierať, 

ecetera, ecetera, ecetera. Pre nich je to dobré, lebo 

získajú legálne peniaze. Zároveň sa im obnovia, alebo 

získajú pracovné návyky. Ľudia to majú radi, keď 

bezdomovci, väzni a kde kto takto pracuje, a zároveň má to 

zmysel aj pre čistotu mestskej časti.  

 Otváram diskusiu, nech sa páči. Nikto nie je 

prihlásený; pán poslanec Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Páči sa mi tento váš 

návrh alebo podmienka poskytnutia tejto dotácie tomuto 

občianskemu združeniu. S čím ja mám trošku problém v tomto 
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projekte; priznám sa, s tým projektom nie som celkom 

stotožnený, pretože v tomto projekte je uvedené, že priamy 

dopad bude mať na 3 sociálnych klientov; na troch klientov. 

S týmto teda naozaj ja nesúhlasím, aby sa takáto naša 

dotácia obmedzovala na takto malý, nízky a dokonca na 

špecifikovaný počet prijímateľov. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuš, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem za slovo. Mňa vlastne kolega Peter Vaškovič 

predbehol a povedal to za mňa: Ja tento materiál 

nepodporím. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem pekne. Nebudem zdržovať, mňa už predbehli 

dvaja rečníci; takže tiež nepodporím.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuec. 

 

 

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

 Ja len by som chcel, aby toto združenie ktoré si dalo 

tento projekt sa zamyslelo nad tým, že by oslovilo viacej 

ľudí. A keby pracovali a urobili niečo v zmysle niečo 

verejného záujmu nemáme problém poslanci podporiť veci, 

ktoré budeme vidieť že majú úžitok mestskú časť. Ale ako 
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povedal Peter Vaškovič, je to strašne malá skupinka ľudí, 

to je tá cieľová skupina, čiže ja sa k tomu tiež vyjadrujem 

ako kolegovia. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpieerik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja si dovolím pripojiť k mojim 

predrečníkom. Rovnako tento materiál nepodporím, aj nakoľko 

sa stal predmetom útokov určitých ľudí, ktorí si začali 

vynucovať, ba priam by som povedal nátlakovo, aby sme tento 

materiál schválili. Veľmi podrobne sme sa s tým projektom 

zaoberali na Dotačnej komisii a myslím si, že naozaj tento 

projekt v tejto navrhovanej výšky by nemal dostať podporu v 

zastupiteľstve. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :   

 Posledný postreh: Je to sociálny pracovník, odrobí 30 

hodín, dostane 450 Eur, 15 Eur na hodinu. To je predvolebný 

ťah pani Clintonovej, 15 dolárov na hodinu minimálna mzda, 

tento dostane 15 Eur. Ďakujem pekne.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený, diskusiu 

uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  
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     Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre OZ STOPA SLOVENSKO, Hattalova 6, 831 03 

Bratislava vo výške 2 500,00 Eur. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Nehnevajte sa na mňa. To tam nie je dobré uvedené, 

zase niekto podstrčil.  

 Tu je v materiáli, že bod A. schvaľuje 2 500 Eur; a to 

„na základe“, kto to tam dal?  

     Tam má byť iba bod B, neschvaľuje 4 955,00 Eur, tak má 

ísť z dotačnej komisie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, keďže Vy ste predkladateľom, tak 

jednoducho autoremedúrou. 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Áno, autoremedúrou to opravím, lebo ja som toto tam 

nedával. Neviem, čo je s týmito materiálmi, ale má tam byť 

iba bod B neschvaľuje 4 955,00 Eur.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 O.K. Takže budeme hlasovať výlučne o bode B.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 
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 n e s c h v a ľ u j e  

na základe uznesenia Dotačnej komisie č. 2. 10 zo dňa 13. 

04. 2016 dotáciu pre OZ STOPA SLOVENSKO, Hattalova 6, 831 

03 Bratislava vo výške  4 955,00 Eur; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    16 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               14 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         2 

     Máme pred sebou ďalší projekt. 

