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       S T E N O G R A F I C K Ý   Z Á Z N A M 

 

z pokračujúceho 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, konaného dňa 24. mája 

2016 v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava–Nové 

Mesto, ul. Vajnorská č. 21 
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Začiatok: 13.00 hod. 

 

ZNELKA MČ  

 

 

Pokračovanie v programe: 

41. Vystúpenie občanov 

42. Interpelácie  

43. Rôzne 

44. Záver 

 

 

OTVORENIE  

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

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

pracovníci našich organizácií, drahí kolegovia, vážený pán 

veliteľ a zástupca Mestskej polície, dámy a páni, vítajte.  

 

 P o k r a č u j e m e   v 12. zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  

 Pani vedúca organizačného oddelenia si zoberie ako 

prvá slovo. Nech sa páči. 

 

 

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

 Dobrý deň prajem. Poprosím vás, dnes budeme hlasovať 

pomocou terčíkov. Pomocou terčíkov sa budete prihlasovať aj 

do diskusie alebo keď budete chcieť vystúpiť. Je to z toho 

dôvodu, že doteraz sa tu konali 2 výchovné koncerty 

a pracovníci Strediska kultúry nemali čas na to, aby mohli 

pripraviť sálu tak, aby sme zase my mohli montovať 

hlasovacie zariadenia. 

     A ešte by som vás chcela poprosiť, pokiaľ budete mať 

nejaký diskusný príspevok alebo budete vystupovať, nech sa 
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páči, príďte sem k mikrofónu, aby sa to dalo nahrávať. 

Ďakujem vám veľmi pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Z programu dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

pán vicestarosta Ing. S. Winkler, pán poslanec Ing. P. 

Galamboš, pán poslanec Mgr. D. Sládek, pán poslanec Ing. 

arch. O. Novitzký – príde neskôr, pán poslanec JUDr. R. 

Mikulec zo zdravotných dôvodov a pán poslanec A. Balga, 

MBA. 

 

 Skrutátorkami na dnešnom rokovaní je pani Tomeček 

Ghata a pani Jamnická. 

 

 

 Poprosím členov komisií tak ako boli zvolení, aby 

zaujali svoje miesta. 

     S tým, že pán poslanec Balga, ktorý je ospravedlnený, 

namiesto neho je navrhnutý za člena návrhovej komisie  pán 

poslanec P. Agoston.  

 

 Zároveň na minulom zastupiteľstve boli navrhnutí 

a schválení ako overovatelia záznamu a uznesení pán 

poslanec Galamboš a pán poslanec Mikulec.  

 Navrhnutý za pána poslanca Galamboša je pán poslanec 

Ing. L. Gašpierik a za pána poslanca Mikulca musíme ešte 

niekoho iného navrhnúť.  

     Pani poslankyňa Augustinič, budete ochotná? (Súhlas.) 

 

 Dámy a páni,  

     takže kto je za to, aby na dnešnom rokovaní namiesto 

pána poslanca Balgu bol v návrhovej komisii pán poslanec P. 

Ágoston? 
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     A ako overovateľ záznamu a uznesení bol namiesto pána 

poslanca Galamboša pán poslanec Ing. L. Gašpierik 

a namiesto pána poslanca Mikulca bola pani poslankyňa Ing. 

Augustinič?  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               15 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Jednomyseľne. 

 Ďakujem pekne.  

 Pokračujeme bodom 41.  

 

 

 

BOD 41:  

Vystúpenie občanov  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Do diskusie sa prihlásil pán Karol Šlesár z Dubnice 

nad Váhom, ktorý ako občasný návštevník Bratislavy, 

s témou: Riešenie dopravnej bezpečnosti na ulici Bárdošova.  

Nech sa páči.  

 

 

OBČAN: Karol  Š l e s á r  

 Prajem pekné popoludnie. Vážený pán starosta, vážený 

poslanecký zbor, vážení pracovníci Miestneho úradu 

a ostatní prítomní, dnes je tomu viac ako dva roky čo som 

tu predniesol na tejto pôde taký materiál, ktorý som nazval 

„Dopravná nebezpečnosť na Bárdošovej ulici.“ 

 Tie dva roky, dá sa povedať, že som bol plnený takými 

milosrdnými ale nie pravdivými informáciami, že vec sa 

rieši a bude sa riešiť, atď., atď.   
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 V súčasnosti táto otázka už je v celkom inej polohe 

vďaka pánovi Ing.  Cagánovi; je tu prítomný, ja ho nevidím; 

ktorému prosím aby mu pán starosta poďakoval v mojom mene 

opätovne, ktorý mi dal nové poznanie a zároveň aj 

vydokladoval, že mestská časť Bratislava – Nové Mesto od 

roku 1992, na budúci rok to bude 25 rokov, čo sa 

permanentne snaží získať základný predpoklad na zlepšenie 

tejto situácie, a to je v tom, aby prešla správa 

komunikácií 3. a 4. triedy do jej správy. Nebudem to tu 

celé rozvádzať, mám to popísané, aby som vás nezdržoval. 

