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13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 14. júna 2016 

v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava – Nové 

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

 

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. 26 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, 

Bratislava 

 

BOD 7:                                              str. 27 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY 

CENTER v Bratislave 

 

BOD 8:                                              str. 33  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky 
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predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 9:                                             str. 34 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 10:                                             str. 37  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej 

školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej súčastí 

a o zrušení Materskej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave 

 

BOD 11:                                             str. 38 

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

o zriadení Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 

12, Bratislava a Zriaďovacej listiny v Základnej škole 

s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava 

 

BOD 12:                                             str. 40 

Návrh na odzverenie nehnuteľného majetku Základnej škole, 

Kalinčiakova 12, Bratislava 

 

BOD 13:                                             str. 42 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

 

BOD 14:                                             str. 48 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
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BOD 15:                                             str. 50 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku k Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 

BOD 26:                                             str. 21 

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2016 

 

BOD 32:                                             str. 62  

Vystúpenie občanov 

 

 

BOD 16:                                             str. 70 

Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 

70/16/1103-6 zo dňa 02. 05. 2016 proti VZN č. 6/2015 zo dňa 

13. 10. 2015 o dodržaní čistoty a poriadku na území 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 17:                                             str. 74 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na II. polrok 2016 

 

BOD 18:                                             str. 75 

Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné 

a materiálno technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto na školský rok 2016/2017 

 

BOD 19:                                             str. 76 

Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov 

z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku 

 

BOD 20:                                             str. 77 
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Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov 

z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku 

 

BOD 21:                                             str. 78 

Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Protokolu č. 72/2014 

o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv 

a záväzkov č. 72/2014 MČ BA NM 

 

BOD 22:                                             str. 79  

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410, katastrálne územie 

Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. 

Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 

v Bratislave 

 

BOD 23:                                             str. 82 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu stavby súpisné číslo 1029 postavenej na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 13679, v k. p. Nové Mesto, na 

Chemickej ul. č. 1, pre spoločnosť PERGAMON spol. s r.o., 

so sídlom Chemická 1, Bratislava, IČO: 31 327 681 

 

BOD 24:                                             str. 93  

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 25:                                             str. 97 

Zámer na odpredaj stavby podzemných garáží, súpisné číslo 

13329, na Robotníckej ulici v Bratislave v prospech 

Združenia nájomníkov garáží na Robotníckej ulici 
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BOD 26 – prerokovaný za bodom 15:                   str. 51     

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2016 

 

BOD 27:                                            str. 101 

Návrh na zverenie nebytových priestorov na ul. Jeséniova 43 

do správy rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto Knižnica Bratislava – Nové Mesto 

 

BOD 28:                                            str. 105 

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2016 

 

BOD 29:                                            str. 107 

Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto PaedDr. Adriane Dudášovej 

 

BOD 30:                                            str. 109 

Správa o výsledkoch rozhodovania o projektoch a zadaniach 

participatívneho rozpočtu 2016 pre mestskú časť Bratislava 

– Nové Mesto, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo 

dňa 15. 04. 2014 

 

BOD 31:                                            str. 119 

Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou 

a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu z roku 

2015, plnenie uznesenia MZ MĎ B-NM č.21/21.1 zo dňa 15. 04. 

2014 

 

BOD 32: (prerokovaný za bodom 15; 26)               str. 62 

Vystúpenie občanov 

 

BOD 33:                                            str. 124 

Interpelácie 
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- poslanec Ing. J. Bielik                          str. 124 

- poslanec Ing. L. Gašpierik                       str. 125 

- poslankyňa Ing. K. Šebejová, PhD.                str. 127 

 

 

BOD 34: 

Rôzne  

 

 

MATERIÁL R/1:                                      str. 128 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Spoločenstvo vlastníkov 

bytov Bárdošova 12 – projekt „oprava kaverny pod chodníkom“ 

 

MATERIÁL R/2:                                      str. 130 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Bicyklová Bratislava – 

projekt „vzdelávací a osvetový systém“ 

               

MATERIÁL R/3:                                      str. 130  

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Novomestský športový 

klub 1922 Bratislava  - projekt „rozšírenie a osvetlenie 

ihriska“ 

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

 

MATERIÁL R/4:                                      str. 131 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Mladá zóna Koliba – 

projekt „mladá zóna Koliba“ 

 

MATERIÁL R/5:                                      str. 132 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Mladá zóna Koliba – 

projekt „vizualizácia rekonštrukcie ihriska skalka“  

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

 

MATERIÁL R/6:                                      str. 132 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Domov svätého Jána Zboha, 

n.o. – projekt „jedno teplé jedlo denne“ 
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MATERIÁL R/7:                                     str. 139 

Žiadosť  o poskytnutie dotácie pre OZ Stopa Slovensko – 

projekt „spolu pre komunitu 2“ 

 

MATERIÁL R/8:                                     str. 145 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Moonlight Camp – projekt 

„Penzión Stred Európy“ 

 

MATERIÁL R/9:                                     str. 150 

Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta SR Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na 

území hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

BOD 35:                                            str. 152 

Záver   

 

                     x        x 
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Začiatok: 9,00 hod.  

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1:  

Otvorenie 

 

Ing. Stanislav  W i n k l e r, vicestarosta mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto: 

     Vážené dámy, vážení páni, dobrý deň. 

     O t v á r a m  13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

 

 Zo začiatku rokovania sa ospravedlnil pán starosta  

Mgr. Rudolf Kusý; predpokladám, že okolo 9,30 hod. príde 

medzi nás. 

 

     Ospravedlnení sú poslanci:  

pán poslanec MUDr. Pavol Dubček 

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček 

pán poslanec Andrej Balga, MBA a 

pán poslanec MUDr. Jozef Dubravický.  

 

 Skrutátorkami na dnešnom zasadnutí sú pani Milada 

Riegel a pani Eva Tomeček Ghata.  

 

 

BOD 2: 

Schválenie programu rokovania 

 

 

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

     Program ste dostali predom:  
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1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 

4. Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva  

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový  

   poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli  

   Kuchajda, Bratislava 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový  

   poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre  

   POLUS CITY CENTER v Bratislave 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky  

   predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových  

   miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu  

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej  

   školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej súčastí  

   a o zrušení Materskej školy, Kalinčiakova 12  

   v Bratislave 

11.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

   o zriadení Základnej školy s materskou školou,  

   Kalinčiakova 12, Bratislava a Zriaďovacej listiny  

   Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12,  

   Bratislava 

12.Návrh na odzverenie nehnuteľného majetku Základnej  

   škole, Kalinčiakova 12, Bratislava 

13.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové  

   Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

14.Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
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   Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného  

   nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  

   Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  

   stavebnými odpadmi na zemí hlavného mesta Slovenskej  

   republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne  

   záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  

   Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne  

   odpady a drobné stavebné odpady 

15.Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto k návrh Dodatku k Štatútu  

   hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

16.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd  

   70/16/1103-6 zo dňa 02. 05. 2016 proti VZN č. 6/2015 zo  

   dňa 13. 10. 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na  

   území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

17.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej  

   časti Bratislava – Nové Mesto na II. polrok 2016 

18.Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné  

   a materiálno technické zabezpečenie výchovno- 

   vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení  

   v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na školský rok  

   2016/2017 

19.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov  

   z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku 

20.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov  

   z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku 

21.Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Protokolu č. 72/2014  

   o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv  

   a záväzkov č. 72/2014 MČ BA NM 

22.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a  

   ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

   v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného  

   zreteľa, pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410,  

   katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana  

   Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom  



 

 

 

                                                                               13. zasadnutie MZ MČ B-NM 14.06.2016 

12 

   Sliezska 3 v Bratislave  

23.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa  

   týkajúceho sa prenájmu stavby súpisné číslo 1029  

   postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13679,  

   v k. ú. Nové Mesto, na Chemickej ul. č. 1, pre  

   spoločnosť PERGAMON spol. s r.o., so sídlom Chemická 1,  

   Bratislava, IČO: 31 327 681 

24.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  

25.Zámer na odpredaj stavby podzemných garáží, súpisné  

   číslo 13329, na Robotníckej ulici v Bratislave  

   v prospech Združenia nájomníkov garáží na Robotníckej  

   ulici 

26.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové  

   Mesto na rok 2016 

27.Návrh na zverenie nebytových priestorov na ul. Jeséniova  

   43 do správy rozpočtovej organizácie mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto Knižnica Bratislava – Nové Mesto 

28.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové  

   Mesto na rok 2016 

29.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti  

   Bratislava – Nové Mesto PaedDr. Adriane Dudášovej 

30.Správa o výsledkoch rozhodovania o projektoch  

   a zadaniach participatívneho rozpočtu 2016 pre mestskú  

   časť Bratislava – Nové Mesto, plnenie uznesenia MZ MČ B- 

   NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 04. 2014 

31.Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou  

   a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu z roku  

   2015, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21.1 zo dňa 15.  

   04. 2014 

32.Vystúpenie občanov 

33.Interpelácie 
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34.Rôzne 

35Záver 

 

 

Informácie mimo programu rokovania: 

 

. Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava –  

  Nové Mesto k 30. 04. 2016 

. Informácia o starostlivosti o ochrane zelene na území  

  mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na území  

  mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

. Informácia o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu  

  obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas  

  Nového Mesta v roku 2016 a čerpaní finančných  

  prostriedkov v roku 2015 

. Informácia o príprave Kultúrneho leta 2016 v mestskej  

  časti Bratislava – Nové Mesto 

. Informácia o príprave areálu Kuchajda na leto 2016 

. Informácia o aktuálnom stave rozpracovanosti spracovania  

  územno-plánovacích dokumentov na zónalnej úrovni  

  a o zabezpečení procesu stavebnej uzávery   

. o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava  

  – Nové Mesto za obdobie k 30. 04. 2016 

. Informácia o stave prevodu bytov a nebytových priestorov  

  mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2015 

. Informácia o stave mestského bytového fondu zvereného do  

  správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok  

  2015.  

 

     Plus máme materiály R/1 – R/9: 

 

R/1: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Spoločenstvo 

vlastníkov bytov Bárdošova 12 – projekt „oprava kaverny pod 

chodníkom 
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R/2: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Bicyklová 

Bratislava – projekt „!vzdelávací a osvetový systém“ 

 

R/3: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Novomestský 

športový klub 1922 Bratislava – projekt „rozšírenie 

a osvetlenie ihriska“ 

 

R/4: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Mladá zóna Koliba 

– projekt „mladá zóna Koliba“ 

 

R/5: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Mladá zóna Koliba 

– projekt „vizualizácia rekonštrukcie ihriska skalka“ 

 

R/6: Žiadosť o poskytnutie dotácia pre Domov svätého Jána 

Zboha, n.o. – projekt „jedno teplé jedlo denne“ 

 

R/7: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Stopa Slovensko – 

projekt „spolu pre komunitu“ 

 

R/8: Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Moonlight Camp – 

projekt „Penzión Stred Európy“ 

 

R/9: Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy o používaní pyrotechnických 

výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

 Prosím, ak má niekto nejaké pripomienky, návrhy 

k programu? 

 (Poznámka pána poslanca P. Ágostona k zvukovému 

zariadeniu.) 

 Nefunguje zariadenie? Prekontrolujte zariadenie pána 

poslanca Ágostona, prosím. 

 Peter (P. Ágoston), signalizoval si len poruchu, alebo 

máš aj nejaký pozmeňujúci návrh? 



 

 

 

                                                                               13. zasadnutie MZ MČ B-NM 14.06.2016 

15 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Mám otázku: Či by sme sa nemohli zamyslieť nad 

prestávkou a nad vystúpením občanov? 

 

 

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

 Áno, áno. Pred zastupiteľstvom som hovoril, že si 

urobíme prestávku okolo 12 hod.  

 A v zmysle zmeneného Rokovacieho poriadku o 11,00 hod. 

máme vyčlenený čas na vystúpenie občanov, tak sa budeme 

snažiť, aby sme okolo tej 11 hod. ukončili bod programu 

a dali priestor občanom.  

 A samozrejme, počítam s tým, že okolo 12,00 hod. 

urobíme pauzu. 

 

 Čiže, dámy a páni, má niekto pripomienky k programu? 

 

 Je tu návrh na presun bodu 26 – Návrh na zmenu 

rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 

za bod 15. 

 A sťahujem materiál R/3. Prosím? 

 (Poznámka.) 

 Vlado (Mgr. Mikuš), prosím Ťa daj návrh, Ty si 

predkladateľ. Sme sa síce dohodli, ale musíš to urobiť Ty. 

 

     Čiže, ja dávam návrh na presunutie bodu 26 za bod 15 

a pán poslanec Mikuš; prosím, zapojte pána poslanca Mikuša. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem za slovo. Ja dávam návrh na stiahnutie bodu 

R/3, čo je vlastne dotácia pre Novomestský športový klub. 

 

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

 Áno, ďakujem pekne.  
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     Čiže budeme hlasovať o programe; čiže je tam bod 26 

presunutý a bod R/3 na návrh pána poslanca Mikuša je 

stiahnutý. Takže, nech sa páči. 

     (Poznámka k zvukovému zariadeniu - oprava.) 

 Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ja by som sa chcel spýtať: Tu máme dva body -  návrh 

na úpravu rozpočtu, identické. 

     A bod č. 26. návrh na zmenu rozpočtu. 

 

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

     A bod číslo 28, to sú myslím tí hasiči.   

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Áno, to sú hasiči. Ale tá 26; mám informácie, že ten 

materiál nebol predložený na rokovanie komisií, ani 

finančnej komisie, ani miestnej rady. A myslím si, že tak 

závažný bod mal byť predmetom diskusie, aby bol stiahnutý 

z dnešného rokovania. 

 Takže predkladám návrh na stiahnutie bodu číslo 26; až 

po prerokovaní v príslušných komisiách miestneho 

zastupiteľstva a v miestnej rade.  

 

 Takže takéto finančné operácie sme aj prijímali 

v rámci zmeny Rokovacieho poriadku že nebudú predkladané na 

rokovanie zastupiteľstva. A to je vlastne identický 

príklad, že bez diskusie boli takto dané, lebo o týchto 

projektoch vôbec nevieme bližšie.  

 

 Myslím si, že nie je predmetné, aby sme to dneska tu 

študovali na rokovaní; ani nemáme predloženú projektovú 

dokumentáciu. Aby bolo teraz konkrétne predložené, aby boli 

zodpovedané otázky, aby tam mohla byť pani riaditeľka a aby 
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mohla odpovedať. A až takto spracovaný materiál si myslím, 

že by mal byť predmetom diskusie a rokovania 

zastupiteľstva. 

 

 

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

 Ja len chcem pripomenúť, že Ty (Ing. Gašpierik) si 

dával niekoľko návrhov, ktoré neboli prejednávané a sme ich 

prejednávali, takže ja si myslím, že by sme mali. A nie som 

predkladateľ. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja by som len podotkol, že presne 

z toho aspektu, už pán predsedajúci bolo v zmene 

Rokovacieho poriadku povedané. Okrem finančných operácií 

a finančného poriadku  som nepredkladal v rámci 

zastupiteľstva, nakoľko tak sa dohodol poslanecký zbor, že 

nebudú predkladané finančné operácie, ktoré majú závažný 

vplyv na rozpočet. Myslím si, že táto čiastka niekoľko 

miliónov korún, resp. cca, ja neviem 150 tisíc EUR, je 

závažný vplyv na rokovanie zastupiteľstva. Takéto návrhy 

som nepredkladal. Tak sme sa dohodli, že takéto materiály 

predkladané bez diskusie nebudú. Ďakujem.  

 

 

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

 Dobre. Pán kolega, nebudeme si tu pingpongovať.  

 Dáme hlasovať o Tvojom návrhu a uvidíme ako sa 

rozhodne zastupiteľstvo.  

 Čiže, budeme najprv hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 

pána poslanca Gašpierika, ktorý navrhuje stiahnuť bod 26 – 

návrh na zmenu rozpočtu.      

 Prosím, budeme sa prezentovať.  

     (Problémy s hlasovacím zariadením u poslancov.) 
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 (Prezentácia.)    18 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

     Vyzerá to, že všetci prítomní už majú zariadenia 

v poriadku.   

 

 Prosím, pripravíme sa a budeme hlasovať o návrhu pána 

poslanca Gašpierika, ktorý navrhuje, aby bol stiahnutý 

z rokovania bod číslo 26 – návrh na zmenu rozpočtu mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016.  

     Prosím, pripravíme sa, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 5 poslancov 

 Proti:              4 

 Zdržal sa:          7 

 Nehlasoval:         2 

 

 

 Čiže teraz budeme hlasovať o programe dnešného 13. 

zasadnutia s tým, že bod 26 sa presúva za bod 15 a sťahuje 

sa materiál R/3.  

     Prosím, pripravíme sa.  

 Budeme sa prezentovať. 

 (Prezentácia.)      17 poslancov.  

     Ďakujem pekne.  

 Pripravíme sa a budeme hlasovať o dnešnom programe. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 15 poslancov 

     Proti:               1 

 Zdržal sa:           1 

 Ďakujem pekne. 

 

 Pôjdeme podľa schváleného programu. 

     Pristupujeme teraz k bodu č. 3. 
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BOD 3:  

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie 

 

 

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

 Návrh na členov návrhovej komisie na dnešnom rokovaní 

sú to pán poslanec Ing. Andrej Arva a pán poslanec Ing. 

arch. Peter Vaškovič; páni, je to v poriadku, myslím, že 

ste súhlasili s návrhom? (Áno.) 

 Má niekto iné návrhy? 

 Ak nie, budeme sa prezentovať a následne hlasovať 

o tomto návrhu.  

     Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)     17 poslancov. 

     Ďakujem pekne.  

 Teraz budeme hlasovať o tom, kto súhlasí s tým, aby 

členmi návrhovej komisie bol pán poslanec Arva a pán 

poslanec Vaškovič; prosím, pripravíme sa a hlasujeme. 

  

 (Hlasovanie.) 

 Za:                18 poslancov 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 4: 

Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

 

 

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

     Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec Mgr. Vladimír Mikuš  

pán poslanec Mgr. Dan Sládek.  
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 Ak nemá nikto pozmeňujúci návrh tak budeme hlasovať 

o overovateľoch záznamu a uznesení na dnešnom 

zastupiteľstve. 

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      17 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Teraz budeme hlasovať, kto je za to, aby overovateľmi 

záznamu a uznesení boli pán poslanec Mikuš a pán poslanec 

Sládek; prosím, hlasujeme.  

  

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Dámy a páni, tie oficiality máme za sebou a môžeme ísť 

k bodu 5 programu. 

 

 

 

BOD 5:  

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

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

 Predkladateľom je pán prednosta Ing. Baník.  

 Prosím, bez úvodného slova.  

 Prosím, zapojte pána poslanca Gašpierika.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, 

Stanko Winkler, ja sa chcem spýtať, 3. 6. 2014 sme 

prijímali uznesenie, myslím že to bolo na základe môjho 

návrhu k vyhláseniu stavebnej uzávery v lokalite Biely Kríž 
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a Mierová kolónia. Je to už dneska vyše 2 rokov a každé 

zastupiteľstvo prijmeme plnenie tohto uznesenia „v konaní“. 

Ja sa bojím, že nám uplynie volebné obdobie a toto 

uznesenie stále bude „v konaní“. 

 

 Na nejakom predchádzajúcom zastupiteľstve sme rovnako 

na návrh s pánom JUDr. Korčekom a následne bol pripojený aj   

určitým spôsobom poslanecký návrh ďalších poslancov dve 

uznesenia k stavebnej uzávere na Kolibe v rámci dvoch 

lokalít, kde po takej širšej diskusii, po vypustení 

slovíčka „bezodkladne“ bolo toto uznesenie prijaté. 

 

 Ja sa veľmi obávam že, si dovolím povedať, že toto je 

zámer, kedy budú vydané zo strany Stavebného úradu územné 

rozhodnutia aj stavebné povolenia. Potom vlastne už takéto 

stavebné uzávery prípadné, pokiaľ by boli aj teda vyhlásené 

reálne, by stratili svoje opodstatnenie, lebo všetkým týmto 

stavbám už by nebolo možné zabrániť, už by stáli, resp. až 

po ich postavení a kolaudácii by možno boli prijaté 

stavebné uzávery.  

 

     Ja som aj na tento princíp upozorňoval na v rámci 

stretnutí s obyvateľmi, ktoré boli zvolané najmä v oblasti 

Koliby, kde jedno bolo na Základnej škole Jeséniova, druhé 

bolo v rámci Pionierskej, Knižnice, že som v tom, že budú 

vydané všetky stavebné povolenia a až potom bude prípadne 

prijatá stavebná uzávera.  

 

 Myslím, že tento princíp je obdobný aj čo sa týka 

lokality Biely Kríž. Nakoľko pán vicestarosta Vy ste tam aj 

gesčný poslanec, tak sa chcem spýtať, že teda v čom to 

väzí, aby tieto stavebné uzávery boli vyhlásené, resp. 

pokiaľ sú také ústavné a zákonné obmedzenia, že toto nie je 

možné, tak si myslím, že po vyše 2 rokoch by sme toto 

uznesenie nemali vyhodnocovať tak, že sú tu dve slovíčka, 
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teda písmenko a slovíčko „v konaní“, ale mali by sme sa 

k tomu nejako postaviť. To znamená, buď by mali byť tieto 

uzávery vyhlásené, malo by sa konať, malo by byť niečo 

predložené po vyše 2 rokoch, alebo mali by byť zrušené.  

 Tak sa chcem spýtať, aký je stav v tomto? 

     Možno aj pridružene následne takto podotýkam do pléna 

čo sa týka 2 stavebných uzáverov dvoch zón, v rámci Koliby. 

Ďakujem.  

 (O slovo sa hlásil pán Ing. Kollárik.) 

 

 

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

 Áno, vidím Vás, pán Kollárik, ale najprv odpoviem 

Liborovi (Ing. Gašpierikovi.)  

 Libor (Ing. Gašpierik), s Tebou úplne súhlasím, lebo 

nás to trápi všetkých. Inak, momentálne nie som gesčný 

poslanec na Bielom Kríži, to je Andrej (Ing. Arva), ale 

všetci vieme že o čo ide, že sme si tu odsúhlasili územné 

plány zón Bieleho Kríža, Mierovej kolónie a Ľudovej štvrti, 

ktoré neboli ale schválené v Územnom pláne mesta 

Bratislavy, ktorý bol schválený v roku 2007.  

 

     Hoci v zmenách a doplnkoch 02 je tam taká jedna 

čarovná vetička, ktorá by nám mohla pomôcť, pretože tá veta 

hovorí, že mesto, resp. mestské časti si môžu podľa 

zváženia určiť lokality, kde vypracujú územné plány zón. 

Lenže pretože sme boli na Ministerstve výstavby, oni sú 

proti tomu a tvrdia, že toto uznesenie, ktoré prijalo mesto 

je v rozpore so zákonom, takže hľadáme riešenia.  