 

 

 

BOD 40:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ VAGUS – Projekt 

„Prácou do života“ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :       

 Otváram diskusiu. Pán poslanec Mikulec. 

 

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

     Ďakujem za slovo. Minimálne ako sa ten projekt nazýva 

„Prácou do života“, poprosil by som pána Adama, keďže tu 

diskutoval za ostatné občianske združenia, že by došiel nám 

vysvetliť o čo ide. Aby si nemyslel že sme takí neľudsky, 

tak nech si to osvojí. A možno že keď to bude prínos pre 

Nové Mesto, tak to podporíme. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, mali by sme hlasovať o vystúpení pána 

Adama, ktorý požiadal aj o vystúpenie. Takže, ak dovolíte. 

 

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

Môžeme sa to rukami, prosím vás, lebo strašne sa to      

predlžuje. A ten „gong“, to sa ešte ja k tomu dneska 

vrátim. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Prosím, kto je za, aby mohol pán Adam vystúpiť? Prosím 

skrutátorky. Prosím, držte ruky hore. 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              14 poslancov. 

 Ďakujem. 

 Kto je proti?     0 

 Kto sa zdržal?    0 

 Ďakujem pekne. Pán Adam, máte slovo. 

 

 

OBČAN: Peter  A d a m, štatutárny zástupca OZ VAGUS  

 Ďakujem pekne, nebudem vás dlho zdržiavať. Takže 

projekt „Prácou do života“ je pokračovaním projektu, ktorý 

sme v spolupráci s mestskou časťou Nové Mesto robili minulý 

rok. Jedná sa o upratovanie mestskej časti ľuďmi bez 

domova, kde 4-krát do týždňa chodia vo dvojiciach ľudia bez 

domova, ktorí vychádzajú z nášho denného centra ktoré je na 

Mýtnej ulici, na hranici Nového Mesta, a upratujú výhradne 

ulice Nového Mesta. Minulý rok sme za 5-mesačné obdobie 

vyzbierali niekoľko ton odpadu ktoré bolo hlavne čo sa týka 

miest smerom od Račianskeho mýta k bývalému Zváračskému 

ústavu a uličky ohraničené vlastne ulicami Pionierska. Boli 

sme pravidelne v spolupráci s ľuďmi, s úradníkmi Nového 
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Mesta, ktorí nám dávali typy, či už cez stránku odkaz pre 

starostu. A ad hoc sme upratovali ešte miesta, na ktoré sa 

sťažovali občania. To znamená, že ide o pracovnú terapiu. 

To znamená, že ľudia bez domova si obnovujú pracovné 

návyky, dostávajú za to odmenu za ktorú si môžu zlepšovať 

svoju sociálnu situáciu. A popri nich pracujú sociálni 

pracovníci v tom, aby sa vlastne po skončení tohto projektu 

uplatnili na trhu práce.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ja môžem potvrdiť, že naozaj je to tak 

Občianske združenie VAGUS ktoré je neďaleko na Mýtnej, 

neďaleko Račianskeho mýta, bezdomovci tam robili, makali, 

snažili sa niekoľko mesiacov, párkrát som sa bol na nich 

pozrieť. A jednoducho je to vec, ktorá sa aj vám páči. Je 

to naozaj pracovná terapia, kedy ľudia sa snažia a pod 

dohľadom jedného sociálneho pracovníka s tým, že dochádzalo 

k istým odmenám. Aj vďaka tejto pomoci mestskej časti 

následne niektorí ľudia získali trvalé pracovné miesto 

mimo. A jednoducho sa do programu mohli zapojiť ďalší 

občania, ktorí boli bez domova.    

 

 Chcem vás poprosiť, aby sme našli nejaké prostriedky. 

Občianske združenie VAGUS je známe svojou dobrou prácou 

a predovšetkým výsledkami.  