Ale len v krátkosti: 

 

     Do dnešného dňa z Magistrátu neboli dané poviem 

principiálne podklady, a to hovorím na jadro veci, aby sa 

toto mohlo plniť ďalej. A to ma vedie k tomu, že dnes som 

podpísal žiadosť o vystúpenie na zastupiteľstve mesta 

Bratislavy 26., t.j. pozajtra, kde s týmto vyjdem 

a vydokladujem im to čo v skutočnosti som získal.  

 

     Toto okrem poďakovania pánovi Ing. Cagaňovi sa 

obraciam na všetkých tu prítomných i neprítomných členov 

poslaneckého zboru, aby nielen pri svojich poslaneckých 

rokovaniach v zastupiteľstve hlavného mesta Bratislavy 

Slovenskej republiky ale pri akýchkoľvek osobných 

stretnutiach s týmito zodpovednými pracovníkmi ich 

priviedli k tomu, aby túto správu, hlavne tie komunikácie 

3. a 4. triedy, ktoré sú veľmi, poviem tak vo veľmi 

svizelnej situácii ohrozujúcej bezpečnosť chodcov. Keď sa 

oni o to nevedia alebo nechcú, alebo nemôžu, nemám to 

vydokladmované, starať, aspoň nech nerobia neopodstatnené 

prieky k tomu a prieťahy; kto sa o to starať chce v prvom 

rade, takže keď nechce tak sa nič neporieši, vie a má na 

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

 Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený v rámci 

tohto bodu.  

 Prechádzame na bod 42, a bude ešte bod rôzne. 

 

 

 

BOD 42: 

Interpelácie 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja by som chcel 

v rámci bodu interpelácie, na základe toho že sa na mňa 

obrátili občania z Tržnice, ktorí dostali výpoveď z nájmu. 

A bola to taká dosť medializovaná téma, tí občania tu aj 

boli na ostatnom rokovaní zastupiteľstva, k tomuto bodu sme 

sa nedostali, lebo zastupiteľstvo bolo neuznášaniaschopné, 

ja by som chcel požiadať ako Vás, ako starostu, či by ste 

mohli  požiadať pána riaditeľa EKO-podniku, pokiaľ by nám 

vedel dať do ďalšieho zastupiteľstva informáciu k tomuto 

prípadu, aby sme vedeli následne tohto občana informovať, 

alebo teda aspoň ja ho vedel informovať, lebo sa na mňa 

obrátil ústne, aj písomne. Takže by som mu následne zaslal 

to stanovisko riaditeľa EKO-podniku k tomuto prípadu. Veľmi 

pekne ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, ak sa nemýlim, vec je už 

vybavená. Mýlim sa?  
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Ing. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:  

 Je to vybavené. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Nie. 

 Prechádzame na bod 43.  

 

 

 

BOD 43:  

Rôzne 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Možno sa ešte vrátim, že je to 

vybavené, ale možno do budúcnosti tam môžu byť nejaké 

nuansy v tých ostatných zmluvách, ktoré máme takto 

zakomponované a možno by takéto ustanovenia mohli byť 

upravené. Neviem, ako to bolo vybavené, takže tá informácia 

by bola dobrá keby sme ju dostali. Ďakujem. 

 

 Vážený pán starosta, vážení kolegovia, kolegyne 

poslanci, ja by som chcel aj práve v intenciách toho čo sa 

tu udialo na našom poslednom zastupiteľstve, kde sme od 

rána rokovali, čakali tu občania a nedostali sa k slovu 

v rámci vystúpenia občanov, resp. v bode rôzne; ja som ešte 

svojho času ako poslanec mestského zastupiteľstva navrhol 

na pôde hlavného mesta uznesenie, ktoré sa volá „vystúpenie 

občanov“.  

     To vystúpenie občanov bolo dané pevným časom na 16.00 

hod.  
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     Ja by som si dovolil takéto ustanovenie zakomponovať 

aj do nášho Rokovacieho poriadku, keď sme tu mali myslím že 

na predchádzajúcom zastupiteľstve bod – Úprava Rokovacieho 

poriadku – tak sme tam doplnili článok č. 11 ktorý sa volá 

vystúpenie občanov. A ja by som práve v tej súvislosti kedy 

ten občan nevie kedy bude pevne zaradený tento bod, alebo 

kedy k nemu príde, čaká tu celý deň, si dovolil upraviť 

toto ustanovenie v tom zmysle, že by sme mali presne pevne 

zadefinovaný termín, kedy občania môžu vystúpiť. 

 

 Takže by som navrhol doplniť Rokovací poriadok 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, kde by sa doplnil bod č. 4, 5 a 6 v tomto znení:  

 

 V rámci dopoludňajšieho rokovania so začiatkom 

rokovania zastupiteľstva obvykle o 9.00 hod. sa o 11.00 

hod. zaradí bod vystúpenie občanov v dĺžke maximálne 30 

minút.  