 

 Teraz návrh riešenia momentálne je taký, že na 

Regionálnej rade starostov mestských častí bol prijatý 

návrh, že sa urobia zmeny a doplnky územného plánu mesta 

Bratislava 06, kde si všetky mestské časti určia lokality, 

kde budú robiť územné plány zón. Čiže na tomto sa pracuje. 
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Naozaj ma to štve, lebo ľudia sa tiež nás pýtajú, či už 

mňa, Andreja alebo hocikoho, prečo sme v tomto nič 

neurobili? 

 

 A čo sa týka tých stavebných povolení, myslím si, že 

na Bielom Kríži to máme pod kontrolou. Tá veľká stavba, tam 

bolo územné rozhodnutie, to je stavba  „Nové vinice“ vydané 

ešte predtým. A myslím si, že na stretnutí občanov sme sa s 

developerom dohodli na podmienkach, ktoré musí splniť. 

A tie podmienky on splnil. Takže sledujeme si to, 

samozrejme. Ale bol by som rád, keby sme toto uznesenie 

ešte nechali v plnení; teda ak budú súhlasiť ostatní. Ja 

verím, že áno. Ďakujem pekne. 

 Pán Kollárik, nech sa páči, dovysvetlenie.  

 

 

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

 Páni kolegovia, vy ste ako poslanci trvali na ich 

zrušení. A čo vám tu pán vicestarosta vysvetlil, je to 

zákon, lebo nemôžeme prijímať uznesenia a rozhodnutia, 

ktoré sú potom nesplniteľné riadnym územným plánom. Dvakrát 

bol podaný návrh na zrušenie týchto uznesení a vždy ste 

trvali na tom, aby pokračovali ďalej. Ja verím, čo hovorí 

pán Winkler, aby sa pokračovalo.  

 

     Ale dovtedy, pokiaľ nebude prijatý Územný plán 

hlavného mesta Bratislavy a rozšírený o tieto miesta, 

nemôžeme na danom mieste vyhlásiť stavebnú uzáveru a prijať 

územný pán. Územný plán môže prijať len hlavné mesto svojim 

vyšším dokumentom.  

 

     Také vyhlásenie stavebnej uzávery na niektoré 

konkrétne by bolo nezákonné a škody vzniknuté vydaním 

stavebnej uzávery by musela hradiť obec.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pánovi emerit. prednostovi za dovysvetlenie.  

 Hlási sa pán poslanec Vaškovič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja súhlasím s pánom vicestarostom, 

aby toto uznesenie bolo v pokračovaní. Chcel by som na 

vysvetlenie uviesť jednu skutočnosť: 

     Územný plán zóny Biely Kríž sa začal obstarávať. Pre 

tento územný plán boli spracované prieskumy a rozbory, bol 

pracovný návrh zadania a ten bol prerokovaný. Začatie 

obstarávania územného plánu dáva zákonné právo samospráve, 

požadovať od stavebného úradu vyhlásenie stavebnej uzávery. 

Ja sa naozaj prikláňam k názoru pána vicestarostu, že 

v tomto prípade, bohužiaľ, stavebný úrad nekoná. Náš 

stavebný úrad nekoná a v týchto prípadoch, keď pre územia 

kde sú už rozpracované územné plány, to znamená Biely Kríž, 

Ľudová štvrť, Mierová kolónia, nevidím žiadny dôvod, prečo 

by stavebné uzávery nemohli byť vyhlásené.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. 

 Tak poprosím predsedníčku návrhovej komisie aby 

prečítala návrh uznesenia. 

 

 

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 – podľa predtlače: 

21/08C, 
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22/33; 22/34; 

05/03 D; 

06/04/01; 

08/09, 08/10; 08/11; 08/16 

10/06-C,D; 10/15; 

11/06; 11/15 

12/11 

 

2. Splnené boli uznesenia – podľa predtlače: 

12/04; 12/06; 12/08; 12/09; 12/10; 12/12; 12/13; 12/14; 

12/15; 12/16; 12/17; 12/20; 12/21; 12/23; 12/14; 12/26; 

12/27; 12/28; 12/30; 12/33; 12/34; 12/35; 12/36; 12/37; 

12/39; 12/43.1; 12/43.2;  

 

3. Zrušené boli uznesenia – podľa predtlače: 

12/05; 12/07  12/18; 12/19; 12/22; 12/25; 12/29; 12/31; 

12/32; 12/38; 12/40. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, budeme sa prezentovať. 

 (Prezentácia.)      19 poslancov. 

 Pripravíme sa. Budeme hlasovať o bode číslo 5. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 14 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           5 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Pristupujeme k bodu 6.  

     A odovzdávam slovo pánovi starostovi; nech sa páči. 
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BOD 6:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, 

Bratislava  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predpokladám, že môžeme ísť 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  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

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

príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, 

Bratislava; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, pripravíme sa. 

     Prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      18 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov 

 Proti:               1 

 Zdržal sa:           1 



 

 

 

                                                                               13. zasadnutie MZ MČ B-NM 14.06.2016 

27 

     Ideme na bod číslo 7. 

 

 

BOD 7:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY 

CENTER v Bratislave 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Vítam medzi nami aj zástupkyňu spoločnosti POLUS. Mali 

sme pred jeden a pol týždňom stretnutie, na ktoré boli 

pozvaní všetci poslanci práve za účelom prerokovania 

niektorých povedzme že odlišných názorov. Kto mal záujem sa 

mohol zúčastniť. Z tohto stretnutia vyšli nejaké požiadavky 

na POLUS, ktoré POLUS rešpektoval.  

Pani Kutarňová, môžem Vás poprosiť, budete taká 

láskavá, pristúpite a poviete, aké zmeny POLUS akceptoval, 

navrhuje. 

 

 

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

činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov: 

     Na tom spoločnom stretnutí boli prerokované 

záležitostí, ktoré sa nám javili v mestskej časti ako 

sporné v rámci tohto všeobecne záväzného nariadenia 

a Trhového poriadku. Ale v závere bolo dohodnuté, že 

predkladateľ, spracovateľ a budúci správca príležitostného 

trhu preformulujú znenie týkajúce sa spotrebných výrobkov 

v rámci textilných, odevných výrobkov a obuvi, a zaslal nám 

znenie tohto bodu preformulované.  

 

 V podstate išlo o to, že mestská časť mala záujem, aby 

tým pôvodným znením nedošlo možno k nejakému pocitu, že by 
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tam mohli byť zriadené nejaké trhy vietnamské alebo 

podobného charakteru, tak ako to bolo v minulosti, takže 

tieto výrobky boli špecifikovanejšie, aby ten zámer POLUSU, 

ktorý chce pri organizovaní trhov realizovať, bol jasne 

definovaný.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem. Môžete, prosím, prečítať konkrétne? 

 

 

Ing. A. K u t a r ň o v á : 

 Takže POLUS navrhol v článku 2 ods. 1 písm. b) bod 1 

podbod 1.1 znenie namiesto textilných, odevných výrobkov 

a obuvi ten text by znel: textilné a odevné výroby, obuv.  

 

     Ďalej v tom bode len ako „výrobky, ktoré sú 

remeselného charakteru alebo ručne robené, upravované alebo 

komerčne vyrábané, upravované na špecifický účel, napríklad 

výrobky s vianočnou a veľkonočnou tematikou, výrobky s 

podtlačou určitej hudobnej skupiny pri príležitosti konania 

konkrétneho koncertného podujatia, výroby ako šále a dresy 

pri konaní športových podujatí ako sú napríklad 

majstrovstvá sveta v hokeji a podujatia obdobného rázu, 

výrobky s levandulovou tematikou na prípadných 

levandulových trhoch alebo trhoch podobného charakteru 

s tematikou rastlín, posteľné obliečky, obrusy, dečky so 

špecifickou tematikou, svadobné spoločenské šaty a doplnky, 

v prípade konania svadobného festivalu trhu, tematické 

rozprávkové výrobky, tematické klobúky, šatky“.  

To sa týkalo textilných, odevných výrobkov a obuvi.      

 

 A potom teda POLUS navrhol, že vypustí ustanovenie 

týkajúce sa predaja výrobkov použitých; takže toto vypustil 

zo znenia Trhového poriadku. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Mňa veľmi mrzí, že som sa 

nemohol zúčastniť toho stretnutia s POLUSom. Ja som zásadne 

proti akémukoľvek trhu v POLUSe, preto lebo sme schválili 

trhy na Kuchajde, máme Freshmarket, máme tu našu Tržnicu, 

máme tu starú Vajnorskú, máme tu množstvo trhov v tejto 

mestskej časti. A ja si myslím, že to čo občanov v tejto 

mestskej časti trápi je to že v POLUSe nie sú potraviny 

a nie že tam nie sú trhy. 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. Ja som nemal od začiatku problém 

s týmto VZN; to som ako potvrdil tým, že som zaňho 

zahlasoval. Samozrejme, bol som aj na stretnutí, bohužiaľ, 

bolo nás tam 6. A mrzelo ma, že tam neboli práve tí 

kolegovia, ktorí mali s tým najväčší problém.  

 

     A teda ja súhlasím s tým návrhom, ktorý sme si dohodli 

na tomto jednaní a dovoľujem si predložiť návrh na zmenu 

uznesenia v tom zmysle, ako tu bolo prečítané. Čiže 

v článku 2 ods. 1 písm. b) bod 1 podbod 1.1, tam tie 

textilné a odevné výrobky; nebudem to celé čítať, bolo to 

prečítané a máte to pred sebou.  

 

 A druhá zmena bude v článku 2 ods. 1 písm. b) bod 1 

podbod 1.20, to je vlastné použité textilné, odevné, 
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športové a iné spotrebné výrobky, čiže žiaden „sekáč“ tam 

nebude.  

 Čiže predkladám písomne tento návrh zmeny uznesenia.  

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, prosím Vás, osvojíte si to? 

 

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k : 

 Osvojujem si túto pripomienku. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Výborne. Poďme ďalej.  Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja by som kolegu 

Ágostona doplnil, že máme trhy aj na Interi, aby bol 

kompletný tento výkaz našich trhov. Tiež ma mrzí, že sa 

bude predávať kyslá kapusta možno pred kinami v POLUSe. 

POLUS má myslím ako obvodné centrum, inú funkciu. Rovnako 

súhlasím s tým, že by tam mali byť kvalitné potraviny nie  

futbalové ihrisko v Carefoor čo tam je teraz; iba bránky 

tam chýbajú. Určite za toto hlasovať nebudem. Nikde na 

svete som nevidel trhy; ani v Misis New Yorku, ani vo 

Westende v Budapešti, ani v Shoping city vo Viedni, neviem 

prečo by to malo byť tu. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Z poslancov už nie je nikto prihlásený. 

 Ak dovolíte, tam slovo pani Jane Žilavej, ktorá chce 

vystúpiť k bodu Trhový poriadok POLUS CITY CENTER.  
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 Tak ako je zvykom musíme hlasovať o tom, aby mohla 

vystúpiť. Ale predpokladám, že tak ako vždy umožníme 

občianke, aby k bodu vystúpiť mohla. Takže poprosím, budeme 

hlasovať.  

 Ideme sa prezentovať; prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      18 poslancov. 

 Ideme hlasovať, aby sme umožnili pani Jane Žilavej 

vystúpiť k bodu Trhový poriadok POLUS CITY CENTER.  

     Nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 19 poslancov.  

 Ďakujem pekne. 

 Poprosím pani inžinierku, aby pristúpila k pultíku 

a máte slovo.  

 

 

Jana  Ž i l a v á; POLUS CITY CENTER: 

 Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Veľmi rada by 

som sa vyjadrila k Trhovému poriadku POLUS CITY CENTER, 

nakoľko už aj predošlé obdobia boli organizované vianočné, 

veľkonočné trhy iba formou ambulantného predaja, ktorý 

vlastne obmedzuje predaj určitých výrobkov a produktov. 

Preto sa POLUS rozhodol, že by to chcel organizovať formou 

príležitostných trhov a splnil všetky zákonné požiadavky, 

rozhodnutia jednotlivých komisií.  

 

     Podstata organizovania týchto príležitostných trhov je 

to, aby poskytli obyvateľom Nového Mesta nový rozmer čo sa 

týka týchto trhov, aby neboli len úzko špecializované na 

ambulantný predaj ale mali možnosť aj širšieho poskytovania 

služieb a výrobkov. Nejde tu o trhy vietnamského alebo 

iného obdobného charakteru. Raz týchto trhov, ako už boli 

veľkonočné a vianočné chce byť zachovaný, aby to boli 

tradičné trhy hlavne pre slobodných umelcov, živnostníkov, 
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ktorí by predávali svoje výrobky a poskytovali svoje 

služby. A taktiež aby bol poskytnutý obyvateľom Nového 

Mesta oddych, relax čo sa týka v rámci obchodného centra. 

Nemá to žiadnu spojitosť s predajňou potravín, k tomu sa ja 

vyjadrovať nemôžem ale pracuje sa na tom.  

 

     A tieto trhy nemajú žiaden zámer nahradiť nejaké trhy 

na Interi, alebo aby to malo nejaký iný negatívny dopad na 

POLUS CITY CENTER, ktoré si chce zachovať svoj štandard 

taký ako má. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Do diskusie už nie je nikto prihlásený. 

Diskusiu uzatváram. 

 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  

     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 centra POLUS CITY 

CENTER v Bratislave; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. Prezentujeme sa; 

nech sa páči. 

 (Prezentácia.)      19 poslancov.  
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 Nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne 

 Za:                 14 poslancov. 

 Proti:               2 

 Zdržal sa:           3 

 Ideme ďalej. Máme pred sebou bod 8. 

 

 

 

BOD 8: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

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  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. ../2016, ktorým sa upravujú podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)        19 poslancov. 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, ideme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   16 poslancov. 

 Proti:                 0 

 Zdržal sa:             2 

 Prechádzame na bod 9. 

 

 

 

BOD 9:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, bez úvodného slova otváram diskusiu.  

 Hlási sa pani poslankyňa Rattajová. Nech sa páči, máte 

slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. My sme mali daný materiál na 

komisii, kde jednohlasne bolo schválené to, že mzdové 

náklady nemajú čo robiť vo VZN o poskytovaní dotácií. Ja si 

myslím, že mzdové náklady sú neoprávnený výdavok keď si 

pozriete VZN v rámci či hlavného mesta Bratislava, či župa, 

či ostatné mestské častí, či Ministerstvo kultúry, či 

ostatné ministerstvá, sú to náklady, ktoré sú vyňaté. 

Honorár ľuďom, ktorí sa podieľajú na aktivitách 

a projektoch, verejno-prospešných projektoch sa dajú oceniť 
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aj iným spôsobom ako mzdovým nákladom. Rozprávala nám o tom 

aj pani z právneho oddelenia, ako sú zmluvy jednorazové, 

zmluva o dielo, príkazná zmluva. Čiže ja nesúhlasím s tým, 

aby bola takáto položka zaradená do VZN o dotáciách. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, niekto ďalší?  

     Pán poslanec Ágoston, má faktickú poznámku na pani 

Rattajovú; nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Stále viac a viac aj v iných 

mestských častiach, aj na župe je tlak na to, aby sa do 

takýchto VZN o dotáciách zahrnuli aj mzdové náklady tých 

ľudí, ktorí potom ďalej sú vyplácaní z tých dotácií. Čiže 

ja si myslím, že toto nie je vôbec zlý návrh a určite ho 

podporím. A Zuzka (Ing. Rattajová) skús sa tiež na to 

zamyslieť, prečo, nie úplne rozumiem prečo nie. Mne sa ten 

nápad biznisový celkom páči.  

 

 

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. Ja len by som nadviazal na Petra 

Ágostona, že boli také rozporuplné reakcie na to VZN. 

A myslím, že väčšina sa rozhodla presne v tom znení ako to 

teraz povedal Peter, že prečo to tam je zapracované. 

A myslím, že s tým VZN už bolo dosť roboty, takže by som 

poprosil aby sa to podporilo. Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Do diskusie už nikto nie je prihlásený.  

     Uzatváram diskusiu. 

 

 Dámy a páni, ja len jednu drobnosť: Pamätám sa, v roku 

1996 vtedajší pán premiér Mečiar mal jedno z mála stretnutí 

s tretím sektorom, kde povedal v podstate niečo ako „ak 

chcete byť dobrovoľníkmi, nech sa páči, buďte, ale 

nečakajte nejakú podporu zo strany štátu“. Tieto časy sú už 

dávno preč. Budovanie občianskej spoločnosti znamená 

podporu aj pre tretí sektor. A znamená aj to, že 

potrebujeme, aby tretí sektor bol profesionálny. Bez toho 

aby boli peniaze aj na odmeny, aj na riadne zamestnávanie 

pracovníkov sa takéto niečo nemôže diať. Je to štandard 

predsa aj v zahraničí; takže prosím, poďme do toho.      

 

 Naviac chcem vás upozorniť, máme projekty, kde chceme 

pracovať s ľuďmi bez domova. A my potrebujeme aby ak 

chceme, aby boli zamestnávaní, a chceme aby išli do práce, 

a chceme aby sa len tak jednoducho nepotulovali po mestskej 

časti a po Bratislave ako takej, tak potrebujeme mať 

peniaze aj na, napríklad takéto aktivity, vyplácanie týchto 

ľudí. Ďakujem pekne.   

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

     (Hlásenie sa o slovo pani poslankyňou Rattajovou.)  

 Kde ste boli celý čas?  

     Pani poslankyňa, Vy ste sa hlásili ešte pred mojím 

uzavretím diskusie?  

                                    

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

 Neviem, či to bolo predtým. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  
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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 – 

Karlova Ves 

 s c h v a ľ u j e  

nové znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa zrušuje  

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. 11/2015 zo dňa 15. 12. 2015 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)       17 poslancov. 

 Prosím, nech sa páči, ideme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  16 poslancov. 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

 Prechádzame na bod č. 10. 

 

 

 

BOD 10:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej 

školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej súčastí 

a o zrušení Materskej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, ak dovolíte, bez úvodného slova a bez 

diskusie; nie je tu o čom rozprávať.  

Navrhujem, aby návrhová komisie predložila návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves  

 s c h v a ľ u j e  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ../2016, ktorým 

zrušuje Základnú školu, Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej 

súčastí a Materskú školu Kalinčiakova 12 v Bratislave k 31. 

08. 2016; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      16 poslancov. 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, ideme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Prejdeme rýchlo na bod 11. 

 

 

 

BOD 11:  

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 

o zriadení Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 
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12, v Bratislave a Zriaďovacej listiny Základnej školy 

s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rovnako tak bez úvodného slova a bez diskusie; niet 

o čom diskutovať. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁRHOVÁ 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 Všeobecne záväzného nariadenia č.  ../2016 o zriadení 

Základnej školy s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 

v Bratislave a Zriaďovaciu listinu Základnej školy 

s materskou školou Kalinčiakova 12, Bratislava, 

s účinnosťou k 01. 09. 2016; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)       17 poslancov. 

 Prosím, nech sa páči, pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  17 poslancov 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Prechádzame na bod č. 12. 
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BOD 12:  

Návrh na odzverenie nehnuteľného majetku Základnej škole, 

Kalinčiakova 12 Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Bez úvodného slova otváram diskusiu. Do diskusie 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 

návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku, ktorý je 

evidovaný na liste vlastníctva č. 3749 pre katastrálne 

územie Nové Mesto;  podľa pretlače 

 

k pozemkom registra „C“ KN: 

- parc. č. 15140/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere       

3342 m2 ..... 163 027,41 € 

- parc. č. 15140/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1428 m2 .....  71 808.50 € 

   - parc. č. 15140/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere  

     535 m2 .....  26 903,04 € 

   - par, č. 15140/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

     1010 m2 ..... 50 788,90 € 

   - parc. č. 15140/76 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

     882 m2 .....  44 352,31 € 

   - parc. č. 15140/77 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

     19 m2 .....      955,44 € 

   - parc. č. 15140/78 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
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     17 m2 .....      854,86 € 

   - parc. č. 15140/79 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

     18 m2 .....      905,15 €  

   - parc. č. 15140/80 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

     1595 m2 ..... 80 206,27 € 

   - parc. č. 15140/81 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

     258 m2 .....  12 973,80 € 

   - parc. č. 15140/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

     66 m2 .....    3 318,88 € 

   - parc. č. 15140/83 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

     872 m2 .....  43 849,45 € 

   - parc. č. 15140/84 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

     274 m2 .....   13 778,38 € 

   - parc. č. 15140/85 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

     3212 m2 ..... 161 518,83 € 

   - parc. č. 15140/86 ostatné plochy o výmere 387 m2 .... 

     19 460,71 € 

- parc. č. 15140/87 ostatné plochy o výmere 11836 m2 

..... 595 185,82 € 

 

v celkovej hodnote pozemkov registra „C“ KN 1 289 887,82 € 

     (slovom: jeden milión dvestoosemdesiatdeväťtisíc 

osemstoosemdesiatsedem EUR 75/100) 

 

- k stavbám: 

   - stavba na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/8 so 

súpisným číslom č. 117 

   - stavba na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/76 so 

súpisným č. 13489 

; v celkovej hodnote                         189 092,91 € 

(slovom: jednostoosemdesiatdeväť tisíc deväťdesiatdva EUR 

91/00); 

 

; ktorú na základe Protokolu o zverení nehnuteľného majetku 

a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 103/2014 MČ BA NM zo 
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dňa 28. 05. 2014 vykonáva Základná škola, Kalinčiakova 12, 

Bratislava, IČO: 31 753 728 

 

; s účinnosťou k 31. 08. 2016, 

 

; z dôvodu vyradenia Základnej školy, Kalinčiakova 12, 

Bratislava zo siete škôl a školských zariadení a jej 

následného zrušenia ku dňu 31. 08. 2016; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     16 poslancov. 

 Nech sa páči pripravíme sa na hlasovanie. Nech sa 

páči, hlasujeme.    

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Ideme ďalej, máme pred sebou bod č. 13. 

 

 

BOD 13: 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pani RNDr. Ondrová, poprosím Vás veľmi krátke úvodné 

slovo. 

 

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

oddelenia: 
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 Dobrý deň. V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa predkladá 

tento návrh záverečného účtu za rok 2015. Vzhľadom na to že 

čo bolo teda pôvodne povedané, budem stručná. 

 

 V dôvodovej správe je presne uvedené v akej výške bol 

schválený rozpočet na rok 2015. Zároveň je tam uvedená 

kompetencia starostu mestskej časti do výšky 5 %, že môže 

upravovať rozpočet počas roka rozpočtovými opatreniami. 

Bolo 45 rozpočtových opatrení a 25 bez nutnosti schválenia 

starostom mestskej časti. To znamená, že na prenesený výkon 

štátnej správy, čo sa dostávali finančné prostriedky.  

 

     V návrhu uznesenia je vlastne presne vyšpecifikované, 

ako vyzeral reálny prebytok bežného rozpočtu vo výške 

274 759,29 EUR, ako vyzeral schodok kapitálového rozpočtu 

vo výške 1 486 589 EUR. A schodok rozpočtu mestskej časti 

je vo výške 1 211 829,71 EUR. Tento schodok bol vyrovnaný 

z prebytku finančných operácií. Celkové finančné operácie 

boli vo výške 1 830 852,87 EUR. Po tomto vyrovnaní vlastne 

zostávajú vo výške 619 023 EUR. 