 Pán poslanec Gašpierik, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja som v rámci 

svojho, ako tri body späť vystúpil, že sa s materiálmi 

manipuluje. Ja si dovolím povedať, že naozaj sa 

s materiálmi manipuluje, lebo pokiaľ si dobre pamätám 

a teda overil som si to aj u predsedu dotačnej komisie, my 
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sme navrhli a schválili na dotačnej komisii výšku 4 000 

Eur. V materiáli je uznesenie, že dotačná komisia 

neschvaľuje. 

 

 Tak ja sa chcem spýtať, naozaj kto manipuluje s týmito 

materiálmi? Prečo je to úplne ináč pripravené tak, ako sú 

prerokované na orgánoch mestskej časti? Pokiaľ bolo prijaté 

platné rozhodnutie a uznesenie o výške 4 000 Eur tak si 

myslím, že by to takto malo byť zanesené do tohto materiálu 

a takto aj  predložené do zastupiteľstva. Mali by tam byť 

prípadne alternatívy, čo navrhla dotačná komisia, prípadne 

aká bola pôvodná výška. Ale ja trvám na tom, aby tam bolo 

zanesené uznesenie vo výške 4 000 Eur, a aby sme o tom aj 

hlasovali. A určite v tejto výške tento projekt aj 

podporím. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nemal som vedomosť, že by komisia 

odhlasovala 4 000 Eur. Mal som iba informáciu že zamietla 

tento projekt. Ak došlo k chybe tak ma to mrzí. Zistíme. 

A nedošlo náhodou k inému projektu, pán poslanec?  

 (Poznámky v pléne.)  

     Tak to bolo naopak. Vy ste odhlasovali predtým ten, 

ktorý nebol schválený. Takže to je jasné. Pán poslanec 

Mikulec, nech sa páči. 

 

 

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

 Ja len k tomu čo tu povedali kolegovia, ja som bol sám 

prekvapený, že bolo tam napísané že „neschvaľuje“. Naopak 

Prácou do života, to sa mne páči, a ja by som poprosil aj 

kolegov, aby podporili tento projekt v takej výške ako sa 

dohodla tá dotačná komisia alebo o akejkoľvek sa dohodnú 

poslanci. Podporujem Prácou do života.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tak potom keby pán poslanec, predseda komisie to 

autoremedúrou zmenil na 4 000 Eur. Nie je takáto možnosť? 

Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Myslím sme, predchádzajúci bod VAGUS, 

myslím že nebol schválený, že to tam neprešlo. Ja sa teraz 

chcem spýtať pána Adama, vlastne sa nebudeme vracať že 

meníme čo sme odhlasovali pred 10 minútami. Pokiaľ by 

prípadne bola taká vôľa a odsúhlasila sa výška toho 

projektu 4 000 Eur, či by to bolo pre vás aspoň nejakým 

riešením? A teraz nechcem povedať že to budete prevádzať 

z projektu na projekt, ale či by to malo pre vás význam? 

Alebo či by to malo pre vás význam možno sa teraz vrátiť 

a opraviť prípadne to uznesenie, ktoré sme schválili do 

toho predchádzajúceho projektu. Možno na základe tých 

informácií, lebo ste k nemu nevystúpili, k tomu svojmu 

projektu, a či je to pre vás východisko z tejto situácie? 

Ďakujem. 

 

 

OBČAN: P. A d a m  

 Myslím, že v tejto chvíli by som nechal hlasovanie 

ohľadom dotácie Prácou do života. To znamená, že obidva 

projekty robíme viacej rokov, ale vidíme v tejto chvíli 

väčší význam v rámci podpory projekt upratovania a v rámci 

pracovnej terapie.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 
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 Ďakujem pekne za slovo. Vlado (p. Mikuš) Ty že si 

predkladateľ tohto materiálu, momentálne jediné uznesenie 

ktoré v materiáli je, že neschvaľuje. Takže skúste sa 

zamyslieť nad tým čo spravíte s uznesením a ako ho 

naformulujete, aby sme vôbec hlasovali o niečom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Bielik. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Ďakujem. Ja by som tento projekt podporil a navrhol by 

som, aby sme sa zhodli na tej autoremedúre.  