 

     Bod 5; pokiaľ je zastupiteľstvo mestskej časti zvolané 

popoludní, so začiatkom rokovania zastupiteľstva obvykle 

o 13.00 hod., resp. 14.00 hod., o 15.00 hod. sa zaradí bod 

vystúpenie občanov v dĺžke maximálne 30 minút. 

 

     Bod 6; ak rokovanie miestneho zastupiteľstva skončí 

pred 11.00 hod. alebo prípadne popoludňajšieho rokovanie 

pred 15.00 hod., bod vystúpenie občanov bude zaradený skôr, 

za bodom rôzne.  

 Ďakujem veľmi pekne. 

     A chcel by som vás požiadať o podporu. Myslím, že je 

to prínos pre občanov a je to posilnenie takého lepšieho 

prístupu samosprávy k občanom, kedy budú presne vedieť si 

prípadne zobrať podľa termínu zvolania zastupiteľstva, či 

už dopoludňajšieho alebo popoludňajšieho voľno, určiť si 
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čas. A budú vedieť presne, že keď prídu na tú hodinu, majú 

30 minút, resp. vystúpenie občana trvá maximálne 3 minúty, 

ale bude vedieť kedy má prísť a poinformovať nás alebo 

resp. vystúpiť so svojim problémom, s ktorým prišiel na 

rokovanie zastupiteľstva. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Dali ste aj materiál písomne? (Áno.) 

Ďakujem. 

 Ešte niekto? Pani poslankyňa Vítková. 

 

 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Chcela by som poprosiť 

kolegov; dostali ste na stôl materiál:  

„Doplnenie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ 

Kalinčiakova 12“.   

  

 Ako viete, komisiami minulý týždeň prebehol materiál 

o zrušení Základnej školy Kalinčiakova a o zriadení novej 

Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova. V tejto 

súvislosti vlastne zriaďovateľ by mal delegovať svojich 4 

zástupcov zase do novej rady školy.    

 

 Vzhľadom na to, že sa blížia voľby riaditeľa, ktoré sú 

vyhlásené na 8. júna, čiže nové zastupiteľstvo by to 

nestihlo prerokovať do volieb a bude sa voliť riaditeľ 

základnej školy s materskou školou Kalinčiakova, čiže ako 

nového právneho subjektu, tak by som vás chcela poprosiť 

o potvrdenie doterajších členov, ktorí sú v Rade školy za 

zriaďovateľa, čiže 4 poslancov, aby mohli fungovať ďalej aj 

v tejto novej Rade školy. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte niekto v bode rôzne? Nie.  

 V takom prípade uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú 

komisiu, aby predniesla dva návrhy poslancov. 

 

 

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

 Návrh pána poslanca Ing. L. Gašpierika: 

 Dopĺňa sa článok 11 – Vystúpenia občanov Rokovacieho 

poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto, dopĺňa bod 4, 5 a 6 v tomto znení:  

 

 Bod 4; v rámci dopoludňajšieho rokovania so začiatkom 

rokovania zastupiteľstva obvykle o 9.00 hod. sa o 11.00 

hod. zaradí bod vystúpenia občanov v dĺžke maximálne 30 

minút.    

 Bod 5; pokiaľ je zastupiteľstvo mestskej časti zvolané 

popoludní so začiatkom rokovania zastupiteľstva obvykle 

o 13.00 hod. resp. 14.00 hod., o 15.00 hod. sa zaradí bod 

vystúpenie občanov v dĺžke maximálne 30 minút.  

 Bod 6; ak rokovanie miestneho zastupiteľstva skončí 

pred 11.00 hod. alebo v prípade popoludňajšieho rokovania 

pred 15.00 hod. bod vystúpenia občanov bude zaradený skôr, 

za bodom rôzne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Prosím, pripravíme sa a hlasujeme. 

 Nech sa páči. 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 12 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           2 

 Ďakujem pekne. 
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 Ideme na druhý návrh pani poslankyne Vítkovej. 

 Nech sa páči.  

 

 

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  

Doplnenie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ 

Kalinčiakova 12; bez pripomienok; čiže podľa pôvodného 

statusu aký bol.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, ideme hlasovať, kto je za? 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               15 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

     Pán Kollárik, faktická poznámka? 

 

Ing. Ľ. K o l l á r i k, poradca starostu MČ: 

 Upozorňujem, že po prijatí uznesenia na najbližšom 

zastupiteľstve o zrušení a novozriadení škôl, budú musieť 

tieto orgány sa voliť znovu. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

 

BOD 44: 

Záver 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Dámy a páni, program sme dnes vyčerpali.  
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     Ďakujem vám za účasť a želám vám príjemný zvyšok 

dnešného dňa.  

 

ZNELKA MČ 

(Ukončenie o 13,30 hod.) 

 

                       x           x 

                       

 

 

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

prednosta Ing. Mgr. Ľ. Baník       starosta Mgr. R. Kusý    

 

 

OVEROVATELIA: 

poslankyňa Ing. K. Augustinič    .......................... 

poslanec Ing. L. Gašpierik       .......................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahnová, komor. stenogr.  ......................... 
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