 

 Z výsledku rozpočtového hospodárenia a z prepočtu 

vlastne dostávame výsledok upravený v zmysle ustanovenia 

citovaného v zákone o rozpočtových pravidlách, t.j. o 

znížení o 388 690,30 EUR. Vo výsledku 957 713,46 mínus 

týchto 388 690 EUR, t.j. 619 000 EUR, o ktorých som 

hovorila, ktoré sa vlastne budú prevádzať do Rezervného 

fondu v istej čiastke a v istej čiastke do Fondu rozvoja 

bývania. Do Rezervného fondu je to 614 461,94 EUR a do 

Fondu rozvoja bývania 4 561,22 EUR.  

 

     Na základe toho čo som teraz povedala, vlastne to čo 

sa často krát poslanci pýtajú, bude znamenať, že stav účtu 

k včerajšiemu dňu v Rezervnom fonde po prevode týchto 614 



 

 

 

                                                                               13. zasadnutie MZ MČ B-NM 14.06.2016 

44 

tisíc bude vo výške 3 143 396 EUR a vo Fonde rozvoja 

bývania po prevode týchto 4 561 EUR bude vo výške 1 148 112 

EUR. 

 

 Ešte celkovo čo sa toho týka by som chcela povedať, že 

neboli prekročené žiadne výdavky. Tam ten jeden prípad čo 

bol o nejakú časť prekročený, tak to bolo vykryté 

z grantov.  

 

     A v podstate celé rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

je tu popísané v tomto materiáli. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani doktorka, pani vedúca, ďakujem pekne. Poprosím 

Vás, zostaňte ešte na mieste, otváram diskusiu. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pani predkladajúca alebo teda 

zodpovedná za spracovanie už vopred povedala, že aký je 

súčasný stav Rezervného fondu lebo vie vlastne trvalé 

pripomienky poslancov, resp. niektorých poslancov, že 

Rezervný fond prejedáme, že sa veľmi dobre hospodári pokiaľ 

za predchádzajúce hospodárske roky alebo volebné obdobia 

sme niečo vygenerovali a v súčasnosti tento fond sa 

používa, takže nám mestská časť môže kvitnúť. Ale to, 

samozrejme, na úkor toho, že tento fond stále čerpáme. Až 

ho dočerpáme možno sa dostaneme na úroveň hlavného mesta. 

Za minulý rok, teda keď schvaľujeme záverečný účet tak sme 

takto prejedli, aby to bolo explicitnejšie vidieť poviem to 

v korunách, 23 200 000 sme takto minuli. Samozrejme, sú 

určité náklady ktoré sú potrebné, ale môžem dostať otázku 

čo som z toho nestihol zrealizovať. Ale myslím si, že iným 
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hospodárením a iným zostavením rozpočtu by mohlo byť 

ušetrené, aby tieto finančné prostriedky zostali 

v Rezervnom fonde a prípadne by sa použili v inom kritickom 

období, kedy by to mestská časť potrebovala. Spomeniem pár 

príkladov. 

 

 Zdá sa mi veľmi neúčelné pokiaľ napríklad na Televíziu 

Bratislava sa vynakladajú tisíce, desaťtisíce, takmer 

státisíce EUR na určitú kampaň, ktorá vlastne fungovala 

takmer bez redakčnej rady a stále sa tam objavujú určité 

osoby, určité kvitnúce záhradky.  

 

     Spomeniem náklady, ktoré máme na dotácie pre niektoré 

občianske združenia, ktoré podporujú demokraciu. Vlani sa 

objavovalo, že tam nakupoval nejaké zariadenia do svojich 

občianskych združení.  

 

     Pokiaľ sú tam ďalšie náklady na predražené koncerty, 

na piár kampaň, ktorá sa tu trvale rieši v mestskej časti 

a neudržuje sa majetok mestskej časti tak ako by sa malo, 

tak ako sú kompetencie samosprávy a mestskej časti v zmysle 

zákona o obecnom zriadení. To znamená naše školy, škôlky, 

cesty. 

 

 Ja spomeniem včera e-mail, ktorý som dostal, kde  mi 

chodí syn, z Materskej škôlky Pionierskej, kde dostali 

všetci rodičia, prečítam tie dve vety: Na základe slávností 

... že „pán starosta dal súhlas na využívanie priestorov, 

ktoré sa nepoužívali a poskytol nám súčasne finančnú pomoc 

z vlastnej nadácie“. Pán starosta, veľmi pekne ďakujeme, že 

sa takto staráte.  

     Ale pokračujem ďalej; je tu potrebné dorobiť kazetový 

strop, je tu potrebné osadiť dvere, hygienické zariadenia, 

obklad, dlažbu na chodbe, v hygienických zariadeniach, 

vymaľovať steny, natrieť radiátory, dvere, zariadiť. Prosím 
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vás o pomoc pri dokončení uvedených priestorov materiálne, 

prácou alebo finančne na darovací účet. 

 

 Ja si myslím, pokiaľ takéto zanedbané priestory máme, 

že sa o ne má mestská časť starať. Má sa o ne starať 

z rozpočtu, má sa starať o ne prioritne, má sa starať tak, 

aby sme nepoužívali peniaze z rozpočtu,  cca 25 miliónov na 

piár kampane, na aktivity trvalé, permanentné počas 4 

rokov, ale máme sa starať o vlastný majetok. 

 

 Ja si z toho aspektu, lebo je tam samozrejme viacero 

ustanovení, ktoré som už spomenul aj v rámci komisie, resp. 

v miestnej rade, nebudem môcť podporiť takýto záverečný 

účet. A dúfam, že je to memento ostane pre ďalšie obdobie, 

že rozpočet pre rok 2016 nebude už takto čerpaný, resp. 

bude úplne ináč a nanovo zostavovaný pre ďalšie rozpočtové 

obdobie; pre rok 2017, poťažne rok 2018. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Do diskusie už nie je nikto prihlásený.  

     Pán poslanec, ja to nechám bez komentára, lebo by som 

bol veľký zlý, a špeciálne pri tej škôlke.  

 Takže ak dovolíte, uzatváram 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  

 

1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 

2015; podľa predtlače 
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príjmy                                    15 547 050,70 EUR 

výdavky                                   15 266 223,12 EUR 

prebytok bežného rozpočtu                  + 281 736,58 EUR 

prevod nepoužitých účelových prostriedkov 

do roku 2016                                   6 977,39 EUR 

reálny prebytok bežného rozpočtu             274 759,29 EUR 

 

záverečný účet kapitálového rozpočtu  

mestskej časti za rok 2015: 

príjmy                                     3 257 268,31 EUR 

výdavky                                    4 412 144,30 EUR 

schodok kapitálového rozpočtu             -1 154 875,99 EUR 

prevod nepoužitých účelových prostriedkov 

do roku 2016                                 331 713,01 EUR 

reálny schodok kapitálového rozpočtu      -1 486 589,00 EUR 

 

2. schodok rozpočtu mestskej časti za rok  

2015  -1 211 829,71 EUR 

 

3. záverečný účet finančných operácií  

   mestskej časti za rok 2015  

príjmové finančné operácie                 1 855 852,87 EUR 

výdavkové finančné operácie                   25 000,00 EUR 

prebytok finančných operácií               1 830 852,87 EUR 

 

4. vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej  

   časti z prebytku finančných operácií    1 211 829,71 EUR 

 

5. prevod prebytku finančných operácií  

do Rezervného fondu mestskej časti        614 461,94 EUR 

 

6. prevod prebytku finančných operácií do  

 Fondu rozvoja bývania mestskej časti       4 561,22 EUR 

 

7. záverečný účet Rezervného fondu mestskej 
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   časti za rok 2015  

   stav fondu k 1.1.2015                   3 507 164,76 EUR 

   tvorba fondu                              115 451,10 EUR 

   použitie fondu                            774 700,08 EUR 

   stav fondu k 31.12.2015                 2 847 915,78 EUR 

 

8. záverečný účet Fondu rozvoja bývania 

   mestskej časti za rok 2015 

   stav fondu k 1.1.2015                   2 200 514,08 EUR    

   tvorba fondu                                    0,00 EUR 

   použitie fondu                          1 051 467,96 EUR 

   stav fondu k 31.12.2015                 1 149 046,12 EUR 

 

9. záverečný účet za rok 2015 a celoročné hospodárenie 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bez výhrad.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      15 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 12 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           3 

 Prechádzame na ďalší bod, bod 14. 

 

 

 

BOD 14: 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
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o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova otváram diskusiu.  

Do diskusie nikto nie je prihlásený, diskusiu uzatváram.  

 A poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 s nasledovnými pripomienkami – podľa predtlače; 

(body 1 – 21); 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.  

 (Prezentácia.)      18 poslancov. 



 

 

 

                                                                               13. zasadnutie MZ MČ B-NM 14.06.2016 

50 

 Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a ideme hlasovať. 

Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Nehlasoval:          1 

 Môžeme prejsť na bod č. 15. 

 

 

 

BOD 15: 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku k Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dámy a páni, nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Do diskusie nikto nie je prihlásený.  

 Diskusiu uzatváram 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  

návrh Dodatku č. ..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy; 

bez pripomienok. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      17 poslancov. 

 Nech sa páči, pripravíme sa a ideme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 17 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Prechádzame na bod č. 26. 

 

 

 

BOD 26:  

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2016 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dostal som písomne od pána Ing. Mikuša návrh na zmenu 

materiálu, prečítam ho.  

     Navrhuje zmenu materiálu na zmenu rozpočtu mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 s doplnením o bod 

6 a bod 7 v nasledovnom znení: 

     Bod 6 – Prekročenie kapitálových výdavkov v výške 

57 500,00 EUR na dofinancovanie nadstavby Základnej školy 

Jeséniova. 

     Bod 7 – Prekročenie kapitálových výdavkov vo výške 

12 000,00 EUR na osvetlenie športoviska prenajatého 

Novomestskému športovému klubu. 

 

 Sú to výborné návrhy, za ktoré ďakujem pekne a zároveň 

ich posúvam návrhovej komisii. A rovno si ich, ak dovolíte, 

osvojujem autoremedúrou; takže budú súčasťou návrhu 

uznesenia. 

 Dámy a páni, otváram diskusiu.  
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Nech sa páči, môžete sa hlásiť. Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Opätovne chcem 

povedať, ako hovoril kolega Gašpierik, tento materiál nebol 

vo finančnej komisii, nebol prelúskaný, dostali sme ho iba 

v týchto materiáloch prakticky na stôl. O takýchto 

peniazoch rozhodovať od stola alebo strieľať tu nejako od 

pása čísla; to určite nie!  

 

 Chcem sa opýtať, tu čítam, že budúci rok oslávi 60. 

výročie od svojho vzniku Dom kultúry, atď., atď., tak to 

treba tu trošku oplácať. Nepočúvate ma? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Všetci Vás sledujeme, nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     No, keby počúvali, tak by bolo lepšie. Určite takýto 

materiál sa nehodí. Dali ste tam detské ihrisko, je tam 

park za 80 tisíc Biely Kríž, je tam v strede ten park ktorý 

sa má robiť? Čo sa robí nejaká botanická záhrada za 80 

tisíc?  

 (Poznámka: Nie, nie.) 

     Cena zodpovedá botanickej záhrade asi. Ďakujem pekne. 

 

 Projekt za 11 tisíc. Projekt rodinného domu stojí 4500 

EUR. Povedzme za 11 tisíc navrhnúť tu nejakú novú priečku 

a jedno priečelie, tak nehnevajte sa, to je trošku veľa. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpierik. 
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Vy ste tu, pán starosta, na začiatku 

neboli prítomný, ste ešte meškali, keď som na začiatku 

rokovania dával návrh na stiahnutie tohto bodu programu z 

rokovania a predloženie materiálu na to budúce rokovanie 

zastupiteľstva. Ten dôvod bol ten, že pokiaľ sa prijímalo, 

myslím, neviem či to bolo VZN alebo Rokovací poriadok; 

Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva, tak bolo tam 

dôvodené, že takéto materiály zásadného finančného 

charakteru nebudú predkladané na rokovanie zastupiteľstva, 

ktoré majú zásadný vplyv na hospodárenie.  

 

     Ja sa len chcem spýtať, určite je tu spusta projektov 

dobrých, tak ako predložil pán JUDr. Mikulec ohľadne 

Novomestského športového klubu, to absolútne podporujem. 

A teraz mám zásadný problém, či tento materiál podporiť, 

alebo nepodporiť. Lebo napríklad to je položka, ktorá bola 

aj rozdiskutovaná na komisiách a je v tom, že by som ten 

materiál chcel podporiť. Ale na druhej strane je tu spústa 

veci, ktoré určite nevyvstali z večera do rána. Nevyvstali 

včera. Určite projekt napríklad rekonštrukcie Strediska 

kultúry za 165 tisíc, alebo 150 tisíc myslím že je tak 

zásadnej výšky, že ten projekt musel byť dávno predložený, 

prerokovávaný, prečo sa objavil takto na stole?   

     Prečo sa takéto zásadné materiály takto objavujú? 

 

 Myslím si, že na úrovni hlavného mesta takýto zásadný 

materiál by nikdy nemohol byť ani predložený, ani položený, 

ani taká predstava, že by predkladateľ takýto materiál 

vsunul poslancom bez toho aby bolo o nich diskutované.  

 

     Samozrejme, je tu matematická väčšina, že tento 

materiál Vám bude schválený bez nejakej hlbšej diskusie, 

bez nejakého predstavenia. Možno boli nejaké osobitné 

stretnutia, tak ako sa to deje v tomto volebnom období, kde 
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určitá skupina má privilegované informácie a dostáva ich na 

úkor ostatných poslancov. Ale zase Vám musím povedať, že 

takéto informácie som nedostal, takže s týmto materiálom 

som sa nevedel oboznámiť ako na komisii, pracovnom orgáne 

tak aj na  miestnej rade.    

 

 Ja som Vám komunikoval, že pokiaľ by ste tento 

materiál stiahli alebo ste ho predložili na septembrové 

zastupiteľstvo myslím, že by sa nič nestalo. Tak, aby sme 

takto pracovali aj v rámci ďalších zasadnutí 

zastupiteľstva, aby takéto materiály neboli takto 

predkladané. 

 

 Takže sa chcem spýtať, že čo boli dôvody toho, že 

tento materiál bol takto položený na stôl bez toho aby bol 

prerokovaný v komisiách?  

 

 Podotýkam ešte raz, určite nevznikol minulý týždeň 

v stredu, že sa objavili takéto čísla, takéto projekty. 

Určite o týchto zámeroch, koncepciách, o nacenení v týchto 

konkrétnych výškach sa muselo diskutovať niekoľko týždňov, 

predpokladám poťažmo niekoľko mesiacov. A určite bol taký 

priestor, aby to bolo predložené na orgány zastupiteľstva. 

Prečo tomu tak nebolo, prečo sa tak nestalo?  

     Ďakujem pekne. To je moja otázka. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, my sa rozchádzame v tom, 

že ja nepovažujem tento materiál za žiadnu zásadnú zmenu. 

A práve naopak, ja to vidím tak, že veci ktoré som mohol 

riešiť rozpočtovým opatrením som si povedal, že dám radšej 

všetky na rokovanie zastupiteľstva. Stala sa tá vec, že 

v posledných týždňoch sa jednoducho nakopilo množstvo 

najrôznejších zmien, nakoľko toto je posledné 
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zastupiteľstvo pred júlom, augustom, septembrom, 

a potrebujeme už počas tohto obdobia pracovať, takže môžem 

byť konkrétny: 

 

 V prípade Základnej školy Cádrova jednoducho 

diskutovali sme asi dva mesiace, ako, či, prečo? Toto je 

naozaj taký minimalistický návrh na to, aby sa príslušná 

vec ktorá jednoducho je prospešná, aby sa realizovalo. Ja 

sa priznám, dlho sa odolával práve preto, že na Cádrovu 

v tomto roku idú v tomto roku 2 veľké investície. Takže 

pôvodne navrhovali investície 21 tisíc, ponúkli to že si to 

urobia za vlastné zdroje a požadujú iba nejakých 4 500 EUR 

na priame náklady s tým súvisiace. A urobí si to pán 

školník a ďalší ľudia sami.  

 

     Vybudovanie jednej triedy ZŠ Česká, je to vec nová, 

vyplynula z toho koľko žiakov sa prihlásilo. Je to ad hoc, 

a je to potrebné vyriešiť.  

 

 Likvidácia asfaltu Základnej školy Česká takisto vyšla 

takisto z toho, že nezískali sme dotáciu. Je to informácia 

relatívne čerstvá. A ak chceme s tým pohnúť aby sa tam deti 

mohli aspoň trochu hrať v septembri a teda nelámať si nohy 

na asfalte, ktorý je vydutý a nebezpečný, tak toto obdobie 

zrealizovať to, je naozaj teraz. S tým súvisí i výrub 

stromov, ktorý už bol zrealizovaný.   

 

 A rovnako tak otázka Knižnice a príspevku Knižnici je 

vec nová. Hovoríme možno o veci, ktorá má dva týždne. 

 

 Detské ihrisko Plzenská vychádza zo skutočnosti, že 

teraz realizujeme športovisko, takže konečne pokračovanie 

revitalizácie aj druhej časti ihriska, teda konkrétne 

detského ihriska je témou dňa.  
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   Park Biely Kríž vznikol práve tým spôsobom, že 

v poslednom období začalo sa opätovne diskutovať o parku 

ako takom. Je tam 80 000 EUR, ktoré sme získali od sponzora 

ale s tým, že občania namiesto parku si odsúhlasili, že by 

tieto peniaze išli do iných aktivít. Vzhľadom na to, že 

všetky ostatné parky sa riešili práve z rozpočtu mestskej 

časti, tak sme si povedali, prečo nie?  

 

     Stredisko kultúry, klimatizácia; sami vidíte, cítite, 

že to nie je optimálne a ten stav je stále horší. Pokiaľ 

ide o rekonštrukciu, tak to je naozaj nová vec, pani 

riaditeľka s tým prišla pred dvoma týždňami, atď., atď. 

Čiže nie je v tom ani zlý úmysel, ani nepovažujem nič 

z toho za zásadnú zmenu rozpočtu, nakoľko rozpočet mestskej 

časti je zhruba na úrovni 20 miliónov EUR. Tu sa rozprávame 

o zmene, ktorá je na úrovni možno 1,5 %.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne. Pán starosta, hovoril si, že sa riešili 

parky z rozpočtu mestskej časti. Môžem poprosiť ako sa 

riešil už park na Račianskom mýte? Je tam projekt, ktorý už 

3 roky leží niekde v zásuvke, nič sa tam nedeje. Bol by som 

rád, keby sa aj tento park už pohol trošku dopredu. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, pri všetkej úcte to čo hovoríte, 

nezodpovedá skutočnosti. Ja by som rád opakoval, v parku na 

Račianskom mýte došlo k viacerým pozitívnym zmenám. Od 

vybudovania osvetlenia, do ktorého sme tlačili hlavné mesto 

za 80 000 EUR cez obnovenie záhonu ruží, ktorý sa pôvodne 

mal zlikvidovať, zachránil sa, dokončil. Obnovu herných 
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prvkov a ich ponatieranie, obnovu lavičiek, obnovu zóny 

okolo fontány, atď., atď. 

 

     Pokiaľ ide o projektovú dokumentáciu, projekt samotný, 

v tejto chvíli sa rieši územné rozhodnutie. To znamená, tie 

veci postupne bežia. Trocha sa boríme s majetkovými 

problémami.  

 

 A by som rád pripomenul, že v tejto chvíli máme zatiaľ 

necelé dva roky park od mesta zverený, dovtedy sme mali 

ruky zviazané.  

 Prihlásená je pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela spýtať na tú opačnú 

stránku, na zdroje 30 projektov?  

     Hovorili sme o projektoch, takže tam je napísané že 

vlastne finančné prostriedky, prekročenie kapitálových 

príjmov je vo výške 80 000 EUR. Finančné prostriedky budú 

získané predajom dvoch bytov; tak chcela som sa spýtať, že 

či už vieme ktoré konkrétne byty to sú, lebo keďže sa tu 

hovorí o nejakej konkrétnej čiastke? Tak len to by ma 

zaujímalo.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pokiaľ ide o predaj bytov, mestská časť má 4 byty, 

ktoré sú voľné a sú mimo Bojnickej. V zmysle fungovania sa 

tieto byty v nejakých intervaloch dávajú do transparentnej 

dražby, aby sa predali a využili v prospech mestskej časti. 

Čiže aj v tomto roku plánujeme príjmy práve z predaja 

bytov.  

 (Hlásil sa pán Ing. Kollárik.) 
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 Pán Kollárik, je to potrebné? Pomaly už aj končíme 

asi. 

 

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

 Návrh, aby tento materiál bol schvaľovaný v septembri, 

je to v rozpore so zákonom v súvislosti na zmeny  rozpočtu.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne, to bola zmysluplná poznámka. Ďakujem 

pekne ešte raz. 

 Pán poslanec Bielik. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k :  

 Ďakujem. Ja mám teda pozmeňujúci návrh uznesenia. 

Vynechať z uznesenia položku 0820, Projektová dokumentácia, 

Stredisko kultúry – rekonštrukcia. 

 Ako zdôvodnenie; navrhujem to riadne prediskutovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Písomnú 

otázku nemám, ako celok s týmto materiálom problém nemám, 

nakoľko sám som inicioval 2 veci z toho. Ako mám 

informáciu, tak tie 2 veci ako jednotlivé položky boli 

prerokované finančnou komisiou. Neviem, či ten materiál ako 

taký, tú informáciu nemám.  

     Čiže v zmysle toho by som mohol považovať pripomienky 

kolegov za zmysluplné. 
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 Moja otázka znie ale čo sa týka investície do majetku, 

ktorým je toto Stredisko kultúry: Plánujete to realizovať, 

bude investorom mestská časť, alebo bude si verejné 

obstarávanie robiť samostatne Stredisko kultúry? To je moja 

otázka. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Požiadavka Strediska kultúry bola, aby sme 

obstarávanie robili my, lebo na to nemajú kapacity. Je tu 

pani riaditeľka. Je to tak, alebo? (Áno.) 

 Ak to chcete inak, pre nás je to lepšie dať Vám to 

a máme to z krku.  

 

Bc. M. P r i e č i n s k á: Riaditeľka Strediska kultúry: 

 Nie je to lepšie. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte niekto? Do diskusie nie je nikto 

prihlásený. Diskusiu uzatváram. 

 A poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 Najprv budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Bielika 

a následne o celkovom návrhu. Pán poslanec, nezabudnite 

písomne predložiť materiál. 

 

 

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

 Takže Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto  

     schvaľuje  

pozmeňujúci návrh pána poslanca Bielika vynechať položku 

0820 v predtlači, ktorý sa týka projektovej dokumentácia, 

Stredisko kultúry – rekonštrukcia. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Dámy a páni, prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      16 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa a nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 11 poslancov  

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           5 

 

 Teraz ideme hlasovať o celom materiáli, ktorého 

súčasťou je aj schválené uznesenie navrhnuté pánom 

poslancom Bielikom. Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     schvaľuje zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 

takto:  

 Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške 16 969,00 EUR  - podľa predtlače. 

 Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných 

výdavkov vo výške  5 500,00 EUR  - podľa predtlače. 

 Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti 

kapitálových výdavkov vo výške 258 500,00 EUR s tým, že 

v predtlači bude vypustená položka 0820 PD Stredisko 

kultúry – rekonštrukcia.   

 Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti 

príjmových finančných operácií; 

 (Poznámky z pléna.) 

 

 Takže môžeme poprosiť o vyhlásenie prestávky na 2 

minúty? 



 

 

 

                                                                               13. zasadnutie MZ MČ B-NM 14.06.2016 

61 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, vyhlasujem prestávku na 2 minúty; 

prosím, ostaňte na miestach.  

 (Prestávka – priestor pre návrhovú komisiu.) 

 

 Dámy a páni, pokračujeme v rokovaní. Ďakujem pekne. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

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

 Milé dámy, vážení páni, ďakujem za trpezlivosť s našim 

počtárskym umením.  

 Takže dovoľte, aby som predniesol 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 takto:  

 

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 

vo výške 16 969,00 EUR  – podľa predtlače 

 

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 

vo výške 5 500,00 EUR  – podľa predtlače. 

 

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

výdavkov vo výške 303 500,00 EUR – podľa predtlače  

     s vynechaním položky FK 0820  EK/A 716  Zdroj 46  

Prog. 43  HS 0132  Názov položky PD Stredisko kultúry – 

rekonštrukcia.  

 

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových 

finančných operácií – Rezervný fond vo výške 223 500,00 

EUR. 
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Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových 

príjmov vo výške 80 000,00 EUR; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      17 poslancov.    

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 16 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Ďakujem pekne.  

 

 Dámy a páni, o chvíľočku bude 11,00 hod.  

 

 Navrhujem, aby sme nenechali občanov čakať, tak dáme 

už teraz bod – vystúpenie občanov.  

 

 

BOD 32: 

Vystúpenie občanov 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Máme tu prítomného pána Ing. Vladimír Krcha, ktorý 

chce vystúpiť vo veci ktorá sa síce netýka problematiky 

ktorú rieši zastupiteľstvo, ale má na to nárok:  

     Kolaudácia Chemickej 10, 12. Pán Krcho, nech sa páči. 

Prosím, dodržte minutáž v rozsahu 3 minút. Nech sa páči. 
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OBČAN: Ing. Vladimír  K r c h o  

 Vážený pán starosta, vážení poslanci, rozprával som tu 

takto pred 2 rokmi na poslednom zastupiteľstve pred 

prázdninami o jednej kauze, ktorá sa už vtedy volala kauza: 

Chemická – nadstavba a vysvetľoval som niektoré veci. 

A dnes ma potešilo to, že som prišiel, pôvodne som nechcel 

sem prísť. Ak som otvoril dvere, stále sa tu hovorilo 

o zákonnosti, o tom že musíme dodržiavať zákon, hovorili 

poslanci, vystupovali, to nemôžeme urobiť, lebo to zákon 

nedovoľuje. Som rád, že tu takéto veci počúvam, lebo 

k takejto téme som sa prišiel aj vyjadriť, aj keď sa to 

týka nadstavby Chemická 10, 12.  

 Čo sa za tieto dva roky udialo? 

 

 Množstvo sporov, množstvo dohadov, prešli sme 

prokuratúrou, prešli sme nadriadeným orgánom, okresným 

úradom, prešli sme Ministerstvom vnútra, a všetci dali za 

pravdu, že stavebné povolenie je platné.  

 

     K dnešnému dňu stavba Chemická je dokončená, stojí, 

stojí v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú si pôvodní 

obyvatelia vypracovali. Teda nie ja ako developer, ale oni 

ktorú si nechali vypracovať, ktorú si schválili a ja som to 

v tomto zmysle postavil. Stavba je hotová, požiadali sme 

o kolaudáciu. Kolaudácia 1. marca prebehla. Bolo vydané 

kolaudačné rozhodnutie, nemáme žiadne pripomienky. Keď boli 

nejaké drobné, tak sme všetko doplnili. 

 

 Čiže momentálne nie sú žiadne spory vedené v tomto 

prípade.  

 

 V súčasnosti, zdôrazňujem pred týždňom, neboli vedené 

žiadne spory ani medzi občanmi, ani medzi mnou a občanmi, 

ani medzi úradom, atď. Čiže v podstate sme sa určitou 
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mediaciou, bez podpory Miestneho úradu snažili veci 

urovnať. 

 Čo sa deje teraz? 

 

 Teraz je stav, kedy v podstate by malo dôjsť k podpisu 

kolaudačného rozhodnutia alebo rozhodnutia o užívaní 

stavby. Úrad nekoná, nepíše, nevytýka, nepodpisuje.  

 Čo to znamená? Že koná protizákonne. 

 To znamená to, čo sa tu hovorí, že mali by ste konať 

v zmysle zákona, mali by sme konať v zmysle zákona, tak to 

sa nedodržuje. Prišiel som na to upozorniť.  

 

     Vyzval som listom pána starostu, aby pri všetkých jeho 

povinnostiach na to nezabudol. Dostal minulý týždeň list, 

že teda sme 60 dní v omeškaní, teda úrad je 60 dní 

v omeškaní. Nečinnosť znamená nezákonnosť. A nezákonnosť 

bude; sú teda dve cesty, ktorými sa môžeme vydať. Buď teda 

úrad zaujme jasné stanovisko ku kolaudačnému rozhodnutiu, 

pretože byty sú hotové, majú svojich budúcich majiteľov. Tí 

majitelia tam mali bývať, nebývajú. To znamená, že denne 

vznikajú škody; škody na investíciách, škody na objekte, 

škody na nájomnom, škody na úveroch ktoré si čerpali, atď.  

 

 Stavba stojí, nikto ju už preč nedá. Stojí v zmysle 

zákona a chýba tu jedna vec, a to je ukončenie kolaudačného 

konania. Vybavili sme všetko v zmysle stavebného povolenia 

a nepoznáme žiadne prekážky na to, aby kolaudačné konanie 

bolo ukončené. Občania sa dokonca pri kolaudačnom konaní 

vyjadrili, čo nepočuli ešte ani vaši úradníci. Pani 

Vidličková bola prekvapená a povedali, že sa vzdávajú 

odvolania už pri kolaudačnom konaní, pretože objekt bol 

v podstate postavený tak ako predpokladali. 

 

 Takže touto cestou vyzývam pána starostu alebo chcem 

ešte raz povedať, že sú dve cesty: Jedna cesta je teda, že 
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túto záležitosť korektne uzatvoríme a nevzniknú škody, 

alebo teda pôjdeme znovu cestou ktorou sme už raz išli, 

a to je už cesta, ktorú občania, budúci majitelia pomaly 

začínajú, obracajú sa na rôzne orgány, na prokuratúru, 

obracajú sa na okresný úrad. Budú sa obracať na 

Ministerstvo vnútra, vznikne množstvo sporov, ale tento 

krát to bude platiť tento úrad. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne; sadnite si. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne pánovi občanovi, že prišiel nás vlastne 

poinformovať o probléme, ktorý sa ho dotýka v rámci jeho 

pôsobenia v mestskej časti. Ja som veľmi rád, že sa 

sfunkčnil tento inštitút vystúpenia občanov a vlastne 

dneska je také prvé naplnenie, kedy vie presne o ktorej 

hodine môže vystúpiť s určitým problémom. Povedal ako na 

začiatok, že tu vyvstalo viacero takých pripomienok 

o zákonnosti.  

 

     Ja len chcem pripomenúť a podotknúť, že stavebný úrad 

je prenesená kompetencia štátu, ktorá patrí výlučne, 

výlučne a výhradne, čechizmus, starostovi mestskej časti.   

Stavebný úrad nie je originál ako rezident mestskej časti, 

kde by sme do tohto mohli vstupovať ako poslanci. My túto 

informáciu si môžeme zobrať len ako naozaj skutočne  

informáciu, prípadne dať interpeláciu na miestny úrad, 

resp. sa dopytovať v rámci komisie územného plánu 

a výstavby. Ale to je všetko čo sa môžeme len pýtať pána 

starostu, dokonca všetky stavebné veci, rozhodnutia, ÚRK 

môže podpisovať výlučne starosta. Túto kompetenciu nemôže 
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preniesť ani na vicestarostu, ani na žiadneho iného 

poslanca zastupiteľstva.  

     Samozrejme, je to závažná informácia pokiaľ, tak ako 

nás informujete, by vznikli veľké škody proti mestskej 

časti z prípadného súdneho sporu, kde by takéto náhrady 

musela vyplácať mestská časť. Je to veľmi zaujímavá 

informácia. Ja určite predpokladám, že sa vyjadrí štatutár, 

teda predseda stavebného úradu, takto poviem, pán starosta 

Rudolf Kusý, neviem či je tu vedúca stavebného úradu pokiaľ 

by mohla dať nejakú informáciu, vlastne o čo ide. 

 

 Ale ešte raz, ja v prípade pokiaľ tu nebude k tomuto 

diskusia, na základe tejto vaše informácie dám 

interpeláciu, aby som dostal odpoveď v čom je vlastne 

problém zo strany stavebného úradu. Viacej ako 

o kompetenciách poslancov, o kompetenciách poslancov 

v zmysle zákona o obecnom zriadení, naozaj nemáme. 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, pán starosta za slovo. Pán Ing. Krcho, 

ja si pamätám presne na vaše vystúpenie spred 2 rokov. 

A pamätám, keď ste v januári 2015 začali stavať nadstavbu 

na Chemickej 10, 12, ako ste sa tam doslova takým brutálnym 

spôsobom vlupali na tú strechu. Okrem iného bolo mínus, 

snežilo, bez toho žeby ste informovali občanov že tam 

chcete stavať a úpravy robiť.  

     Takže nie je to všetko také pekné, ako to tu Vy 

rozprávate. Neviem tie ďalšie detaily, to sa priznávam. Ale 

viem, že tam boli veľké problémy, veľké konflikty a veľká 
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nevôľa občanov v Mierovej kolónii. Takže z mojej strany asi 

toľko poznámka k vášmu vystúpeniu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Ešte niekto? Ak dovolíte, také krátke 

vysvetlenie: 

 Pán mal vydané v minulosti stavebné povolenie, ale 

obyvatelia mu vypovedali nájomnú zmluvu. Takže pán staval 

bez toho, aby mal s nimi uzavretý nejaký vzťah. 

A očakávali, že sa postavíme na ich stranu. My sme sa 

postavili, ale nadriadený orgán mal iný názor. Dokonca 

prokuratúra mala iný názor. A dostali sme množstvo  otázok, 

ako je to možné? Ako je možné stavať niekde bez toho aby 

tam bola nájomná zmluva? Ako je to možné? 

 

 Pán Krcho je príklad, že takéto niečo možné je. A ja 

to vidím ako príklad zlej praxe. 

 

 Takže, ak dovolíte, ja si poriadne ten spis 

naštudujem, pretože doteraz nie som si istý či sme vtedy 

ako stavebný úrad rozhodli dobre, keď sme po napomenutí 

prokuratúry a nadriadeného orgánu tomuto tlaku ustúpili. 

Rovnako tak nie som si istý tým, či dokladované parkovacie 

miesta nie sú len formálnym dokladovaním, nakoľko 

obyvatelia ktorí tam bývajú deklarujú už teraz, že 

jednoducho je to len preto, aby sa papierovo nejaký zákon 

naplnil. 

 

 A posledná vec, ja nie som predseda stavebného úradu, 

takáto funkcia neexistuje. Čiže to čo chceme teraz spraviť 

je zavolať si tých ľudí, aby nám vysvetlili, ako vidia 

situáciu oni. Či naozaj došlo k urovnaniu, či naozaj došlo 

k dohode, aby neprišli o týždeň za mnou, za nami, za vami 
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na zastupiteľstvo s tým, že teda prečo ich záujmy 

neobhajujeme a všetko je to úplne inak. To je všetko. 

 Pán poslanec Gašpierik ešte raz. 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Ja chcem poďakovať pán starosta Vám, aj pánovi 

vicestarostovi Winklerovi za informáciu. Samozrejme, sú to 

iné informácie, ako tu odzneli v tej úvodnej reči. A som 

veľmi rád, že sa tým budete zapodievať. A ja som to povedal 

tak od oka „predseda“, samozrejme štatutár stavebného 

úradu. Nemyslel som to nijako prioratívne. Ďakujem pekne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne aj ja.  

 

OBČAN: Ing. V. K r c h o  

 Dovoľte, aby som sa aj ja k tomu vyjadril. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, k čomu? 

 

OBČAN: Ing. V. K r c h o  

 K tomu čo ste povedal. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Viete, prepáčte, už ste sa vyjadrili. A nehnevajte sa, 

ja som rád, že keď Vás vidím, tak Vám nechcem ublížiť, lebo 

ja som zažil so všelikým všeličo, ale to čo je s Vami, tak 

málokedy človek stretne takéhoto investora. A toto je 

priestor pre občanov, nie preto, aby developer sem prišiel 

chrániť svoje záujmy. Takže prosím, sadnite si.  

 

OBČAN: Ing. V. K r c h o  

 Pán starosta, nekonáte. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Už stačilo, už stačilo.  

 

OBČAN: Ing. V. K r c h o 

 Povedali ste, že budete v tom robiť, ste mali robiť 

v marci. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne, môžete si sadnúť. 

 

OBČAN: Ing. V. K r c h o 

     A ste po termíne okolo 60 dní. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     To už nechajte, prosím, na mňa. Ďakujem pekne. 

 

OBČAN: Ing. V. K r c h o  

     Aby bolo jasné, že pán starosta mohol konať. Je tu 

priestor, preto som vystúpil, lebo nekoná. V tom prvom 

prípade pred 2 rokmi úrad nekonal 480 dní, takže preto som 

tu teraz. Dneska sa to pohybuje okolo 60 dní. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne. Povedali ste svoje, prosím, 

sadnite si.  

 

 Dámy a páni, už tu nikoho nemám prihláseného 

z občanov. Pýtam sa, naozaj je to tak, nie je tu nejaký 

občan, ktorý chce ešte vystúpiť? Nie. 

 V takom prípade mi dovoľte vyhlásiť pauzu do 11,20 

hod. Potrebujeme pauzu do 11,20 hod.  

 A zároveň poprosím členov klubu nezávislých, aby boli 

takí láskaví a odobrali sa spolu so mnou sem hore na krátku 

poradu.    
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 Dámy a páni, stretneme sa o 11,20 hod. Ako povedal pán 

Galamboš, presne. 

 (Prestávka.) 

 Dámy a páni, chceme sa ospravedlniť, prestávka sa 

natiahla o 9 minút; moja chyba. Budem sa snažiť na budúce 

tomuto vyhnúť. Ďakujem pekne. 

 Pokračujeme v rokovaní, bodom č. 16.  

 

 

 

BOD 16:  

Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 

70/16/1103-6 zo dňa 02. 05. 2016 proti VZN č. 6/2015 zo dňa 

13. 10. 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vzhľadom na to, že viackrát sme sa o tomto materiáli 

rozprávali, pani vedúca právneho a naše kolegyne z právneho 

materiál vysvetľovali, poprosím bez úvodného slova otváram 

rovno 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 

 n e v y h o v u j e  

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, 

Vajnorská 47, 832 77, Bratislava, č. k. Pd 70/16/1103-6 zo 

dňa 02. 05. 2016 proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13. 10. 2015 
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o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      10 poslancov.  

 Kolegyne a kolegovia, ak dobre chápem, nemáte záujem 

sa prezentovať, áno? Tak prosím, prezentujte sa.  

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 My ako nezaradení poslanci, chceme sa poradiť pol 

hodinku, tak ako vy ste mali rokovanie. Berieme to ako 

trochu neúctu že počas rokovania zastupiteľstva zasadá klub 

a my musíme čakať. Cítime sa ako druhá kategória poslancov. 

A chceme sa poradiť, ako pristupovať k takýmto rokovaniam. 

Tak ako ste vy rokovali 30 minút, chceme rokovať aj my 30 

minút, aby sme sa mohli poradiť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, nebolo to 30 minút. A druhá vec, predsa 

porady klubov počas zastupiteľstiev nie sú ničím novým. Ja 

si dobre pamätám, keď som bol ja poslanec, robilo sa to 

pravidelne a vystupovali ste vtedy Vy, že sa chcete 

poradiť. Vtedy z úsmevom, že teda áno, ide sa poradiť taká, 

hentaká koalícia, taký hentaký klub. Čiže my vám to 

samozrejme brať nebudeme, ale naozaj ja som sa ospravedlnil 

za to, že ste čakali tých 9 minút naviac. A takýmto 

spôsobom to vracať, to je naozaj skôr detinské.  

 To znamená, že žiadate o prestávku do 12,00 hod. 

napriek tomu, že o 12,00 hod. je prestávka.  

 Pán vicestarosta, je ohlásená prestávka? 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Áno, hovorili sme že okolo 12,00 hod. si urobíme 

prestávku. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je pre vás problém počkať do 12.00 hod. na prestávku? 

Alebo boli by ste, prosím vás, ochotní počkať do 12,00 hod. 

na prestávku, aby sme dovtedy pár bodov prešli?  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Pán starosta, chceli by sme sa poradiť a dohodnúť, ako 

ďalej postupovať. Nejedná sa o pretiahnutie 9 minút. Ide 

o vecnosť ďalšieho postupu pri prerokovávaní materiálov. 

Tak ako sa potrebovali poradiť poslanci vo vašom klube, 

alebo nezaradení, takisto sa chceme poradiť aj my. Ďakujem 

pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V poriadku. V takom prípade prestávku o 12,00 hod. 

nedáme a dáme si prestávku teraz aby ste sa mohli poradiť. 

     Je 11,34 hod. a stretneme sa tu o 12,05 hod. Vyhovuje? 

Vyhovuje to všetkým? 

 

 

Ing. Z. S a l i n i o v á, riad. ZŠ Jeséniova: 

 Potrebujeme odísť.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pokojne choďte, netrápte sa. Ktorý materiál to je? 

 

Ing. Z. S a l i n i o v á : 

 Čakáme tu na materiál číslo 18.    
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pani poslanci, sme ochotní odhlasovať teraz materiál 

č. 17 a č. 18? Už bol schválený program rokovania, čiže by 

sme museli inak ísť do zmeny rokovania, keby sme chceli 

schváliť mimo poradia materiál č. 18.  

 Čiže sme ochotní teraz schváliť body 17 a 18, aby tu 

nemuseli riaditelia škôl čakať ďalšiu hodinu? (Súhlas.) 

Ďakujem pekne.  

 

 Takže, dámy a páni, poprosím ešte raz návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia k bodu č. 16. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 n e v y h o v u j e  

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, 

Vajnorská 47, 832 17 Bratislava, č. k. Pd 70/16/1103-6 zo 

dňa 02. 05. 2016 proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13. 10. 2015 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)       14 poslancov. 

 Ďakujem pekne. Pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  13 poslancov 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1  
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 Prechádzame na bod č. 17. 

 

 

 

BOD 17:  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto  na II. polrok 2016 

 

 

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  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na II. polrok 2016; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

     (Poznámka z pléna.) 

     Ak chceme odhlasovať bod 18, tak musíme podľa 

Rokovacieho poriadku jedno, druhé.  

 (Prezentácia.)       13 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

   

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  12 poslancov 
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 Proti:                0 

 Zdržal sa:            1 

     Máme pred sebou materiál číslo 18. 

 

 

BOD 18: 

Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné 

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto na školský rok 2016/2017 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova otváram rovno diskusiu.  

 Do diskusie nie je nikto prihlásený. 

 Poprosí, 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  

Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné 

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacie 

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto na školský rok 2016/2017; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)      13 poslancov. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                 13 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0. 

 Je 11,40 hod., vyhlasujem prestávku.  

 Stretneme sa presne 12,05 hod. 

 (Prestávka.) 

 

 

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

 Dámy a páni, pokračujeme v rokovaní bodom č. 19. 

 

 

BOD 19:  

Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov 

z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku  

 

 

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

     Predkladateľ a spracovateľ je pán Ing. Molnár. Asi bez 

úvodného slova, tam je to jasné. Nikto sa nehlási do 

diskusie. 

 Prosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala 

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  

použitie finančných prostriedkov získaných z podnikateľskej 

činnosti EKO-podniku verejnoprospešných služieb, Halašova 

20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870, na nákup 
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investičného majetku /žumpy/ v obstarávacej cene do 1900,00 

EUR vrátane 20 % DPH; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)     15 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa a budeme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Materiál bol prijatý.  

     Máme tu ďalší bod, bod č. 20, opäť je to EKO-podnik. 

 

 

 

BOD 20: 

Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov 

z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku 

 

 

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

 Predkladateľom a spracovateľom je pán Ing. Molnár, 

riaditeľ EKO-podniku. Pôjdeme bez úvodného slova. 

 Prosím, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto nie je 

prihlásený. 

 Prosím 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  

použitie finančných prostriedkov získaných z podnikateľskej 

činnosti EKO-podniku verejnoprospešných služieb Halašova 

20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870, na nákup 

investičného majetku /betónového oplotenia/ v obstarávacej 

cene do 20 000,00 EUR vrátane 20 % DPH; 

bez pripomienok. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)     14 poslancov.  

 Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Prosím, hlasujme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                14 poslancov 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          0 

 Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, bodu č. 21. 

 

 

 

BOD 21:  

Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Protokolu č. 72/2014 

o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv 

a záväzkov č. 70/2014 MČ Bratislava – Nové Mesto 

 

 

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

     Bez úvodného slova. Otváram diskusiu, prosím.  

 Nikto nie je prihlásený. Poprosím návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu 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  

návrh Dodatku č. 3 k Protokolu č. 72/2014 o zverení 

nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo 

dňa 13. 04. 2014, ktorým sa z dôvodu technického 

zhodnotenia zvyšuje hodnota majetku pre objekt materskej 

školy na ul. Letná o sumu vo výške 28 029,30 EUR; 

bez pripomienok. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)    16 poslancov. 

 Ďakujem pekne. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                15 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          1 

 Materiál bol prijatý. 

 Pristúpime k bodu č. 22. 

 

 

 

BOD 22:  

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 11 410, katastrálne územie 

Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. 
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Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 

v Bratislave 

 

 

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

 Tento materiál sme tu mali niekoľkokrát a myslím, že 

môžeme ísť bez úvodného slova.  

     Prosím, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto nie je 

prihlásený.  

     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  

prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 275 m2, ktorý je Okresným úradom 

Bratislava, katastrálnym odborom vedený na liste 

vlastníctva č. 31 pre katastrálne územie Nové Mesto pre 

manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú 

obaja bytom Sliezska 1 v Bratislave – podľa predtlače 

 

; 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         9,98 EUR/m2/rok 

 

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že MUDr. 