     A k pánovi Adamovi mám taký návrh do budúcnosti, teraz 

to nemusíme komplikovať nejakou zmenou uznesenia, ale mne 

by sa páčilo, keby bola táto činnosť aj nejakým spôsobom 

občanmi monitorovateľná, že by sme vedeli, že kde sa 

plánuje upratovať, že by sme si mohli pozrieť výsledok toho 

upratovania. 

 

 

OBČAN: P. A d a m  

 Vo výročnej správe, ktorú sme zaslali za minulý rok je 

aj fotodokumentácia, kde sú odfotené aj miesta ktoré sa 

upratovali. Bolo to zasielané pri vyúčtovaní dotácie 

z minulého roku a tam sú aj štatistiky, že koľko klientov 

bolo zapojených, aké množstvo odpadu sa vyzbieralo, aj foto 

dokumentácia. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Ja nemám v úmysle teraz tak. Že by sme to vedeli 

nejako priebežne, že kedy sú pristavené kontajnery, kedy sa 

zbiera elektro; takže aby sme vedeli kedy sa upratuje. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Dohodneme sa na tom. Faktická poznámka pán 

poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo pán starosta. Mne sa tento návrh 

Jožka Bielika veľmi páči. A možno pán prednosta by vedel to 

spraviť tak, aby to bolo na internete, na našej 

internetovej stránke, a sú tam aj kontajnery, čistenie 

ulíc, a to by bolo podľa mňa riešenie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa len chcel ospravedlniť 

ale došlo tu k chybe z našej strany, nakoľko toto OZ VAGUS 

malo dva veľmi podobné projekty. A na jeden dala Dotačná 

komisia že neschvaľuje a na druhý dala upravenú výšku 4 000 

Eur. Dobré hovorím pán Adam? Dobre. Mali ste tam dva 

projekty, ktoré sú veľmi podobné, obidva sa venujú práci 

s bezdomovcami, je to upratovanie. 

 

 

OBČAN: P. A d a m  

 Prvý projekt bol terénna sociálna práca. Ten druhý 

o upratovaní. 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Terénna sociálna práca, si myslíte? 

 

OBČAN: P. A d a m : 
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 Terénna sociálna práca to znamená, že dvaja pracovníci 

chodia večer do terénu od 17.00 do 22.00 hod., vyhľadávajú 

ľudí bez domova, zabezpečujú im základné služby. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 A toto čo ideme teraz hlasovať je o upratovaní? (Áno.) 

 Čiže, ak dovolíte, ja by som teda autoremedúrou 

navrhol schváliť úpravu na výšku 4 000,00 Eur. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som si tu teraz v tej 

zápisnici dotačnej komisie našiel túto žiadosť, kde komisia 

zistila, že táto žiadosť nespĺňa podmienky podľa VZN 

o dotáciách a komisia odporúča podať žiadosť na predpísanom 

tlačive.  

 

     Takže by som vás akurát poprosil, či to vôbec je 

možné, ak tento formálny nedostatok tam je, to napraviť 

okamžite, alebo napraviť to v nejakej dobe, alebo dať vám 

nejaký čas na to aby ste to upravili. Lebo neviem, či sa 

môže stať, že keď my teraz schválime, tak nakoniec tak či 

tak to bude neplatné to hlasovanie. 

 

 

OBČAN: P. A d a m 

 Ja by som povedal poznámku, že my sme doložili žiadosť 

na originálnom tlačive.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

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

 Dobre. Nikto už nie je prihlásený; či pán poslanec? 