Marta Dobrovičová je výlučnou vlastníčkou stavby rodinného 

domu so súpisným číslom 44 nachádzajúcej sa na pozemku „C“ 

KN parc. č. 11410, vedenom Okresným úradom Bratislava, 
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katastrálnym odborom na liste vlastníctva číslo 1314; 

rodinný dom nadobudla do svojho výlučného vlastníctva 

z titulu dedenia po svojom otcovi a z titulu darovacej 

zmluvy od svojej matky 

 

; na dobu neurčitú 

; za týchto podmienok: 

     1. Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná v lehote 60 

dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 

V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej 

lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 

 

     2. Nájomcovia sú povinní v lehote 30 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy uhradiť nájom za 

obdobie roku 2015 vo výške 2 656,50 EUR a nájom za obdobie 

roka 2014 vo výške 2 607,00 EUR alebo v rovnakej lehote 

uzavrieť s mestskou časťou dohodu o uznaní dlhu a jeho 

splácaní; s maximálnou dobou splácania 36 mesiacov. 

V prípade, ak nájomcovia neuhradia nájomné za obdobie rokov 

2014 a 2015 a nedôjde ani k dohode o uznaní dlhu a jeho 

splácaní podľa predchádzajúcej vety, toto uznesenie stráca 

platnosť.  

 

     3. Nájomnú zmluvu bude možné zo strany prenajímateľa 

ukončiť aj výpoveďou bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 

troch mesiacov, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiac, v ktorom bola výpoveď nájoímcom 

doručená; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, budeme sa prezentovať. 

 (Prezentácia.)       16 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  
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 Prosím, pripravím sa. Budeme hlasovať o materiáli. 

  

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  11 poslancov 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            5 

 Keďže išlo o osobitný zreteľ, potrebovali sme 15 

poslancov. 

 Čiže materiál nebol schválený.   

 Pristúpime k bodu č. 23. 

 

 

 

BOD 23:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu stavby súpisné číslo 1029 postavenej na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 13679, v k. ú. Nové Mesto, na 

Chemickej ul. č. 1, pre spoločnosť PERGAMON spol. s r.o., 

so sídlom Chemická 1, Bratislava, IČO: 31 327 681 

 

 

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

 Nech sa páči, poprosím pani Moravcovú o úvodné slovo. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová – Tomčíková, vedúca oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy pozemkov: 

     Dobrý deň. V súčasnej dobe je uzatvorená nájomná 

zmluva pre spoločnosť PERGAMON na budovu na Chemickej 

ulici. V nájomnej zmluve bolo dohodnuté predĺženie nájmu 

o ďalších 10 rokov v prípade ak nájomca prejaví záujem 

o predĺženie tohto nájomného vzťahu. Nájomca požiadal 

o predĺženie nájomného vzťahu o ďalších 10 rokov ako je 

predložený návrh.  
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 Dovoľujem si podotknúť, že pri uzatváraní nájomnej 

zmluvy bolo dohodnuté, a v podstate bol spísaný písomný 

súhlas prenajímateľa, čiže mestskej časti, na rekonštrukciu 

danej budovy, ktorá bola teda v relatívne katastrofálnom 

stave. V súčasnej dobe je táto budova zrekonštruovaná. 

V prípade, až by nájom skončil k dnešnému dňu, tak prvý 

problém ktorý tu vzniká je nárok nájomcu na technické 

zhodnotenie budovy. To je v podstate ten istý prípad ako 

bol na Jeséniovej; čiže toto sme už absolvovali. 

 

 Vzhľadom na uvedené som dala urobiť znalecký posudok 

na stanovenie tohto technického zhodnotenia nájmu, ktorý 

vyšiel na 245 000 EUR; v prípade ak by skončil nájomný 

vzťah, ktorý by bola povinná v podstate mestská časť 

povinná uhradiť nájomcovi. 

 

 Ďalej sa dal urobiť znalecký posudok na výšku 

nájomného, ktoré vyšlo v hodnote 75 000 EUR, pričom 

v prípade, ak by sa nájom predĺžil o ďalších 10 rokov, tá 

suma toho technického zhodnotenia 245 000 EUR o túto sumu 

by sa ponížilo to ročné nájomné, kde by nájom vyšiel na 

50 500 EUR. Vznikajú tu dva problémy. V prípade ak by sa 

nepredĺžil nájom, prvé je možnosť nájomcu domáhať sa 

predĺženia nájmu, ktorý bol v podstate prisľúbený ako opcia 

v pôvodne uzatvorenej nájomnej zmluve. A druhý problém je 

teda tým, že by sa museli uhradiť nejakým spôsobom náklady, 

ktoré do toho vložil prostredníctvom toho technického 

zhodnotenia budovy ako takej.  

 

     Predložený je návrh na predĺženie nájmu o 10 rokov 

s tým, že v podstate nájomné ročne by vyšlo 50 500 EUR. 

A po skončení nájmu, ak by sa predĺžilo o týchto 10 rokov, 

by už nebola povinnosť žiadna uhradiť nájomcovi akúkoľvek 
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sumu za technické zhodnotenie, za tú rekonštrukciu ktorá 

bola vykonaná. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto 

bodu. 

 Pán poslanec Ágoston, nech sa páči. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Mám tomu teda rozumieť, že sme 

znížili nájomné o výšku investície vykonanej v minulom 

období? 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová – Tomčíková, vedúca odd. právneho: 

     Nie o výšku investície, ale iba výšku technického 

zhodnotenia. Investície boli v oveľa vyššej sume. Presnú 

sumu neviem, v tom danom čase mám pocit že to bolo okolo 10 

miliónov korún. Faktúry mám doložené v spise. Lebo 

v podstate nezaviazali sme sa na úhradu vložených 

investícií keď sme dali písomný súhlas s rekonštrukciou. 

Ale Občiansky zákonník hovorí to, že v prípade ak sa ukončí 

nájom a prenajímateľ dal písomný súhlas s rekonštrukciou, 

má nájomca nárok na protihodnotu toho o čo sa zvýšila 

hodnota predmetu nájmu. Z toho dôvodu som dala urobiť 

znalecký posudok, ktorý povedal koľko by bolo to technické 

zhodnotenie budovy v prípade ak by teraz nájom skončil. 

Zároveň je tam tá opcia zazmluvnená, že je oprávnený 

požadovať o predĺženie nájmu o ďalších 10 rokov.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ešte jednu otázku mám k tejto téme:  
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     Budeme vytvárať teraz nový zmluvný vzťah alebo ten 

pôvodný vzťah ktorý sme mali s tými pôvodnými ustanoveniami 

predlžujeme? 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová – Tomčíková, vedúca odd. právneho: 

 On sa de facto predlží ale uzatvorí sa nová zmluva 

s novými podmienkami, lebo tá pôvodná zmluva bola viac ako 

veľmi jednoduchá, nič neupravujúca. A taktiež ani neriešila 

v tom danom čase tie vložené investície; čo teda žiaľ. 

Z toho dôvodu je potrebné to vyriešiť v súčasnej dobe.  

 

     Takže v podstate v prípade schválenia by som 

pripravila nájomnú zmluvu, v ktorej uvediem, že sa teda 

v plnom rozsahu nahrádza pôvodná zmluva, ktorá bola 

uzatvorená. Ale de facto áno, nájomný vzťah pokračuje.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ale s novými podmienkami. 

 

Mgr. Marianna Moravcová – Tomčíková, vedúca odd. právneho:  

 Áno, nové podmienky. Lebo v súčasnej dobe máme 

nastavené podmienky, nejaký štandard tých nájomných zmlúv, 

čo všetko je povinný nájomca dodržať. A zároveň tento 

konkrétny nájomca počas celej doby nájmu doteraz, do 

súčasnej doby, v podstate v predmete nájmu akceptoval denné 

centrum seniorov a hradil za nich aj všetky energie, odvoz 

odpadu, voda, elektrické energie, a podobne. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne. 

 

Mgr. Marianna Moravcová – Tomčíková, vedúca odd. právneho: 

 A to bude v podstate odteraz; až. 

 



 

 

 

                                                                               13. zasadnutie MZ MČ B-NM 14.06.2016 

86 

 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by sa len chcel spýtať, 

podľa zákona o správe majetku vlastne takéto ustanovenia sú 

nezadefinované, že čo je osobitný zreteľ.  

     Ja len trošku namietam, že cez nejaké zmluvné 

záväzkové vzťahy, o ktorých nerokovalo zastupiteľstvo nás 

zaväzujú dodatočne prisúdiť takémuto nájmu osobitný zreteľ, 

účel osobitného zreteľa. Lebo zastupiteľstvo vlastne 

neschvaľovalo túto nájomnú zmluvu, to znamená uzatvoril ju 

Miestny úrad mestskej časti. A teraz na základe toho, že je 

nejaká zmluva uzatvorená, tak sme postavení pred takú 

povinnosť, že musíme to schváliť, lebo by nám ešte 

vyplynuli finančné nároky.  

 

 Ja rovnako sa chcem spýtať, v prípade keď sa schvaľujú 

na úrovni mestskej časti takéto finančné nároky, resp. 

súhlas s technickým zhodnotením, že či tam je určitá 

limitácia, lebo pokiaľ sa súhlasí len am bloc že môžete tam 

investovať, technicky zhodnotiť bez ohľadu určenia 

konkrétnej výšky, bez predloženia konkrétneho projektu, tak 

nás môže naozaj, keby teraz zastupiteľstvo nevyhovelo tejto 

zmluve zaviazať, vyplácať určitú čiastku o ktorej 

zastupiteľstvo nevedelo, len úrad dal súhlas, on má na to 

zákonný nárok, a poslanci by boli postavení do polohy 

povinnosti zaplatiť akúkoľvek finančnú výšku.   

 

     Myslím si teda, že by sa to malo tak diať, že by sme 

potom o tomto vedieť, že do akej výške sa takéto niečo 

povoľuje. A jediným, podľa mňa a správnym riešením je taký 

postup, aký je to na úrovni hlavného mesta, že takéto 
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všetky zmluvy, ktoré sú predkladané nájomcom alebo 

kupujúcim prípadne, sú vždycky pri prerokovaní a schválení 

zastupiteľstva predložené tieto konkrétne návrhy. Lebo my 

určite schválime, teraz tak poviem v úvodzovkách „ideový 

zámer“, ale potom úrad si tam povkladá čokoľvek, ale o tom 

už nevieme, o tom nerokujeme, len poťažmo po 10 rokoch sa 

dostaneme do takejto povinnosti, že musíme plniť také 

ustanovenia alebo také limity, ktoré si tam dal Miestny 

úrad sám a svojvoľne.          

 

     Ja ešte možno by som sa chcel spýtať Vás (Mgr. 

Moravcovej – Tomčíkovej), lebo ste povedali, že tam boli 

určité investície a že tam bolo technické zhodnotenie. Ja 

teraz tu nevidím šéfku finančného oddelenia, ale Vy ste ako 

právnička, aký je rozdiel v zmysle zákona o účtovníctve 

medzi investíciami a technickým zhodnotením pri stavbe, pri 

takomto zmluvnom  právnom akte, aký tu máme na stole?  

 

     Podľa mňa všetky tie finančné prostriedky, ktoré boli 

dané do toho, sú technické zhodnotenie. Tak keby ste mi 

vedeli povedať potom rozpočtovú kapitolu podľa zákona o 

účtovníctve, že aká je rozpočtová kapitola že investície 

a aká je rozpočtová kapitola technické zhodnotenie? Lebo 

podľa mňa je to to isté.  

     Ale možno mi to teraz vysvetlíte alebo odpoviete na 

túto otázku. 

 

 Požiadal by som, aby tieto nájomné zmluvy vždycky boli 

predkladané.  

     Odpovedať na otázku, že či pri schvaľovaní výšky 

technického zhodnotenia sa tam povoľuje určitá finančná 

výška, aby teda sme nemali potom, že sa zaviazalo 5 

miliónov a potom zastupiteľstvo musí napríklad takých 5 

miliónov vynaložiť.  
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     A tú otázku investície a technického zhodnotenia. 

Ďakujem pekne.  

 

 

Mgr. Marianna Moravcová – Tomčíková, vedúca odd. právneho: 

 Technické zhodnotenie ako také v tejto spojitosti je 

uvedené, tak ako som povedala v Občianskom zákonníku v 

časti, kde sa hovorí o nájomných zmluvách v časti kde sa 

hovorí o nájomných zmluvách. Zákon o účtovníctve v tomto 

prípade absolútne nepoužívam.  

 

     Tento prípad je inak nastavený, Občiansky zákonník 

myslím v § 667 konkrétne, hovorí o vložených investíciách. 

Mestská časť v danom čase, tých 10 rokov dozadu, dala 

súhlas na rekonštrukciu ako takú ale nezaviazala sa na 

úhradu vložených investícií, preto je to absolútne 

irelevantné v tejto spojitosti.    

  

     Občiansky zákonník jasné hovorí, že v prípade ak 

prenajímateľ dá súhlas s rekonštrukciou, svojej danej 

v tomto prípade nehnuteľnosti, tak v tom prípade až 

po skončení nájmu, keďže sa nezaviazal na úhradu tých 

investícií, je povinný uhradiť protihodnotu toho o čo sa 

zvýšila hodnota predmetu nájmu, čo je podľa judikatúry tzv. 

technické zhodnotenie. V preklade je to rozdiel medzi 

hodnotou nehnuteľnosti pred rekonštrukciou a hodnotou 

nehnuteľnosti ale trhovo po rekonštrukcii. Čiže v podstate 

je to aj riziko svojim spôsobom aj pre toho nájomcu, keď to 

z toho pohľadu vezmem.  

 

     Ak bola trhová hodnota nehnuteľnosti poviem príklad 

100 tisíc pred, ale medzičasom klesli hodnoty nehnuteľnosti 

a je  100 tisíc aj po, tak nevzniká žiaden nárok na 

technické zhodnotenie. Takto je postavená aj judikatúra 

a takto je vedených aj viacero súdnych sporov.  
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 V súvislosti s prípadným akýmkoľvek do budúcnosti 

technickým zhodnotením všetky zmluvy charakteru tohto, kde 

by sme sa prípadne zaviazali na nejaké úhrady a podobne, 

idú cez zastupiteľstvo. Zmluvy sú štandardné. A v každej 

jednej zmluve je uvedené, v súčasnej dobe v nových 

zmluvách, že akákoľvek rekonštrukcia vykonaná na predmete 

nájmu, a ak sa aj bude považovať za technické zhodnotenie, 

nájomca súhlasí s tým,  aby uvedené nemusel prenajímateľ po 

ukončení nájmu nahradiť. Takisto to vychádza z judikatúry, 

je to možné zmluvne dohodnúť. V každej jednej zmluve toto 

uvádzam, čiže v tejto časti problém nie je. 

 

 V súvislosti s dávnejšie uzatváranou, konkrétne touto 

zmluvou, v danom čase bola iná legislatíva. A v podstate 

bez schválenia zastupiteľstvom mohol v danom čase starosta 

podpísať takúto nájomnú zmluvu. V súčasnej dobe to možné 

nie je. Čiže v dnešnej dobe za súčasného stavu sa takýto 

stav nemôže stať. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Keďže sa žiaden z poslancov nehlási do 

diskusie, požiadal o možnosť vystúpenia pán Rakovan, 

zástupca spoločnosti PERGAMON.  

     Takže budeme hlasovať o možnosti jeho vystúpenia. 

Verím, samozrejme, že to odhlasujeme. 

     Čiže budeme sa prezentovať a potom zahlasujeme. 

 (Prezentácia.)       16 poslancov. 

 Prosím, budeme hlasovať o možnosti vystúpenia pána 

Rakovana. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  14 poslancov 

 Proti:                0 
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 Zdržal sa:            0 

 Nehlasoval:           2 

 Nech sa páči, poďte k nám dopredu. 

 

 Ja len pripomeniem, že na tej Chemickej prevádzkuje 

mestská časť Denné centrum pre seniorov a všetky náklady 

a energie s tým spojené, hradí PERGAMON. Takže, pán 

Rakovan, nech sa páči, máte slovo.  

 

 

Pán  R a k o v a n, zástupca spoločnosti PERGAMON: 

 Ďakujem pekne. Dobrý deň, dámy a páni. V rámci 

nájomnej zmluvy využívame objekt na Chemickej, tak ako tu 

bolo prezentované. Myslím, že všetky aspekty našej 

žiadosti, resp. naše uplatnené opcie na predĺženie nájmu 

boli zodpovedané pani Mgr. Moravcovou, takže viac-menej som 

sa zúčastnil pokiaľ by boli nejaké otázky konkrétnejšie.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, má niekto otázky na pána 

Rakovana? Myslím, že nie. Ďakujem pekne. 

 

Pán  R a k o v a n, zástupca spoločnosti PERGAMON: 

 Ďakujem pekne. 

 

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

 Prosím 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 
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 s c h v a ľ u j e 

prenájom stavby súpisné číslo 1029 postavenej na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 13679, v k. ú. Nové Mesto, 

evidovanej na LV č. 2382, s výnimkou priestoru, v ktorom sa 

nachádza Denné centrum seniorov o výmere 67 m2 

; na dobu 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy   

  - podľa predtlače 

 

pre spoločnosť PERGAMON spol. s r.o., IČO: 31 327 681, so 

sídlom Chemická 1, 831 04 Bratislava 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu, že: 

 

- nájomca má aktuálne uzatvorenú zmluvu č. 295/2005 o nájme 

nebytových priestorov zo dňa 28. 07. 2005 v znení jej 

Dodatkov č. 1 a 2 na predmet nájmu – nebytové priestory 

o celkovej výmere 1470 m2 v stavbe so súpisným číslom 1029 

postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13679, v k. 

ú. Nové Mesto evidovanej na LV č. 2382, za nájomné vo výške 

48 795,06 EUR/rok, ktorá skončí dňa 30. 06. 2016, pričom je 

v nej dohodnuté oprávnenie nájomcu na predĺženie nájmu 

o ďalších 10 rokov v spojitosti s nižšie uvedenými 

investíciami do rekonštrukcie stavby 

 

- nájomca v rokoch 2005 a 2006 zrekonštruoval na vlastné 

náklady predmet nájmu, s písomným súhlasom prenajímateľa, 

pričom v súlade s ust. § 667 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka má nájomca právo po skončení nájmu 

požadovať protihodnotu toho o čo sa zvýšila hodnota 

predmetu nájmu v prípade, ak prenajímateľ dal súhlas 

s rekonštrukciou. Hodnota predmetu nájmu sa odsúhlasenou 

rekonštrukciou zo strany nájomcu zvýšila v súčasnej dobe 
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o sumu vo výške 245 000,- EUR stanovenou znaleckým posudkom 

Ing. Petra Vinklera č. 142/2016 zo dňa 4. 5. 2016. 

 

- v prípade, že s nájomcom bude uzatvorená nájomná zmluva 

na obdobie ďalších 10 rokov, nájomca nebude, po ukončení 

nájmu, požadovať okamžitú úhradu protihodnoty toho o čo sa 

zvýšila hodnota predmetu nájmu, t.j. sumu vo výške 

245 000,- EUR, nakoľko nájom neskončí, ale o uvedenú sumu 

sa mu zníži výška nájomného určeného znaleckým posudkom 

Ing. Petra Vinklera č. 143/2016 zo dňa 05. 05. 2016 vo 

výške 75 000,- EUR/rok (t.j. 750 000,- EUR za 10 rokov), 

a to počas celého obdobia trvania nájomného vzťahu, na sumu 

vo výške 50 500,- EUR/rok. 

 

- nájomca udržiaval predmet nájmu počas celého obdobia 

nájmu na vlastné náklady a riadne a včas si plnil svoje 

záväzky voči mestskej časti. 

 

- v predmete nájmu, počas celej doby pôvodného nájmu, 

mestská časť prevádzkuje Denné centrum seniorov, pričom 

náklady na  energie (voda, elektrická energia, teplo) 

spojené s prevádzkou tohto centra uhrádzal nájomca, a to 

počas celého obdobia nájmu, pričom sa aj naďalej zaväzuje 

tieto náklady uhrádzať bez nároku na náhradu. 

 

- nájomca počas celej doby trvania nájmu poisťoval predmet 

nájmu 

; za nájomné vo výške:         50 500,- 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 
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- nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu 

výlučne po písomnom súhlase zo strany prenajímateľa 

 

- nájomca sa zaväzuje počas celej doby trvania nájomného 

vzťahu zabezpečovať a uhrádzať náklady na energie (voda, 

elektrická energia, teplo) pre Denné centrum seniorov 

nachádzajúce sa v predmete nájmu, a to bezplatne 

 

- nájomca sa zaväzuje poistiť stavbu (vrátane Denného 

centra seniorov), a to bez nároku na úhradu; 

bez pripomienok.   

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

 Ďakujem pekne.  

     Prosím, budeme sa prezentovať; nech sa páči. 

 (Prezentácia.)      16 poslancov. 

 Ďakujem pekne. Pripravíme sa a budeme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.)   

 Za:                 15 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           1 

 Materiál bol prijatý. Ďakujem pekne.  

 

 

 

BOD 24:  

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 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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 Opätovne je to materiál, ktorý sme tu mali 

niekoľkokrát, čiže pôjdeme bez úvodného slova.  

 Otváram diskusiu, dámy a páni. Čiže je to jeden z tých 

návrhov, ktorý sme tu už mali. Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Mali sme tu ešte takú krátku 

diskusiu k tomuto materiálu teraz pred chvíľkou. 

     Poprosím, my sme predsa na minulom zastupiteľstve; 

prišiel návrh od poslanca Sládka -  prenájom za 1,00 

EUR/rok, ktorý neprešiel.  

      A potom sme sa dohodli, že sociálna komisia sa pôjde 

pozrieť k tejto občianke, zistí aké sú vzťahy, čo sa aj 

udialo. Na tomto stretnutí sa zúčastnil kolega Gašpierik, 

pani Šebejová, pán Korček a ja. Zistili sme, že dotyčná 

pani má dcéru, ktorá je momentálne študentka na vysokej 

škole.  

 

     V zapätí na to prešiel tento materiál v komisii 

školskej aj sociálnej za nájomné vo výške 1,00 EUR/rok na 

dobu určitú 4 rokov pokiaľ dcéra pani Cupákovej nedoštuduje 

a nebude schopná si zobrať úver na odkúpenie tohto pozemku. 

Trošku ma prekvapuje že vôbec tu v tomto materiáli nie je 

o tom zmienka, ani to nebolo prejednané a rovno ten 

materiál prišiel tak ako bol predložený na minulom 

zastupiteľstve.   

 

 Preto dávam pozmeňujúci návrh v znení, že nájomné bude 

vo výške 1,00 EUR na dobu určitú 4 rokov. Ďakujem pekne. 

1,00 EUR na dobu určitú 4 rokov. Predkladám ho aj písomne.  

 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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     Nikto sa nehlási do diskusie, takže najprv budeme 

hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ágostona 

a potom o celkovom návrhu.  

Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu pána 

Ágostona. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

     Miestne zastupiteľstvo schvaľuje prenájom pozemku, tak 

ako je v predtlači, za nájomné vo výške 1,00 EUR/rok na 

dobu určitú 4 rokov.  

 

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

 Ďakujem pekne. Čiže pripravíme sa a prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)       16 poslancov.   