Predsa len? Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Chcem povedať pánovi Ágostonovi, že už to bolo 

doložené. Ale čo sa týka tých tlačív alebo prípadne 

doloženia tých potvrdení, pokiaľ chýba jedno, dve 

potvrdení, napríklad do zdravotnej poisťovne, tak myslím 

si, že tento precedens platí aj v rámci ostatných orgánov 

samosprávy, či už hlavného mesta alebo Vyššieho územného 

celku, že na základe toho komisia nevylúči posúdenie 

takejto žiadosti ale určí podmienečné uznesenie, že po 

prípadnom schválení, v tomto prípade zastupiteľstva, musí 

byť takéto potvrdenie doložené. Takže to by bol prípad, ale 

viem že VAGUS to doložil. Takže to je v poriadku.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený, 

uzatváram diskusiu.  

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

na základe uznesenia Dotačnej komisie č. 2.12 zo dňa 13. 

04. 2016 dotáciu pre OV VAGUS, Čelakovského 2, 811 03 

Bratislava vo výške 4 000,00 Eur; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý ? 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)    15 poslancov. 

 Ďakujem pekne. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               15 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 

 Pán vicestarosta, prosím prevezmite vedenie 

zastupiteľstva.  

 

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

 Ďakujem pekne. Pán starosta, dámy a páni, máme tu bod 

programu R/1.   

 

 

MATERIÁL R/1: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č.../2016 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r 

     Predkladateľom je pán JUDr. Mikulec, spracovateľom 

tiež.  

     (Poznámka z pléna k účasti poslancov.) 

     Bez úvodného slova. Ale do diskusie sa prihlásil pán 

kolega Korček. Tomáš, máš slovo. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Stanko, ďakujem za slovo. Neviem teda, či má zmysel 

rozprávať, keď budeme pravdepodobne neuznášaniaschopní. 
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     Ja som najprv nechcel podporiť tento návrh všeobecne 

záväzného nariadenia. Keď ste si ho prečítali, tak toho 

zmyslom je, aby sa mohli prostriedky z dotácii čerpať aj na 

mzdové prostriedky. Poviem otvorene, mne to vadí, keď 

hlavne organizátori, ktorí čerpajú dotácie si potom 

rozdelia tieto peniaze vo forme nejakých odmien alebo mzdy. 

Prijal som ale argumentáciu, že treba posudzovať tento 

aspekt jednotlivo pri každej dotácii, pretože niekedy tieto 

mzdové prostriedky idú trénerom, idú učiteľom, nejde to 

priamo organizátorom.  

 

 Čiže ja som ochotný tento návrh VZN podporiť s tým, že 

samozrejme ale pri každej dotácii, keďže my už ich 

schvaľuje nad 2 000 tu v zastupiteľstve, budem pozorne 

pozerať komu tie prostriedky idú, či organizátorom alebo či 

tým ľuďom, ktorí prinášajú tú verejnú službu našim 

obyvateľom. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja, samozrejme, súhlasím s týmto, tam 

ide v podstate o vypustenie jednej vety, ak sa dobre 

pamätám, z § 7. Nech sa páči, Richard, Ty asi chceš niečo 

povedať?  

 

 

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

 Ja len; že spojil som sa s pánom Rafajom ktorý odišiel 

a vrátil by sa, že by nás bolo dosť. Treba to dobre 

spočítať, aby sme sa zbytočne nevracali k tomuto bodu.  

 

 

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

 Ak dobre počítam je nás 12, ale idú, idú. 

     Pán poslanec Bielik, nech sa páči.  
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     Po vystúpení pána Bielika sa budeme prezentovať, takže 

poprosím, vydržte. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k :  

 Dostali sme to len včera, takže ja chcem overiť. Pán 

Mikulec Richard, podľa mňa, ak tomu rozumiem správne, 

zavádza sa možnosť žiadateľov, aby podali čestné 

vyhlásenie, že nemajú dĺžností a že nemajú zamestnancov, 

čím pádom nemusia chodiť do zdravotnej, sociálnej 

a podobných poisťovní; áno?  