 Pripravíme sa na hlasovanie; prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  11 poslancov 

 Proti:                1 

 Zdržal sa:            4 

 Čiže poprosím návrhovú komisiu; návrh pána poslanca 

Ágostona prešiel a budeme hlasovať finálne o návrhu, kde 

musí byť 15 hlasov, ako osobitný zreteľ.   

 

 

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  - podľa predtlače 



 

 

 

                                                                               13. zasadnutie MZ MČ B-NM 14.06.2016 

96 

 

; na dobu určitú 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 

 

; pre Máriu Cupákovú, bytom Jaskový rad 201/A, 831 01 

Bratislava 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 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 mal túto stavbu od 

predchádzajúceho vlastníka Ústredného kontrolného 

a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave 

v dlhodobom nájme a užíval ju výlučne na bývanie 

 

- nájomca nevyužíva túto stavbu na komerčné účely, ale 

využíva ju na vlastné bývanie 

 

- nájomca je v nepriaznivej sociálnej situácii – dôchodkyňa 

s nízkym príjmom a s nezaopatreným dieťaťom 

 

za nájomné vo výške 1,00 EUR/rok; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      16 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa; budeme hlasovať. Ide o osobitný 

zreteľ, čiže potrebujeme 15 hlasov. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:                 12 poslancov. 

 Proti:               1 

 Zdržal sa:           3 

 Materiál neprešiel.      

 

 Tak si to asi do tretice alebo do štvorice zopakujeme 

na jeseň. Ďakujem pekne.  

 Pristúpime k bodu č. 25. 

 

 

 

BOD 25: 

Zámer na odpredaj stavby podzemných garáží, súpisné číslo 

13329, na Robotníckej ulici v Bratislave v prospech 

Združenia nájomníkov garáží na Robotníckej ulici 

 

 

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

     Predkladateľom je pán prednosta a spracovateľom pani 

Kozáková. 

 Prosím pani Moravcovú o uvedenie a vysvetlenie 

materiálu.  

 

 

Mgr. Marianna Moravcová – Tomčíková, vedúca oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy pozemkov: 

 Dobrý deň. Predmetné garáže sú vstave v akom sú. 

V uvedenom je predložená v podstate technická správa, 

v akom stave sa garáže nachádzajú. V súčasnej dobe sú viac 

ako nevyhovujúce. A vzhľadom na to, že v prípade ak by som 

musela dať robiť znalecký posudok či už na odpredaj alebo 

na nájom, hocijakú inú formu, výška ceny tohto znaleckého 
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posudku je teda značne vysoká. Vo verejnom obstarávaní za 

takýto objekt je to 3 000,- EUR bez DPH. A v podstate 

platnosť v zmysle zásad prenajímania a hospodárenia 

s majetkom je pol roka platnosť znaleckého posudku. 

 

 Z tohto dôvodu máte predložený v súčasnej zámer na 

odpredaj. Predmetní nájomníci z garáži si založili 

občianske združenie, v ktorom sa v podstate združili a majú 

záujem odkúpiť tieto garáže od mestskej časti.  

 

     Náklady na rekonštrukciu sú vyčíslené v prílohách. Sú 

viac ako značné, z tohto dôvodu mestská časť v súčasnej 

dobe nemá prostriedky na to aby garáže dala zrekonštruovať. 

Ich stav je nevyhovujúci, preto aj zo statického hľadiska.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

     Uznesením ideme poveriť pána starostu, aby pripravil 

odpredaj týchto garáží. Takže, nech sa páči. Pán poslanec 

Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som možno zle počúval 

teraz, ale ja tomu vôbec nerozumiem. Prosím Vás, viete mi 

to vysvetliť, prečo potrebujeme starostu poveriť tým, aby 

mohol s niekým jednať o tom, že mu chceme odpredať nejaké 

garáže? Nevie o tom jednať on sám? 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová – Tomčíková, vedúca odd. právneho: 

     Ono tu bol dôvod, aby som odprezentovala nejakým 

spôsobom zámer na odpredaj, či miestne zastupiteľstvo vôbec 

bude súhlasiť so zámerom na odpredaj týchto garáží? 



 

 

 

                                                                               13. zasadnutie MZ MČ B-NM 14.06.2016 

99 

Z dôvodu, ako som uviedla, že za vyhotovenie znaleckého 

posudku je naozaj 3 000,- EU a má platnosť len pol roka. 

A v prípade, ak by nebol absolútne záujem zo strany 

miestneho zastupiteľstva na odpredaj týchto garáží nebudem 

ho dávať vyhotovovať. Uvedené, z hľadiska hospodárnosti 

nakladania s prostriedkami.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 To nie je predsa žiadny strategický zámer. Ako o.k., 

ja nemám s tým problém, že my jednáme, ale mi to príde také 

zvláštne, aby sme poverovali starostu o odpredaj stavby, 

ktorú sme tu vyčíslili na 248 413 EUR. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, Peter (p. Ágoston). 

 Nikto sa už nehlási do diskusie, 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 

 p o v e r u j e  

starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Mgr. 

Rudolfa Kusého prípravou odpredaja stavby podzemných garáží 

súpisné číslo 13329 na Robotníckej ulici v Bratislave, 

postavenej na pozemkoch parc. č. 11314/16 a parc. č. 

11314/15, v k. ú. Nové Mesto  - podľa predtlače 

 

; v prospech občianskeho združenia Združenie nájomníkov 

garáží na Robotníckej ulici, Kukučínova 16, Bratislava, IČO 

42354692 
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; za kúpnu cenu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom vo 

výške všeobecnej hodnoty stavby 

 

; z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko by šlo 

o prevod do vlastníctva občianskemu združeniu založenému 

aktuálnymi nájomcami garáží, z ktorých prevažná väčšina ich 

dlhodobo užíva a súčasne ich úmyslom je následne garáže 

zrekonštruovať, aby ich mohli naďalej užívať, a to aj 

z dôvodu, že ich súčasný stav je viac ako nevyhovujúci 

a finančné zaťaženie na potrebnú a nevyhnutnú rekonštrukciu 

stavby je pre mestskú časť značné v prípade, ak by mala 

túto stavbu zrekonštruovať na vlastné náklady; 

bez pripomienok.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      14 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa; budeme hlasovať o materiáli. 

 

 (Hlasovania.) 

 Za:                 14 poslancov. 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Materiál bol prijatý. Ďakujem.  

 

 

 

BOD 26:                                     

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2016 

 (Bod bol prerokovaný a schválený za bodom číslo 15 

programu – str. 51.) 
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BOD 27: 

Návrh na zverenie nebytových priestorov na ul. Jeséniova 43 

do správy rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto Knižnica Bratislava – Nové Mesto 

 

 

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

 Predkladateľom je pán prednosta, spracovateľom pani 

Mgr. Biharyová; nech sa páči. 

 

Mgr. Jana  B i h a r y o v á, referent odd. PPČESČaSP: 

 Dobrý deň. Takže návrhom sa rieši nebytový priestor na 

ul. Jeséniova 43, ktorý je dlhodobo zo strany mestskej 

časti nevyužívaný. Takže pani riaditeľka Knižnice požiadala 

o zverenie tohto priestoru za účelom rozšírenia pobočiek 

Knižnice, kde táto by bola vítaná v danej lokalite. Takto 

je pripravený tento materiál a predložený k schváleniu. Je 

to bývalý priestor po pani Markovej.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Hlási sa dnešný diskutér číslo 1; nech 

sa páči pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Teší ma, že vediem aspoň tento 

rebríček. Ja som sa chcel spýtať, že či je to daný priestor 

po pani Markovej? (Áno.) 

 Ďalej by som sa chcel spýtať; my nemáme náhodou 

v Klube dôchodcov knižnicu? 

 

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

     Máme aj vo Vernosti knižnicu. 
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Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Nie. V klube dôchodcov na Jeséniovej, čo je asi 30 m 

nad týmto priestorom.  

 

Mgr. Jana  B i h á r y o v á : 

     Áno, pani riaditeľka kýva, že máme. Ale požiadavky 

obyvateľov v danej lokalite sú nad rámec užitia knižnice 

v Klube dôchodcov a preto požiadala ešte o ďalší priestor.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Dobre. Ďakujem. 

 

Mgr. J. V o z n í k o v á: Riaditeľka Knižnice: 

 Máme okolo 350 čitateľov. Priestorovo je to 

nedostatočné a kapacitne nedokážeme rozširovať. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Takže pri tej príležitosti, keď to mám ešte zapnuté, 

sa spýtam: My z tohto priestoru Klubu dôchodcov odchádzame, 

alebo nechávame si aj ten? 

 

Mgr. J. V o z n í k o v á : 

 Nie.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne. 

 

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

 Čiže ide o rozšírenie a skultúrnenie, sfunkčnenie. 

Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 
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     Ďakujem pekne. Keďže otázky už tu boli zodpovedané, 

takže nebudeme mať dva pracoviská, pani riaditeľka 

Knižnice, pokiaľ môžem. Takže nebudeme mať 2 pracoviská, 

ktoré si budú žiadať dvoch pracovníkov, že budú na jednom 

mieste, tam kde je súčasná knižnica a v tomto novom 

priestore?  

 

Mgr. J. V o z n í k o v á: Riaditeľka Knižnice: 

 Nie. 

 

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

 Nie. Potom som sa chcel spýtať, či tieto nové 

priestory nebudú nejako podnajímané a budú slúžiť výlučne 

pre Knižnicu a nebudú poskytované ďalším subjektom za 

účelom nejakého ďalšieho prenájmu alebo podnájmu? 

 

 

Mgr. J. V o z n í k o v á : 

 Plánuje sa rozšíriť voľnočasové centrum tak ako na 

Pionierskej, kde mamičky chodia s deťmi, sú tam tvorivé 

dielne pre žiakov, ktorí ich pravidelne navštevujú. Tento 

priestor bude slúžiť aj ako literárne centrum. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Ďakujem. Takže to literárne centrum bude pod gesciou 

Knižnice, nie pod nejakým iným a ďalším subjektom? Ďakujem 

pekne.  

 

Mgr. J. V o z n í k o v á : 

 Nie.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

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

 Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som vlastne len chcela podporiť 

tento návrh, lebo som sa bola pozrieť aj v Knižnici na 

Pionierskej. Vlastne sa mi veľmi páči proste tá myšlienka 

rozširovania „služieb občanom“. V zmysle toho že sú tam aj 

nejaké priestory podobné ako v iných nejakých voľnočasových 

centrách, ale sú vlastne kombinované s tými možnosťami 

čítania, počúvania hudby. Takže myslím si, že toto bude 

určite prínos pre občanov na Kolibe a je to oveľa lepšie 

využitie tohto priestoru ako keď je momentálne prázdny 

a Knižnica sa tlačí niekde v maličkých priestoroch.       

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja súhlasím s Katkou (p. Šebejovou), ja 

som tiež za. 

 Nech sa páči; už nikto nie je prihlásený. 

 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  

zverenie nebytového priestoru N240 vo výmere 172 m2, 

nachádzajúci sa na I. nadzemnom podlaží bytového domu na 

ul. Jeséniova 43 v Bratislave, súpisné číslo 2315, 

postavený na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6742/1 
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v katastrálnom území Vinohrady, zapísanom na liste 

vlastníctva číslo 4716  - podľa predtlače 

 

; účtovná hodnota k 30. 06. 2016 predstavuje sumu 49 804,71 

EUR, slovom štyridsaťdeväťtisícosemstoštyri 71/100 EUR      

 

; na dobu neurčitú 

 

; pre Knižnicu Bratislava Nové Mesto so sídlom Pionierska 

12, 831 02 Bratislava, IČO: 00 226 866 – rozpočtovú 

organizáciu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

;za účelom rozšírenia jej pobočiek; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      15 poslancov. 

 Čiže môžeme pristúpiť k hlasovaniu o tomto materiáli; 

nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 15 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0 

 Ďakujem pekne. Materiál bol prijatý. 

 Máme tu bod č. 28. 

 

 

 

BOD 28: 

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2016 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

     Je to 700,- EUR, ktorý dávame ako príspevok 

Novomestskému dobrovoľnému hasičskému zboru, takže dovolím 

si bez úvodného slova a bez nejakej diskusie požiadať 

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 takto: 

 

presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 

vo výške 700,00 EUR 

 

FK 0320  EK/A 63xxx  Zdroj 41  Prog. 3.1  HS 0220  Názov 

položky Bežné výdavky  Suma v EUR + 700,00 

 

FK 0660  EK/A 637xxx  Zdroj 41  Prog. 6.3  HS 0012  Názov 

položky Všeobecné služby  Suma v EUR – 700,00; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      14 poslancov. 

 Čiže môžeme pristúpiť k hlasovaniu o tomto bode. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  14 poslancov 

 Proti:                0 
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 Zdržal sa:            0 

 Materiál bol schválený. 

 Máme tu bod číslo 29. 

 

 

 

BOD 29:  

Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto PaedDr. Adriane Dudášovej 

 

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

     Predkladateľom je Mgr. Kusý, spracovateľom je pán Ing. 

Cagaň; nech sa páči. 

 Bez úvodného slova, diskusia. Nech sa páči, pán 

poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Keďže to je bez úvodného 

slova, tak úvodné slovo k tomu dám ja. Jedná sa o to, že 

pani Dudášová ako učiteľka Základnej školy s materskou 

školou Riazanská požiadala o pridelenie nájomného bytu. Ja 

vás chcem poprosiť, toto pridelenie nájomného bytu trvá len 

počas pracovného pomeru, ktorý má uzatvorený so základnou 

školou. Chcem vás poprosiť o podporu tohto materiálu. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Galamboš.  

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Ďakujem pekne. Táto dáma je obyvateľkou Prešova, 

myslím, tam má trvalý pobyt. Myslím, že je dosť mladých 

Novomešťanov ktorí by vedeli tento byt tiež užiť. Určite 
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nebudem hlasovať za to, lebo myslím, že máme prioritne 

preferovať našich obyvateľov, Novomešťanov. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Ďakujem. Súhlasím s kolegami. Verím, že nikto s tým 

nebude mať problém.  

     Nech sa páči, pani kolegyňa Šebejová. 

 

 

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

     Pani učiteľka, pani doktorka, bola predvolaná aj na 

sociálnu komisiu, kde teda presne povedala svoj príbeh aj 

to ako býva v súčasnosti, ako každý týždeň vlastne  

predlžuje nájom na Riazanskej v súkromnom byte ktorý bol 

predaný. A jej manžel má trvalé bydlisko v Bratislave.  

 

 To, prečo ja by som chcela podporiť tento návrh je 

taký jeden možno až osobný dôvod, že si myslím, že je veľmi 

zlé, keď vlastne je destabilizovaný vyučovací proces s tým, 

že pani učiteľka nie je prvý rok na Riazanskej, učí jazyky. 

Myslím si, že s ohľadom na to že jazykári sa nehľadajú 

jednoducho a ona chce robiť túto prácu, a v Prešove nenašla 

relevantné uplatnenie ale robila iba nejaké brigády, tak ja 

by som určite ju počas vlastne toho ako učí na našej škole 

podporila. 

 

 Môj návrh bol aj taký, aby sme jej dali vlastne  jeden 

z bytov, ktorý je momentálne nepoužívaný, lebo jej manžel 

by bol schopný ho prerobiť. To znamená, že toto bola druhá 

alternatíva. Takže aspoň tú Bojnickú ja by som myslím že 

s ohľadom na to, že pani učiteľka robí služby pre deti 

našej mestskej časti určite podporila.    
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. Nikto nie je prihlásený ďalší, 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  

pridelenie obecného nájomného bytu – garsónky č. 35, 

o celkovej výmere 32,77 m2, na II. poschodí bytového domu 

Bojnická č. 21 v Bratislave pani PaedDr. Adriane Dudášovej; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)       14 poslancov. 

 Čiže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Prosím, pripravíme 

sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   11 poslancov 

 Proti:                 1 

 Zdržal sa:             2 

 Materiál bol prijatý.    

     Teraz tu máme dva body, bod č. 30 a bod č. 31 dnešného 

programu, sú to veci ktoré sa týkajú Kancelárie pre 

participáciu.  

 

 

BOD 30: 

Správa o výsledkoch rozhodovania o projektoch a zadaniach 

participatívneho rozpočtu 2016 pre mestskú časť Bratislava 
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– Nové Mesto, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo 

dňa 15. 4. 2014 

 

 

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

 Poprosím pán Mgr. Bulko, nech sa páči. Alebo Peter 

Nedorosčík; jeden z vás. Nech sa páči, Peter, máš slovo. 

 

Mgr. Peter  N e d o r o s č í k, referent Referátu pre 

participáciu: 

 Dobrý deň, dámy a páni, ďakujem za slovo.  

     V predloženej správe predkladáme výsledky vlastne 

minuloročného participatívneho rozpočtu s tým, že v tej 

prvej časti máte popis procesu, akým spôsobom kto každý sa 

zapojil. V druhej časti postupne výsledky občianskych 

projektov a potom aj výsledky zadaní s tým, že presne sa 

snažíme popísať, v akom stave v úradných administratívnych 

procesoch sa realizácia konkrétnych zadaní nachádza.  

     Ak by boli nejaké bližšie otázky, nech sa páči. 

 

 

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

 Áno, nech sa páči, prosím kolegov poslancov. Peter (p. 

Ágoston) myslel som, že sa neprihlásiš. Takže ďakujem 

pekne, urobil si mi radosť.  

 Nech sa páči, pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne. Ja som tiež váhal do poslednej chvíle, 

že či sa prihlásim alebo nie. Ďakujem pekne za slovo.  

 

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

 Sklamal by si ma.  
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Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ja už mám taký zmätok v tomto participatívnom 

rozpočte, v dotáciách, v dotačných komisiách, že ja 

obdivujem každého jedného občana ale aj poslanca, ktorý 

tomu ešte rozumie. Ja tomu naozaj nerozumiem, ja neviem čo 

vôbec to znamená čo je participatívny rozpočet, čo sú 

dotácie ktoré idú cez zastupiteľstvo, cez dotačnú komisiu. 

Ja som úplne zmätený a stratený v tomto. Nikdy som 

nehlasoval za participatívny rozpočet a zachovám si tento 

dobrý zvyk, že budem hlasovať aj keď neviem proti čomu, ale 

proti. Ďakujem.  

 

 

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

 Áno, ďakujem pekne. Peter chceš reagovať? 

 

Mgr. Peter  N e d o r o s č í k : 

 Nemám veľmi na čo.  

 

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

 Nech sa páči, pán poslanec Mikuš. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š :  

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať pána 

Nedorosčíka, či nám viete povedať, že koľko sa minulo 

peňazí na tie zadania? Na koľko sa podarilo vyčerpať tých 

200 tisíc. 

 

 

Mgr. Peter  N e d o r o s č í k : 

 V tejto fáze? V tejto fáze sme v administratívnych 

procesoch, čiže najďalej sme momentálne pri vypisovaní 

verejného obstarávania. Reálne sa prvé financie minú buď 

v lete alebo na začiatku septembra. 
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Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 A verejné obstarávanie sa na akú sumu ide vypisovať?  

 

 

Mgr. Peter  N e d o r o s č í k : 

 Teraz sme najbližšie na verejnom obstarávaní sumy 

23 200 EUR. A čo sa týka projektových dokumentácií pri 

cyklistike, tam sú jednotlivé položky nie viac ako 30 000 

EUR. Čiže v súčasnosti zhruba 60 000 EUR.  

 

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

 Cyklistika, to bola Sibírska?  

 

Mgr. Peter  N e d o r o s č í k : 

 Áno, tiež.  

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja by som sa možno spýtal tak trošičku 

aj ináč, mimovoľne k participatívnemu rozpočtu 

a k participatívnej kancelárií. My, keď sme mali poslednú 

dotačnú komisiu, tak nám bolo povedané, že niektorí ľudia 

odišli, že pán Nedorosčík už nie je na úrade, potom že už 

je v Trnave, potom že nejakí ďalší traja zamestnanci sú 

prijatí. Potom že boli niekde mimo tí čo prišli, že nám 

nevedeli poskytnúť informáciu, že je tam taká dosť nejaká 

fluktuácia.  
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     Že aký je vlastne stav tej kancelárie participatívneho 

rozpočtu, teda či to má 8, 9, 10 ľudí, lebo sú takéto 

rôznorodé informácie?  

 

     Teda aká je pracovná náplň 8, 9 ľudí pre 

participatívny rozpočet, lebo naozaj ja som úplne zhrozený 

ak 8 ľudí robí participatívny rozpočet, kde nám myslím, že 

potom všetky personálne náklady, mzdové a všetky ostatné 

pridružené vyčerpajú viacej ako poskytneme tých financií na 

tie konkrétne projekty. 

 To by bola taká prvá časť otázky. 

 

 

 A tá druhá; ja som už spomínal niekoľkokrát, že na 

miestnej rade som navrhol návrh uznesenia, kde to bolo 

prijaté, kde uznesenie znelo na najbližšie zasadnutie 

miestnej rady bude predložený určitý nový návrh či už VZN, 

pravidiel, alebo akokoľvek to nazveme – Pravidiel 

participatívneho rozpočtu pre nové obdobie od roku 2017. Od 

toho času vlastne nič predložené nebolo, miestne rady sa 

odvtedy uskutočnili myslím že dve. A rovnako medzitým už 

bolo niekoľkokrát stretnutie poslancov, občanov. Videl som 

rôznu fotodokumentáciu, kde sa nejaké žlté, červené, 

fialové, zelené; pracovalo sa v skupinách, v skupinečkách     

a väčších, atď. 

 

 Ja by som naozaj chcel skutočne poprosiť, aby už 

stačilo takéhoto okolo, ale aby sa predložil nejaký 

materiál, nejaký rámcový materiál, aby išiel do pracovných 

komisií, aby išiel do miestnej rady. Taký materiál môžu 

samozrejme poslanci upravovať, môžu ho komunikovať 

s občianskym sektorom, s občianskymi združeniami tak, aby 

bol relevantný. 
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     Veď tej diskusie bolo naozaj neskutočne veľa, či už na 

týchto stretnutiach alebo v rámci tej sociálnej komunikácie 

alebo z tých skúseností, ktoré sme tu mali od začiatku, 

ktoré by sme už vedeli dať do týchto pravidiel, aby naozaj 

už niekde na septembrové rokovanie týchto pracovných 

orgánov bolo niečo konkrétne predložené, aby sme vedeli 

o tom diskutovať a naozaj na nejakom najbližšom rokovaní 

zastupiteľstva sa to vedelo schváliť.  

 

 A nech už je to tak alebo tak, to už je jedno, ale 

hlavne nech sa predloží čo z tejto diskusie vyplýva, aby 

sme to mali nanovo nastavené, lebo naozaj tá doba beží 

a keď  už budú výzvy na predstavovanie nových pravidiel 

participatívneho rozpočtu pre rok 2017, aby už občania 

vedeli že do čoho sa hlásia, že už idú podľa tých nových 

pravidiel, aby sa to neprolongovalo niekde do decembra, a 

už bude neskoro.  