 

 

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

 Nech sa páči, pani Moravcová. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca odd.  právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov: 

 Dobrý deň. Takže vypustené sú v podstate len dve vety.   

Konkrétne tie dve vety sa nachádzajú v článku 7. Prvý 

v bode 1, druhý v bode 2, a to: že nie sú prípustné 

zúčtovacie doklady, ktorých obsahom sú mzdové náklady 

žiadateľa.  

 

 Keď si pozriete to konkrétne VZN, pointa je v tom, že 

doteraz nebolo možné, aby v rámci dotácií sa dali zúčtovať 

aj mzdové náklady. Avšak väčšina dotácií hlavne 

participatívneho rozpočtu je postavená tak, že požadujú aj 

preplatenie mzdových nákladov, aby to mohli zúčtovať 

v rámci tej konkrétnej danej akcie. Napríklad pri týchto 

sociálnych prácach bezdomovcov a podobne je logické, že sa 

im vyplácajú práveže tie mzdové náklady. Čiže toto bolo 
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potrebné vypustiť z návrhu tohto VZN. Sú iba tieto dve vety 

vypustené, a toto je ten dôvod. 

 

 

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

 Hlási sa pán poslanec Gašpierik; Libor, faktickú? 

Libor, máš slovo, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja si dovolím namietať vlastne takéto 

spracovanie materiálu, aj predkladanie. Nebudem za neho 

hlasovať aj z toho dôvodu, že sa musím ospravedlniť 

z pracovných povinností, musím odísť.  

 

     Ale materiál nemôže byť zaslaný deň pred konaním 

zastupiteľstva, nemôže byť zaslaný bez dôvodovej správy. 

Nemôže byť zaslaný bez toho aby tam nebolo explicitne 

vyšpecifikované čo sa upravuje. Nemôže sa hnevať na mňa 

pani vedúca právneho oddelenia alebo spracovateľ pokiaľ ja 

si teraz mám zobrať starý materiál VZN a takto si 

porovnávať dve slová, čo sa mení, čo sa vypúšťa, čo sa 

dopĺňa, lebo to tak nebolo. Pokiaľ  takto budú predkladané 

materiály, určite nebudú mať moju podporu a ospravedlňujem 

sa z mojej neúčasti. Ďakujem. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca odd. právneho, 

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov:  

 Ospravedlňujem sa. Materiál nebol predložený 

v predpísanej forme z dôvodu; nedopatrením u nás na úrade. 

Z toho dôvodu sa zasielal e-mailom, avšak e-mailom nebol 

predložený v prepísanej forme. To, čo máte na stole, je 
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prepísané s dôvodovou správou, so všetkým, pričom takto 

bolo dané aj na pripomienkovanie v zmysle zákona.  

 

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

 Nech sa páči, pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :   

 Ďakujem za slovo. Ja taktiež k forme mám výhradu, 

pretože ja som tento materiál zistil, že bude predložený na 

našej elektronickej úradnej tabuli cez internet. Neviem, 

ako to bolo aj fyzicky na úradnej tabuli vyvesené, ale to 

čo bolo vyvesené na internete, tak neobsahovalo to vôbec 

dôvodovú správu, nebolo z toho zrejmé čo sa mení a čo sa 

nemení. Musel som pána JUDr. Mikulca osloviť v tejto veci. 

 

      A keďže v zmysle zákona o obecnom zriadení je povinná 

zákonná 15-dňová lehota na možnosť pripomienkovania, tak 

myslím si že nemohli takto zmätočne zverejnený materiál 

naši obyvatelia pripomienkovať, pretože nebolo z toho 

zrejmé o čo vlastne ide, nemalo to dôvodovú správu, nebolo 

jasné čo sa vypúšťa, čo sa mení. Ďakujem. 

    Takže minimálne pro futuro, neviem či sa niekto 

sťažoval, ale pro futuro toto by sa nemalo stávať, lebo 

pokiaľ by som bol veľmi zlý, tak zmohol by to niekto 

napadnúť.   

 

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

 Ďakujem pekne. Ešte bol prihlásený pán poslanec 

Bielik. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Takže neviem ako dopadne tento materiál pri hlasovaní. 

Každopádne do budúcnosti by som si želal po konzultácii 
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s podávateľmi projektov, po skúsenostiach dotačnej komisie, 

a po konzultácii s pracovníkmi nášho úradu, aby bola 

zrušená povinnosť žiadateľa predložiť potvrdenie 

o vyrovnaní finančných vzťahov voči mestskej časti. Mestská 

časť si to predsa môže sama zistiť, nemusí tam niekto 

chodiť zvlášť vybavovať. A daňový úrad, zdravotná 

poisťovňa, sociálna poisťovňa minimálne si myslím že pre 

činnosť žiadateľov sú drobné žiadosti, a pre pár Eur aby 

ľudia chodili po úradoch, sa mi zdá neprimerané.   

 

 Potom v článku 10, ak si to nalistujete, máme tu 

nejakú históriu toho, kedy bolo vyvesené, atď. Čiže myslím, 

ak by sme o tom hlasovali, tak malo by sa autoremedúrou 

predkladateľom vziať že sa to teda aktualizuje, lebo tu sú 

všetko dátumy ešte z roku 2015, resp. sú tu staršie dátumy 

tých nariadení. Čiže to by sa malo takto spraviť. 

 

 A potom mám ešte ďalší návrh, a síce k predkladanej 

žiadosti čo je príloha č. 1 tohto VZN. 

 

     Navrhujem medzi bod 11 a 12 vložiť nový bod 12, 

ostatné by sa prečíslovali, ktorý by znel: 

Účel dotácie, a tam by sa skopírovali z článku 3 ods. 8, 

aké sú účely dotácie 

a) podpory, rozvoja, šírenia miestnej kultúry  

b) podpory športu a telesnej kultúry 

c) podpory výchovy a vzdelávania, atď. 

 

Tieto body by sa tam skopírovali a boli by tam štvorčeky, 

kde môže ten žiadateľ presne zakliknúť že do ktorého účelu 

dotácie to spadá, čo aj jemu pomôže pri vyplňovaní tej 

žiadosti a odôvodňovaní. Ďakujem.  

 

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

 Ďakujem pekne, Jožko.  
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     S faktickou sa hlási pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ďakujem.  

     Ja  s ť a h u j e m tento materiál, nakoľko ja sám som 

upozorňoval, že to nie je v súlade, že to malo byť vyvesené 

a bolo mi odpovedané, že nie je treba. A že aj tá dôvodová 

správa tam mala byť, aby sa mohli jednotliví občania 

vyjadriť.  

 

 Teda sťahujem tento materiál, pripravíme ho. Ja si 

osvojujem aj tie veci čo povedal pán kolega Bielik a pôjde 

to do ďalšieho zastupiteľstva. Poprosím úrad, aj Teba pán 

prednosta, aby to bolo všetko včas a tak ako to má byť. 

 

 

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

 Nech sa páči, pán prednosta sa chce vyjadriť. 

 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Budem reagovať na poslanca Korčeka.  

     Bolo to riadne a včas vyvesené, len pracovník, ktorý 

to mal na starosti, ktorý to mal odsledovať okrem toho 

zverejnenia že to bude riadne a včas zaradené do programu, 

tak to neodsledoval. Až včera sme na to prišli, že to tam 

nie je zaradené. Takže tam sa stala chyba. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. S faktickou pán kolega Sládek. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ďakujem pekne za slovo.  
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     Beriem do úvahy že to je stiahnuté s konečnou 

platnosťou. Ja mám k tomu len výhrady také, že sme sa x-

krát rozprávali na dotačnej komisii o tom, že tam môže byť 

niekoľko zlepšení ešte tohto všeobecne záväzného 

nariadenia, na to aby sme potom aj v súvislosti s projektmi 

participatívneho rozpočtu, aj v súvislosti so zjednodušením 

celého procesu žiadania o dotácie. Ja určite nepodporím 

takéto čiastočné zmeny, ktoré sa vyžadujú kvôli niekoľkým 

projektom.  