 

     Nech začneme skôr, nech sa to pripraví a nech aj 

prípadne potom ten participatívny rozpočet sa možno aj skôr 

vyhodnotí, aby mohli skôr občania a tieto združenia  čerpať 

tieto zdroje čo najskôr. Nie de facto v júni 2016 máme 

participatívny rozpočet ešte z roku 2014, ktorý začal. Tak 

aby sme to vedeli predsunúť čo najskôr na začiatok 

hospodárskeho roku alebo kalendárneho roku. Ďakujem pekne.  

 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči. 

 

 

Mgr. Peter  N e d o r o s č í k, Referát pre participáciu: 

 Začnem od konca. S pánom Richardom Mikulcom sme sa 

dohodli, že materiál predložíme na septembrové 

zastupiteľstvo, a samozrejme aj presne podľa postupu 

miestna rada, komisia, atď. To je subjektívny pohľad, či je 
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diskusie dosť a či sa ide okolo, či sa ide k cieľu. Snažíme 

sa vytvoriť čo najširšiu platformu tak, aby sme neboli 

kritizovaní za to, že niečo šijeme horúcou ihlou.  

     Takže  septembrové zastupiteľstvo bude obsahovať 

materiál. 

 

 

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

 Peťo (Mgr. Nedorosčík), prepáč že Ťa preruším. 

V septembri to pôjde do komisií a miestnej rady 

a zastupiteľstvo je v októbri. Len aby bolo jasné. 

 

 

Mgr. Peter N e d o r o s č í k : 

 Dobre. A čo sa týka mňa a Trnavy. Som tu aj v Trnave 

na čiastočné úväzky. Čo sa týka kancelárie samotnej, ďalší 

bod je správa z minulého roku 2015. Množstvo ľudí sa 

jednoducho nemení, stále je to na tých dvoch úväzkoch a ide 

o partajmové úväzky, takže nijako sa kancelária ani 

nerozširuje, ani nescvrkuje, istá miera fluktuácie tu ale 

je. Neviem, či som nezabudol na niečo, bolo tam toho 

viacej, ale to sú dve veci, ktoré som zachytil. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som si len dovolila povedať, že aj v rámci toho 

roku 2014, ku ktorému sa možno vraciame, vzniklo veľa 

dobrých projektov, ktoré by sme si ani nevšimli, kedy ich 

nenavrhli ľudia. A to že vlastne tu vlastne niečo navrhli 

ľudia, ako je kaverna na Kamzíku, ako je cyklodieľňa, tak 

to si myslím že je proste dobre. Vidím určitý priestor aj 
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u nás poslancov v tom, že by sme s nimi mali viac 

spolupracovať. Vidím proste nejaké rezervy aj na strane 

úradu, ktoré napríklad pri cyklotrasách sme sa snažili 

odstrániť aj tým, že sme vlastne aj pána Skyvu, ktorý 

v rámci participácie alebo v rámci participatívnej 

kancelárie funguje sa snažili niekam nasmerovať. To 

znamená, že verím tomu že tie zlé skúsenosti v nejakom o 

niečo lepšom návrhu proste pretavíme.  

 

 Ja by som len pánovi Ágostonovi povedala toľko, že 

proste strávila som veľmi veľa času s tým, že sa snažím 

celému tomuto procesu porozumieť a doviesť ho možno tam kde 

si myslím, že bude lepší a že budú tie prostriedky 

vynaložené ešte účinnejšie. Ale myslím si, že má proste 

svoj priestor. 

 

     Lebo ešte raz sa vrátim k tomu čo som povedala, že 

projekty navrhujú ľudia. Sú to veľmi dobré projekty, ktoré 

by sme si možno inak nevšimli, a vlastne čo to chce, tak je 

to lepšia spolupráca nás poslancov aj na strane úradu. 

A myslím, že potom aj tie výsledky budú ešte lepšie. Všetko 

má svoje rezervy, ale všetko sa dá posúvať a zlepšovať ak 

proste budeme chcieť. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne. Ja by som iba pán Nedorosčík, poprosil 

Vás, môžete mi zaslať nejaké východiská k transsibírskej 

magistrále? Údajne sa to ťahá na parkovacie miesta na 

Sibírskej ulici. Buďte tak dobrý. Ďakujem pekne. 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo.    

     Pán Nedorosčík, prosím Vás, je bod 7 v tej vašej 

správe, že „transparentná samospráva“. Viete mi k tomu 

niečo povedať, lebo  

 

Mgr. P. N e d o r o s č í k, Referát pre participáciu: 

 Viac ako je tam napísané? 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Jasne. Čo znamená transparentná samospráva 

v participatívnom rozpočte? 

 

Mgr. P. N e d o s č í k : 

 Nerozumiem otázke zatiaľ. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 O čo má ísť v tomto projekte za 15 920 EUR? Čo sa tam 

ide robiť? 

 

Mgr. P. N e d o r o s č í k : 

 Sú tam popísané všetky datasety, jeden za druhým, aj 

s vysvetlením. Je ich 28.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Prečo cez participatívny rozpočet? To dal nejaký občan  

podnet alebo? 

 

Mgr. P. N e d o s č í k : 

 Niekoľko.  
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Poslanec P. Á g o s t o n :  

 A prečo to nerobíme sami od seba? Čo je to za 

nezmysel? O.K. Ďakujem pekne.  

 

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

 Ďakujem pekne.  

     Keďže už nikto nie je prihlásený do diskusie, poprosím 

návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

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

Správu o výsledkoch rozhodovania o projektoch a zadaniach 

participatívneho rozpočtu 2016 pre mestskú časť Bratislava 

– Nové Mesto, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo 

dňa 15. 4. 2014; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, kolegovia, 

prezentujeme sa, kolegovia. 

 (Prezentácia.)        13 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, budeme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   7 poslancov 

 Proti:                1 

 Zdržal sa:            5 

 Materiál bol prijatý. 
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 Prejdeme k bodu č. 31. 

 

 

 

BOD 31:  

Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou 

a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu z roku 

2015, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 4. 

2014 

 

 

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

 Neviem, či treba k tomu, asi nie, úvodné slovo? (Nie.)  

     Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán 

poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ja by som možno tu spomenul len dva údaje, čo odzneli 

na tých verejných stretnutiach, čo som spomínal 

v predchádzajúcom bode. Za celú éru alebo dobu 

participatívneho rozpočtu nebol zrealizovaný žiadny projekt 

ani čo sa týka zadaní. Myslím, že všeobecná diskusia bola 

taká, že tie zadania by proste sa realizovali relevantne 

tak, ako sú organizačné útvary na Miestnom úrade. To 

znamená oddelenie investícií bude reagovať na investície 

mestskej časti. A máme aj oddelenie vereného obstarávania, 

ktoré by potom naplnilo tento kapitálový 

rozpočet, kapitálové výdavky, lebo vidíme že za 2 – 3 roky 

sa nepodarilo nič ale veľa práce bolo okolo toho vykonané.  

 

 Len mzdové náklady za rok 2015 boli takmer 34 000 EUR. 

Ja by som bol radšej, keby tam bolo menej ľudí, možno 

akčnejších. A dajme to len na tie projekty, proste aby sa 

vyhodnotili všetky tie občianske podnety, aby sa im tie 
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zdroje dali. A aj tie mzdové, ktoré máme vo výške  34 000 

EUR tak radšej dajme tým projektom, tým občanom. A podľa 

mňa to bude účelnejšie, ako okolo toho chodiť, riešiť  

zadania ktoré sa nezrealizujú. Alebo takého mzdové náklady 

si myslím že to je veľmi vysoká čiastka. Samozrejme, sú tam 

ďalšie, čo som už tu niekoľkokrát spomínal; propagačné 

materiály, leštený papier, atď., ale o tom nechcem 

diskutovať, lebo myslím, že sme to preberali na tom 

predchádzajúcom zastupiteľstve, alebo na tých verejných 

zhromaždeniach. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, Libor (L. Gašpierik). Nech sa páči, pán 

poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem spýtať; v tom 

vyúčtovaní som si všimol, že trh na Kramároch nebol 

realizovaný. Môžem vedieť, čo sa tam stalo? Lebo v podstate 

to bol projekt, ktorý sa mne zo všetkých projektov, ktoré 

som ešte sledoval, ktoré boli prihlásené, najviac páčil 

a zrovna ten sa nezrealizoval? Môžete mi k tomu povedať? 

 

 

Mgr. Peter  N e d o r o s č í k : 

 Áno, veľmi jednoducho. Bolo potrebné a je potrebné 

zmeniť VZN. Súčasné VZN o trhoch v Novom Meste neumožňovalo 

takúto aktivitu. Koordinátorky projektov pod vedením pani 

Ostrihoňovej vlastne veľmi dlho a intenzívne spolupracovali 

s právnym oddelením aby niečo také bolo realizovateľné 

v našej mestskej časti.    
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Poslanec P. Á g o s t o n :         

     Tam sa zmenilo nejako VZN? Alebo to, čo sme dnes 

zmenili, to už umožní a predchádzajúce to neumožňovalo? 

 

Mgr. Peter  N e d o r o s č í k : 

 Predpokladám že áno.  

     Takže predchádzajúce to neumožnilo isto 

a predpokladám, že tieto zmeny už umožnia realizáciu trhu 

na Kramároch.  

 

 

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

 Keď chceš robiť takýto projekt, musíš mať vo VZN aj 

schválené trhové miesto. Tam to nebolo. Ono to zrealizované 

bolo ale z iných prostriedkov. Neviem, skutočne akých, ale 

nebolo to v rámci tejto participácie. 

 

 

Mgr. Peter N e d o r o s č í k :  

 Zrealizované bolo otvorenie. 

 

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

 Veď sme tam boli viacerí. 

 

Mgr. Peter  N e d o r o s č í k : 

     V rámci Mikulášskeho večierku a príprava vlastne na 

tento rok. Ale problém bol vo VZN. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem. 

 

 

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

 Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  

 Mňa ako gesčného poslanca za Kolibu a Kramáre 

samozrejme toto veľmi mrzí, lebo tak ako podotkol pán 

poslanec Ágoston som pokladal tento projekt za jeden 

z takých najlepších, alebo najprínosnejších ktoré boli. 

Myslím, že predstaviteľ tejto myšlienky bola pani 

Ostrihoňová. A chce sa mi len tak podotknúť, mám to na 

jazyku, že naozaj keď máme 190 ľudí alebo cca 200 ľudí na 

úrade, že prečo sme to nevedeli potom zmeniť také VZN na 

príslušné zasadnutie zastupiteľstva tak, aby to bolo 

umožnené. To mi je ľúto, lebo si myslím že tú všeobecnú 

podporu jednoznačne takýto projekt dostal v rámci pléna.  

 

     A dneska mi to pripadá ako také vyhováranie, že za 

jeden kalendárny rok sme nevedeli zrealizovať ten projekt 

preto, lebo sme nemali príslušné VZN. Ja si myslím, že keď 

je tam 8 ľudí ako vravíte v rámci kancelárie 

participatívneho rozpočtu; neviem či 7, 6, nechcem sa 

doťahovať veľa, tak si myslím, že takýto popud mohol dať na 

príslušné oddelenie alebo oddelenie hospodárskej činnosti 

alebo kto by to urobil, a určite by sme to schválili. 

Trošku mi to pripadá také vykrúcanie sa z toho. Ďakujem. 

 

 

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

 Nie. Ja Ťa doplním a dúfam že dovysvetlím, Libor (Ing. 

Gašpierik). Myslím, že tam nebol problém čo sa týka úradu, 

ale bol problém aj čo sa týka tých predkladateľov. Viem 

o tom, bol to pekný projekt, robila na ňom Andrea 

Ostrihoňová ešte s dámami z Jahodovej, ale oni nemali 

založené OZ. Podarilo sa im to založiť až niekedy 

v septembri, alebo v októbri, ako si pamätám, tak tam bola 

časová tieseň. A samozrejme, ak chceš trhové miesto, musíš 

mať Trhový poriadok, atď. Viem, nebolo to tak jednoduché. 
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Ten projekt sa nakoniec zrealizoval. Myslím, že to bolo 

taká jednodňová alebo dvojdňová akcia? 

 

Mgr. Peter  N e d o r o s č í k : 

 Bude pokračovať. 

 

 

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

 Bude pokračovať. Ja viem, že spolupracujú aj 

komunikujú s pani Kutarňovou. Takže sledujem to tak 

vzdialene, ale viem, že sa na tom pracuje. 

 Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som Vás, Peter (p. Nedorosčík) chcela poprosiť, 

aby ste tento nový beh participatívneho rozpočtu urobili čo 

najskôr, aby sme mali na to čas. Lebo proste, aby sme sa 

potom nemuseli za týždeň alebo za deň k niečomu vyjadrovať. 

Aby sme si to mohli prediskutovať, aby to bol lepší celý 

ten proces ako bol doteraz. 

 

Mgr. P. N e d o r o s č í k : 

 V poriadku. 

 

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

 Ďakujem pekne, Peter (Mgr. Neodrosčík). Keďže sa nikto 

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

Správu o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou 

a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu z roku 

2015, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 4. 

201; 

bez pripomienok. 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)       13 poslancov. 

 Nech sa páči, budeme hlasovať. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  10 poslancov 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            3 

 Ďakujem pekne. Materiál bol prijatý.  

 

 

BOD 32:  

Vystúpenie občanov  

 (Bod bol zaradený za bodom 15, 26 – str. 62) 

 

 

 

BOD 33: 

Interpelácie 

 

 

Vicestarosta Ing. S. B i e l i k : 

     Nech sa páči, máme bod interpelácie. Pán poslanec 

Bielik.                  

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Ďakujem.  
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     Ja si dovolím požiadať buď pána prednostu alebo ak 

doporučí niekoho iného, tak niekoho iného:  

     Žiadam o predloženie prehľadu čerpania položky bežné 

výdavky, program 900 zabezpečenie, podprogram 4, ďalšie 

sociálne služby, rodina a deti, položka jednorazové 

finančné výpomocí pre rodiny a deti v rokoch 2015 a 2016. 

 

 

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

 Prosím odovzdať písomne.  

     Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel interpelovať starostu 

mestskej časti ohľadom dvoch problémov: 

 Obrátili sa na mňa občania lokality Slanec v probléme 

účelových komunikácií 3. a 4. triedy, ktoré sú vo 

vlastníctve pôvodného investora pôvodného, ktorý ich 

vybudoval a prebieha tam už niekoľko rokov problém 

s odovzdaním týchto komunikácií či už magistrátu, hlavnému 

mestu alebo mestskej časti. Ale nevysporiadanie  tohto  

problému ako verejných komunikácií vznikajú určité problémy 

so zápisom,  s hypotékami, atď. Je to taká obšírnejšia 

téma. Ja som ich požiadal, aby mi zaslali v tejto veci e-

mail, vecný, o čo sa jedná. Ja ho prečítam, a to by bol 

predmet interpelácie.  

     Pokiaľ by som vedel dostať informáciu, ako sa v tomto 

koná zo strany mestskej časti, alebo konalo, alebo bude 

konať.  

 

 (E-mail): Dobrý deň. Vážený pán Gašpierik, rád by som 

sa na Vás obrátil ako obyvateľ mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, časť Vinohrady, lokalita Slanec so žiadosťou 

o pomoc pri riešení problémov. V tejto lokalite sú 
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príjazdové cesty stále vedené ako súkromné pozemky napriek 

tomu že majú charakter verejných ciest.  Podľa vyjadrenia 

väčšinového vlastníka tento má snahu tieto pozemky 

bezplatne odovzdať do správy mestskej časti, čo sa však 

stále nedeje. Nám ako obyvateľom táto skutočnosť spôsobuje 

viaceré problémy a nechceme sa dostať do situácie, že pre 

ľubovôľu vlastníkov pozemkov môžeme stratiť prístupovú 

cestu k našim nehnuteľnostiam.  

 To by bola prvá interpelácia.  

 

 Druhá interpelácia, rovnako ako som uviedol, je na 

starostu mestskej časti: 

 Ja by som chcel požiadať o informáciu k aktuálnemu 

stavu obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu zóny 

Podhorský pas. Viete veľmi dobre, že sa dlho venujem 

problematike vinohradov. Táto zmena územného plánu zóny 

môže viesť k tomu že dôjde k trvalej devastácii, 

znehodnoteniu takejto plochy, ktorá je v súčasnosti vedená 

ako vinohrady.  

 

     Bola k tomu rovnako širšia diskusia, či sme povinní 

obstarávať zmeny a doplnky. Vyjadrovali sa k tomu rôzni 

odborníci. Ja takýto odborník nie som, tak by som bol rád, 

pokiaľ by mi Miestny úrad vedel dať k tomuto kvalifikované 

stanovisko, či sme povinní zabezpečovať obstarávanie zmien 

a doplnkov Územného plánu zóny Podhorský pas? Alebo nie sme 

a môže zostať zachovaný súčasný status quo, ktorý by bol 

taký aký je.  

 

     Vinice by boli vedené vinicami a mestská časť by 

mohla, tak ako si informoval myslím Ty, pán vicestarosta, 

že sa pripravujú zmeny a doplnky Územného plánu hlavného 

mesta 06, kde by mali obce, resp. mestské časti dávať rôzne 

podnety. A takýto podnet by mohla dať aj mestská časť 

Bratislava – Nové Mesto, aby v prípade ak sú ináč 
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klasifikované v súčasnosti tieto pozemky, tieto štvrte, 

lokality, pásma, aby boli zachované ako vinice. 

 

 Chcel by som o to požiadať o aktuálnu informáciu, 

resp. je tam iná možnosť vyhlásiť tam stavebnú uzáveru. 

A takisto počas tejto doby, ktorú pripúšťa zákonná 

legislatíva, aby mestská časť požiadala o prípadné zmenu 

a nedochádzalo k ďalšej zástavbe tohto cenného územia 

Bratislavy, Bratislavy - Nového mesta. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som chcela interpelovať pána prednostu. 

A v podstate týka sa to opäť zverovacích protokolov. Jeden 

variant ja som dostala z magistrátu a druhý variant nám bol 

poslaný ako členom komisie pre životné prostredie, dopravu 

a verejný poriadok s tým, že mestská časť, alebo aby som to 

uviedla, tak zverovacie protokoly asi prvé tri strany majú 

rovnaké, ale tým čím sa líšia, magistrát má inú prílohu 

ktorá ale korešponduje s textom toho zverovacieho 

protokolu. Mestská časť má inú prílohu ktorá nekorešponduje 

s textom toho zverovacieho protokolu. 

 

 Takže ja by som poprosila písomné stanovisko k tomu 

zverovaciemu protokolu mesta, resp. teda k tomu,  prečo sa 

líšia a prečo teda mestská časť na základe čoho predsa len 

považuje niektoré chodníky a vozovky v našej mestskej časti  

za nezverené. Proste, o čo sa opiera tá príloha mestskej 

časti a o čo sa opiera príloha mesta. Proste potrebujem, 

aby sme už definitívne nejakým spôsobom otvorene písomne 

vyhlásili, prečo považujeme niektoré vozovky a chodníky za 
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nezverené. Aby mi to napísal aj niekto iný ako pracovník 

úradu, ktorý nie je oprávnený sa k tomuto vyjadrovať.  

     Predložím to aj písomne, predložím vlastne oba 

podklady, ku ktorým žiadam vyjadrenie.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím ale predložiť to písomne, Katka 

(Ing. Šebejová). Ďakujem. Nech sa páči. 

Keďže sa už nikto nehlási, ukončujem bod interpelácie. 

 Pristúpime k bodu 34. 

 

 

BOD 34:  R ô z n e  

 Čiže máme tam balík materiálov „R“. Nech sa páči. 

 

 

MATERIÁL R/1:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Spoločenstvo vlastníkov 

bytov Bárdošova 12 – projekt „oprava kaverny pod chodníkom“ 

 

 

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

     Pôjdeme bez úvodného slova, a to myslím, že nie je  

nič komplikované. Tam Spoločenstvo vlastníkov žiada 

3 000,00 EUR na projekt opravy kaverny pred chodníkom pred 

vstupom do domu Bárdošova 12. Je tu stanovisko dotačnej 

komisie, ktorá neschválila túto dotáciu.  

 

 A potom máme tu možnosť B, alebo variantné riešenie 

s tým, že doporučujeme dotáciu schváliť.  

 Vlado (Mgr. Mikuš), chceš sa k tomu vyjadriť? (Nie.) 

Myslím, že tam je to jasné.  

 

 Čiže otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto. 
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 Prosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh 

uznesenia; budeme hlasovať o bode A. 

 

 

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. 2.15 zo dňa 07. 

06. 2016 dotáciu vo výške 3 000,00 EUR; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      14 poslancov.  

 Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Prosím, pripravíme sa 

na hlasovanie. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 12 poslancov 

 Proti:               1 

 Zdržal sa:           1 

 Čiže dotáciu sme neschválili. 

 Ďalší materiál tu máme R/2. 

 

 

 

MATERIÁL R/2: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Bicyklová Bratislava – 

projekt „vzdelávací a osvetový systém“ 

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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     Žiadajú sumu 2 728,00 EUR na tento projekt a Dotačná 

komisia odporučila schváliť túto sumu.  

 Nech sa páči, ak niekto sa chce spýtať niečo.

 Nikto nie je prihlásený do diskusie, tak prosím 

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  

na základe uznesenia Dotačnej komisie č. 2.1 zo dňa 07. 06. 

2016 dotáciu pre OZ Bicyklová Bratislava, Sibírska 31, 831 

02 Bratislava vo výške  2 728,00 EUR; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)       13 poslancov.  

 Môžeme pristúpiť k hlasovaniu; prosím pripravíme sa. 

Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  13 poslancov 

 Proti:                0 

 Zdržal sa:            0 

 Dotáciu pre Bicyklovú Bratislavu sme schválili. 

 

 

MATERIÁL R/3: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Novomestský športový 

klub 1922 Bratislava – projekt „rozšírenie a osvetlenie 

ihriska“ 
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 (Materiál bol predkladateľom stiahnutý z programu 

rokovania.) 

 

 

MATERIÁL R/4: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Mladá zóna Koliba – 

projekt „mladá zóna Koliba“ 

 

 

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

 Žiadajú 5 000,00 EUR na projekt Mladá zóna Koliba. 

     Nikto sa nehlási do diskusie.  

 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  

na základe predloženej žiadosti dotáciu pre OZ  Mladá zóna 

Koliba, Jeséniova 52, 831 01 Bratislava, vo výške 5 000,00 

EUR, 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      14 poslancov. 

     Ďakujem veľmi pekne. Pripravíme sa, budeme hlasovať 

o dotácii pre OZ Mladá zóna Koliba. Nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 12 poslancov 

 Proti:               0 
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 Zdržal sa:           1 

 Ďakujem pekne. Dotáciu sme schválili. 

 Ďalej je tu materiál R/5. 

 

 

 

MATERIÁL R/5: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Mladá zóna Koliba – 

projekt „vizualizácia rekonštrukcie ihriska skalka“ 

 

 

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

 Predkladateľom je pán poslanec Mikuš; nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. V. M i k u š : 

 Ďakujem za slovo. Ja po dohode s ostatnými poslancami 

by som stiahol túto žiadosť, nakoľko je tam potrebné 

vyjasniť ešte nejaké veci ohľadom toho pozemku, že či bude 

pridelený alebo nebude; tak sme sa dohodli. Ďakujem. 