 

     Vítam to, že je to stiahnuté a navrhujem nejaké 

špeciálne pripomienkové konanie medzi poslancami k tomuto 

ako bloku celého VZN, lebo zaslúži si viac zlepšení.  

 

 

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

 Samozrejme. Nech sa páči. Tomáš (p. Korček), myslím, 

že materiál bol stiahnutý. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ja len chcem povedať pánovi prednostovi, lebo som si 

to pozeral a oslovil som aj Riša (p. Mikulca) a bolo to 

zmätočne vyvesené, pretože nebolo z toho jasné, či ide 

o nové VZN alebo ide o zmenu. Pretože ak si to pozrieš, aby 

sa to nestávalo do budúcnosti, tak tam nebol ani rok 2016 

v tom návrhu VZN. Bol tam rok 2015, čiže to bolo úplne 

zmätočné a nikto nevedel, že či to čo je tam vyvesené je 

staré a dôjde k nejakej zmene. Alebo že to je nové VZN.  

 

     Aj teraz, keď si pozriete ten návrh, tak je tam že 

číslo, lomeno 2016 zo dňa, a tam je 2015. Takže už 

minimálne toto nie je v poriadku a takto to bolo vyvesené 

aj na úradnej tabuli, teda elektronickej, kde nebol ten 

prvý riadok číslo .../2016, ale bolo len rok 2015. Čiže to 
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evokovalo to, že to je staré,  starý návrh VZN a každý 

očakával, kde je ten nový, a v čom sa to zmenilo.  

 

     Hovorím, obyvatelia v zmysle zákona to môžu 

pripomienkovať, majú na to lehotu 15 dní a ktokoľvek by vám 

to takýmto spôsobom mohol povedať že to nevedel a nemohol 

pripomienkovať. Ďakujem.     

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Dámy a páni, budeme sa prezentovať lebo vidím, že nás 

je tu hrozne málo čo ma strašne mrzí, pretože teraz mali 

prísť vystúpenia občanov. Sú tu občania, ktorí tu sedia od 

9.00 hod. Tak ja sa im chcem strašne ospravedlniť. 

A skutočne sa trápne cítim, že to takto dopadlo. Keď sú 

mnohí kolegovia na kamere, atď., tak majú husté reči, ale 

keď si majú vypočuť vaše názory, vaše problémy, tak utečú 

preč.  

     Takže moje ospravedlnenie pre vás, pre všetkých, ktorí 

sú tu na zozname.  

 A poprosím, budeme sa prezentovať. 

 Prosím, prezentujme sa.  

 (Prezentácia.)     9 poslancov.  

 

 Dámy a páni,  

     je tu 9 poslancov, čiže sme neuznášaniaschopní, takže 

som nútený ukončiť dnešné zasadnutie. Neviem, či mám 

poďakovať alebo nepoďakovať; ďakujem odborným pracovníkom, 

ďakujem všetkým trpezlivých, ktorí tu zostali. Ešte raz 

moje ospravedlnenie. Pekný deň. Do videnia. 

 

ZNELKA MČ 

(Ukončenie o 14,45 hod.)   
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...........................   .............................  

prednosta Ing. Mgr. Ľ. Baník      starosta Mgr. R. Kusý 

 

 

OVEROVATELIA:  

poslanec Ing. P. Galamboš     ............................. 

poslanec JUDr. R. Mikulec     ............................. 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu 

Ing. M. Bahnová, komor. stenogr. ......................... 
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