 

 

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

 Áno, je to v zmysle dohody, takže predkladateľ 

materiál R/5 stiahol.  

 Máme tu materiál R/6. 

 

 

MATERIÁL R/6:  

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Domov sv. Jána Zboha, n. 

o. – projekt „jedno teplé jedlo denne“ 

 

 

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

     Tam máme opätovne dva varianty.  
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     Dotačná komisia navrhuje schváliť 1 000,00 EUR a Domov 

sv. Jána Zboha žiada o 3 000,00 EUR. Nech sa páči, pán 

poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

      Ďakujem pekne, pán vicestarosta. Opäť je tu materiál, 

už som myslel že nebude, ale ten Domov Jána Zboha žiada 

stále a neustále. Neviem, či je tam nejaká virtuálna 

kancelária, lebo tam je Hattalová 6. Na väčšine žiadostí je 

Hattalová 6: STOPA, JÁNA ZBOHA, a neviem kto ešte, všetko 

je Hattalová 6.  

 Prosím vás pekne, toto nám sem naťahá tých 

bezdomovcov. Máme tu Kuchajdu, teraz máme letnú sezónu; 

neťahajme ich sem! Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ako realita Hattalovej 6, ktorá je dve ulice od 

Záborského kde ja bývam je taká, že ľudia bez domova proste 

v tejto oblasti už sú, nie je to jediná oblasť kde sú. Ale 

je to jedna z mála oblastí, kde nám pomáha nezisková 

organizácia, ktorú založili Milosrdní bratia. A musím 

povedať len to, že tie služby pre tých ľudí ktorí sa tam už 

teraz grupujú, je nedostačujú. To znamená, že myslím si že 

akákoľvek podpora povedie k tomu, že ten problém 

bezdomovectva sa aspoň postupne podarí nejakým spôsobom 

lepšie kontrolovať a postupne tí ľudia; bohužiaľ, my im 

musíme zabezpečiť tie služby ktoré nemajú, lebo oni sú tak 

chudobní a tak vylúčení z tejto spoločnosti, že si ich 

nevedia zabezpečiť sami.  
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     A v tomto prípade tá naša pomoc je len proste jednou 

malou časťou toho, čo do toho dávajú iní ľudia. A myslím 

si, že mnohým ani za to nedokážeme zaplatiť. A myslím si, 

že tieto služby slúžia pre nás občanov, ktorí sme tam,  aby 

nás oveľa menej tento problém, ktorý celý štát nerieši,  

obťažoval.  

 

 A za väčší problém ako to že podporíme proste nákup 

nejakých trvanlivých potravín považujem to, že je tam 

v blízkosti zberňa, ktorá je v prevádzke aj v nedeľu, a kde 

títo ľudia proste chodia a odnášajú veci, a na základe toho 

získavajú nejaké prostriedky pre svoju obživu. Lebo proste 

to sú ľudia, ktorí základné potreby majú, a keď im ich 

nejakým spôsobom nepomôžeme uspokojiť, tak si ich budú 

uspokojovať inak.  

 

 A Domov sv. Jána Zboha aj tak funguje len do druhej, 

nefunguje cez víkend, to znamená že my ten problém tam 

stále reálne máme. Ja som za to, aby sme sa o ňom 

rozprávali, aby sme využili všetky zákonné a iné 

prostriedky, aby sme tento problém dokázali riešiť 

dôstojne. A aby sme proste tých ľudí trochu potiahli, 

dostali pod kontrolu, a tým pádom aby sme my obyvatelia tam 

mali menšie problémy v porovnaní s tými, ktoré tam máme 

teraz. Lebo tie ľudské potreby, ktoré tí ľudia majú, tak im 

zostávajú, a uspokojujú ich potom úplne iným spôsobom než 

ich dokážu uspokojovať tak, že proste máme ich pod 

kontrolou, majú na to priestory, kde proste tieto ľudské 

potreby môžu uspokojiť.  

 

 Takže ja by som poprosila, aby sme tento návrh 

podporili tak ako je daný, lebo my zďaleka nedokážeme na 

tom naozaj participovať tak, ako na tom participujú mnohí 
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iní, ktorí dávajú veľa svojej energie a tú nedokážeme 

zaplatiť. Ale pomáha to nám všetkým.  

 

 

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

 Ďakujem Katka (Ing. Šebejová). Ja si tiež myslím, že 

strkať tu hlavu do piesku, tým nič nevyriešime. Je to 

problém, nikto z neho nie je nadšený. Iste viete, ja som 

chcel zorganizovať stretnutie so všetkými tými 

mimovládkami, so všetkými siedmimi. Oni prisľúbili účasť. 

Mal som takú predstavu, že urobíme okrúhly stôl, pripravíme 

si na nich otázky. Záujem prejavili piati, tak mi to bolo 

také trápne pozývať 10 ľudí, aby tam bolo 5 poslancov.  

     Táto ponuka, dámy a páni, z mojej strany stále trvá. 

Čiže ak budete mať záujem, ja som pripravený z mojej strany 

takéto stretnutie zorganizovať. 

 Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa pôvodne faktickou 

hlásil na pána Galamboša, ktorý spomenul vo svojom 

príspevku Kuchajdu. Ja nemám problém s Domovom Jána Zboha, 

lebo Ján Zboha robí nejakú činnosť ktorá má nejaký 

prospech, ale mám problém s tým, že títo ľudia ktorí sem 

prídu potom do Jána Zboha najesť, sa nám prídu vykúpať na 

Kuchajdu.  

 

     Ja som sa už s pánom Molnárom bavil principiálne 

a veľmi z nadhľadu rozprával o jednej myšlienke, či by 

existoval nejaký priestor na to, aby sme vytvorili možno 

nejaký orgán, ktorý by sa zaoberal vôbec s tým, že by sme 

na Kuchajde zriadili nejakú vlastnú SBS, ktorá by mala 

možnosť a kompetenciu ľudí, ktorí sa tam čistia, umývajú 

a jednoducho znepríjemňujú život normálnym občanom, aby 
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bolo možné zriadiť takúto SBS, ktorá by ich vyhadzovala 

odtiaľ a robila by to permanentne a stále počas celého dňa.  

 

     Dávam tento návrh a hovorím o tom preto, aby sme sa 

nad tým zamysleli, či vôbec sa s tým stotožníme alebo 

nestotožníme s takýmto niečím, čo by bolo nad rámec.    

 

 

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

 Ďakujem Peťo (p. Ágoston) za zaujímavý návrh, určite 

sa k tomu vrátime. Nech sa páči, pani poslankyňa Rattajová. 

 

 

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

 Ja by som chcela povedať len toľko, že organizácia 

Domov sv. Jána Zboha nie je virtuálna; ani organizácia, ani 

adresa na ktorej sídli. Robia veľmi záslužnú činnosť. Ja si 

myslím, že bohužiaľ je to problém, ktorý v mestskej časti 

je; nielen v našej ale vo viacerých. Nevieme predtým 

zatvoriť oči. Jednoducho ja som kvitovala aj to stretnutie, 

ktoré si chcel zorganizovať. A myslím si že si tú našu 

minimálnu podporu, ktorú im takto vieme vyjadriť, zaslúžia, 

a že robia aktivity, ktoré by sme mali podporovať.  

 

 Keď o nich veľa nevieme, treba sa tam ísť pozrieť 

a treba to nasnímať. Treba sa pozrieť, čo iní ľudia dávajú 

pre to, aby ostatným pomohli. Ja nehovorím, že 

bezdomovectvo je niečo čo sa mi páči v našej mestskej 

časti. Ale je to tu, a treba s tým bojovať. Treba s tým 

bojovať nie tak, že zavriem oči a poviem, že fuj, nechcem 

ich tu a nebudem sa tomu venovať. Ale treba o tom 

rozprávať, minimálne.  

 

 

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 
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 Ďakujem pekne. Pán poslanec Vaškovič, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja sa na úvod môjho príspevku 

ospravedlňujem, lebo nepovažujem sa za odborníka v tejto 

oblasti. A priznám sa, že som uvítal to stretnutie, ktoré 

pán vicestarosta chcel zorganizovať, pretože o tejto 

problematike veľa neviem.  

 

 Mal som zhodou okolností možnosť sa včera rozprávať 

s človekom, ktorý sa bezdomovcom a narkomanom venuje. Tento 

rozhovor na mňa veľmi zapôsobil. Ja si myslím, že by sme   

naozaj mali podporiť občianske združenia, ktoré sa týmto 

ľuďom, a ešte zdôrazním „ľuďom“ venujú naozaj, aj keď sú 

bez domova, aj keď nepracujú. A možno nemajú už ani 

socializačné návyky, ale sú to ľudia. Ja si myslím, že by 

sme ich mali podporiť. 

 A ja teda budem hlasovať za tú vyššiu sumu. Ďakujem. 

 

 

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

 Ja by som chcel ešte doplnil pána kolegu Vaškoviča, že 

ja by som bol tiež za tú vyššiu dotáciu; ale to hovorím, to 

je môj návrh. Aby sme neschválili to A ale schválili to B. 

Ale hovorím, to je môj návrh.  

 Pani poslankyňa Šebejová s faktickou. 

 

 

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

 Tu chcem len toľko, že centrum osobnej hygieny je 

práve aj v tých priestoroch Domova sv. Jána Zboha. To 

znamená, že v tom čase, keď tam ľudia bez domova prídu, tak 

majú možnosť tam vykonať osobnú hygienu. Asi to nedostačuje 
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pre všetkých. A problém je cez víkendy, keď centrum  

nefunguje. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Rattajová, nech sa 

páči. 

 

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

 Ja len krátko, že s týmto návrhom súhlasím a tiež sa 

prikláňam k tej vyššej dotácii.  

 

 

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

 Pretože sa už nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu uznesenia, čiže variant č. A.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 po A. s c h v a ľ u j e  

na základe uznesenia Dotačnej komisie č. 2.11 zo dňa 07. 

06. 2016 dotáciu vo výške 1 000,00 EUR; 

bez pripomienok.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Budeme sa prezentovať. 

 (Prezentácia.)       13 poslancov. 

 Takže budeme hlasovať o návrhu A. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   5 poslancov 
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 Proti:                1 

 Zdržal sa:            8 

 Čiže neschválili sme variant A. 

     Budeme hlasovať o variante B. Prosím, návrhovú 

komisiu. 

 

 

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 predloženej žiadosti dotáciu vo výške 3 000,00 

EUR pre Domov sv. Jána Zboha n. o., Hattalová 6, 831 03 

Bratislava; bez pripomienok. 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)        13 poslancov. 

 Prosím, pripravíme sa. Budeme hlasovať o možnosti B. 

  

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    8 poslancov. 

 Proti:                 1 

 Zdržal sa:             4 

 Ďakujem veľmi pekne. Čiže sme schválili túto vyššiu 

dotáciu a myslím že sme urobili dobrú vec. 

     Máme tu materiál R/7. 

 

 

 

MATERIÁL R/7: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Stopa Slovensko – 

projekt „spolu pre komunitu 2“ 
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Je tu žiadosť na 4 955,00 EUR na projekt „spolu pre 

komunitu 2“. Opäť tu máme dva varianty. Dotačná komisia 

neodporučila schváliť dotáciu a variant B je, schvaľujeme 

na základe predloženej žiadosti.   

 Prosím, hlási sa niekto do diskusie? 

 Nech sa páči, pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo. Opäť dávam do pozornosti že je 

to adresa OZ Hattalová 6. Teda máme tu ďalšiu žiadosť 

z Hattalovej 6. A dávam do pozornosti, čo sa chystajú 

urobiť za tých 4 900 EUR? Urobia brigádu na Plzenskej, 

samozrejme zaplatenú, namaľujú nejaké priestory a ešte 

niečo, neviem oprava vnútorného bloku na Robotníckej, 

Plzenskej a revitalizácia vnútorného bloku na Odbojárov, 

brigáda na vyčistenie úseku. Tak toto nám oni ponúkajú za 

4 900 EUR. Tak toto je nonsens, nehnevajte sa! Buď je to 

brigáda alebo je to platená činnosť. Ale takto určite nie. 

 Poprosím nepodporiť tento materiál. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. V tomto plne podporujem pána 

Galamboša vzhľadom na to, že Domov sv. Jána Zboha dostal 

práve dotáciu a nevidím dôvod prečo by sme mali rozširovať 

tieto aktivity do takýchto extrémnych rozmerov. Myslím si, 

že by sme si tie peniaze mohli kľudne ušetriť na tú SBS, 

ktorá bude strážiť Kuchajdu. Ďakujem.  
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

 Ja by som chcela povedať k občianskemu združeniu 

Stopa, že ono naozaj sídli v priestoroch Jána Zboha, ale 

zaoberá sa trochu inou činnosťou. Je to činnosť o niekoľko 

stupienok vyššie. Už to nie je len uspokojovanie základných 

potrieb, ale je to vlastne odborná snaha o vyššiu úroveň 

integrácie ľudí bez domova.  

 

     Ja som osobne som sa zástupcami tohto združenia 

stretla a určite aj viacerí sme tam boli, minimálne so 

šéfom OZ Jána Zboha sme sa stretli. Ja som sa stretla aj so 

zástupcom tohto ďalšieho združenia a presne mám zmapovaný 

ten proces ktorý trvá zhruba rok o začleňovaní tých ľudí, 

o osamostatňovaní týchto ľudí bez domova. Už ani nie o tom 

začleňovaní, o budovaní nejakých návykov, ale o tom, aby sa 

oni vlastne osamostatnili a dokázali žiť vlastný život. 

 

     Ja som si tam tie nároky, ktoré sú tam aj na mzdy. 

Vychádzajú 3,00 EUR na ľudí bez domova, ktorí tam budú 

pracovať. 6,50 EUR vychádza na mzdu tých ktorí budú vlastne 

s nimi túto prácu vykonávať, to znamená budú ich dozorovať. 

A nejakých 15,00 EUR tam vychádza na mzdu sociálnych 

pracovníkov, ktorí vlastne 30 hodín budú s týmito ľuďmi 

pracovať. Takže to len pre vysvetlenie. Samozrejme, každý 

sa môžeme k tomu zachovať tak ako to cítime.  

 

     Snažím sa aj o to, tak ako pri tom participatívnom 

rozpočte posunúť trochu ďalej, aspoň nahliadnuť do tejto 

problematiky, skúsiť im porozumieť a skúsiť vlastne možno 

pri nejakých vzorových projektoch zistiť, či naozaj tie 
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procesy, ktoré sú na tú integráciu ľudí bez domova fungujú  

a overiť ich v praxi. Lebo ináč tým že si to vyskúšame a že 

dáme niektorým tým ľuďom šancu, tak inak k nejakým 

relevantným záverom neprídeme. Lebo takto si môžeme iba 

hovoriť, je to málo je to veľa, vieme o tom nevieme o tom, 

ale nikto z nás vlastne nemá nejaký relevantný podklad 

k tomu, či to funguje alebo nefunguje. Len toľko. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Galamboš.   

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja už by som rád videl konečne 

výsledok týchto občianskych združení, že by nám tí 

bezdomovcov ubudlo. Ale ja mám opačný dojem; my ich kŕmime, 

my sa o nich staráme a oni sem pribúdajú. Tak toto nie je 

výsledok práce s ľuďmi bez domova z môjho pohľadu, 

z pohľadu Novomešťana. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 No, ide o to, že či tu chceme mať trhanov a experátov, 

ktorí tak či tak tu budú, alebo budú tu nejako umravnení tí 

ľudia. To je zase môj názor na to. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ja som videl bitku bezdomovcov zozadu pri TESCU na 

Račianskej. Lietali tam fľaše, atď., došli tam 2 sanitky. 

Dve sanitky, ktoré vtedy mohli byť pri akútnejšom prípade, 

nie rozbitom nose nejakého bezdomovca, atď. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Prosím, nech sa páči pán poslanec Vaškovič. 
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Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č : 

 Ďakujem za slovo. Ja nebudem opakovať to čo som 

hovoril pri prechádzajúcom bode. 

 Ale chcel by som povedať jednu vec, že keď sme na 

ostatnom zastupiteľstve k tomuto bodu diskutovali, bol som 

jedným z tých, ktorý som hlasoval proti prideleniu dotácie  

tomuto občianskemu združeniu. Ale, ako som povedal, po tom 

včerajšom rozhovore som zmenil svoj názor na fungovanie 

občianskych združení venujúcich sa bezdomovcom. A myslím 

si, že za tieto peniaze, ktoré dúfam že občianskemu 

združeniu Stopa schválime, nekupujeme si brigádu, 

nekupujeme si prácu, nekupuje si nejaké výsledky tej práce, 

ale pomáhame ľuďom. Tí ľudia stratili základné sociálne 

návyky, sú nesocializovaní. Tieto občianske združenia im 

pomáhajú z tejto ich ťaživej situácie sa dostať.   

 Takže môj názor je zmenený a ja istotne budem hlasovať 

za dotáciu pre toto občianske združenie. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem pekne Peter (Ing. arch. Vaškovič). S faktickou 

pani poslankyňa Šebejová. 

 

 

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

     Ja by som si dovolila povedať len toľko, že v podstate 

pri budovaní nejakej siete toho aby ľudia bez domova 

nepribúdali, zlyháva štát. My nemáme zariadenia na to, kam 

by mohli prísť tí ľudia, ktorí odchádzajú z výkonu trestu 

a oni prirodzene idú tam kde vedia že majú aspoň nejaký 

priestor na život. Takže my tu nezlepšíme všetko. 

Nezlepšíme to za dva ani, ani za rok, a ani za dva roky, 

možno ani za 4, ale môžeme mať dobré svedomie, že sme 

prispeli k tomu, aby táto situácia sa zlepšila a aby si to 

možno všimli aj iné mestské časti, aj proste iné orgány, že 
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sa jednoducho nebojíme pristúpiť na riešenia, ktoré inde sú 

obvykle, len tu ich nepoznáme. Snažíme sa im vyhýbať, 

snažíme sa proste ospravedlňovať tú našu nečinnosť rôznymi 

spôsobmi. Akože tí ľudia nám vadia, ale urobme niečo pre 

nich.  

 

 

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

 Ďakujem pekne, Katka (Ing. Šebejová). Prosím, končím 

diskusiu k bodu R/7. 

 Prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

uznesenia. Máme tam opäť varianty A a B.  

     Čiže teraz ide variant A. 

 

 

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. 2.12 zo dňa 07. 

06. 2016 dotáciu vo výške 4 955,00 EUR pre OZ Stopa 

Slovensko; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, budeme sa prezentovať. 

 (Prezentácia.)     14 poslancov. 

 Čiže prosím, pripravíme sa a budeme hlasovať o bode 

R/7 variant A. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:                 4 poslancov 

 Proti:              1    
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 Zdržal sa:          8 

 Čiže teraz budeme hlasovať o bode B. 

 

 

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 predloženej žiadosti dotáciu vo výške 4 955,00 

EUR pre OZ Stopa Slovensko, Hattalová 6, 831 03 Bratislava; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Nech sa páči, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)      13 poslancov. 

 Takže prosím, pripravíme sa a budeme hlasovať, variant 

B. 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                  7 poslancov 

 Proti:               2 

 Zdržal sa:           4 

 Materiál sme prijali. Ďakujem veľmi pekne.  

 Máme tu ešte 2 body, takže prosím, vydržte. 

 

 

 

MATERIÁL R/8: 

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Moonlight Camp – projekt 

„Penzión Stred Európy“ 

 

 

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

 To je projekt nám známy.  
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     Je letný tábor pre 22 detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Je tu návrh Dotačnej komisie na výšku 550,00 

EUR. To vlastne malo pokryť, ak som dobre pochopil dopravné 

náklady. Plus variant B je suma 3 960,00 EUR, to je žiadosť 

Moonlightu.  

 Takže prosím. Pán poslanec Ágoston, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo.  

     Ja som pôvodne k tomuto bodu vôbec nechcel vystúpiť, 

akurát ma veľmi rozhorčil facebookový profil jednej 

poslankyne, ktorá tu už nie je. A budem ju menovať a budem 

adresný, a budem veľmi zlý; ide o pani Augustinič, ktorá na 

svoj facebookový profil vyhodila správu o tom, že sme tento 

materiál už schválili. A vyhodila to pred dvomi hodinami. 

Pán poslanec Líška, Vy tu sedíte a Vy ste jej to ešte aj 

„lajkol“. Ja naozaj tomuto nerozumiem a som z tohto 

marketingu špinavého, ktorý sa tu deje, v takto dôležitom 

a v takto zmysluplnom projekte, zdesený, zhrozený, a je mi 

z toho na grcanie.  

 

 

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

 Hlási sa pani poslankyňa Šebejová s faktickou. 

 

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

 Ja len, že wiffi ani organizátor tohto projektu za to 

nemôžu. Takže nám by to nemalo ovplyvniť.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Vítková, nech sa páči. 
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Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som len chcela poprosiť 

o podporu tohto projektu nakoľko sa naozaj jedná o deti zo 

sociálne slabého prostredia, ktoré sú vytypované našim 

Miestnym úradom v spolupráci s Úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny. A sú to deti, ktoré by sa inak do tábora 

nedostali, a to leto by strávili v tých podmienkach, 

v ktorých sú celý rok. Takže ja vás poprosím o podporu. 

Ďakujem.  

 

 

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

     Ďakujem pekne. Ja tento projekt tiež podporím, ja mám 

spätnú väzbu od rodičov z Bieleho Kríža, ktorí majú 6 detí 

a boli v tom campe a boli nadšení. V živote by sa tam 

nedostali, nebyť tohto projektu. Takže ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pán poslanec Bielik. 

 

 

Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Ja si dovolím navrhnúť alternatívnu formu podpory 

týchto detí, a síce takú, aby si každý mohol vybrať podľa 

svojich záujmov spôsob, akým strávi tú letnú dobu. Teda 

niekto radšej hrá futbal, niekto radšej hrá hokej, niekto 

sa venuje divadlu, tanečnému alebo výtvarnému umeniu. Teda 

prečítam, akým spôsobom by som si to predstavoval ja.  

 To je návrh nového uznesenia: 

 

 Po prvé: Miestne zastupiteľstvo neschvaľuje dotáciu 

pre OZ Moonlight, Stromová 17, 831 01 Bratislava  

     Po druhé: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie 

jednorazovej finančnej výpomoci pre 22 detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia účelovo viazanej na detský letný 

tábor v roku 2016 podľa vlastného výberu dieťaťa vo výške 

do 180,00 EUR pre dieťa.  
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     A žiada, aby sociálne oddelenie Miestneho úradu  

uvedenú vec realizovalo.  

 

 

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

 Ďakujem pekne, Jožko (Ing. Bielik). Čiže je návrh pána 

poslanca Bielika. 

 Čiže keďže sa už nikto nehlási, poprosím návrhovú 

komisiu. Budeme hlasovať o návrhu J. Bielika. 

 

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

 Prvý návrh pána poslanca J. Bielika: 

 Miestne zastupiteľstvo neschvaľuje dotáciu pre OZ 

Moonligt Camp. Stromová 17, 831 01 Bratislava. 

  

 Po druhé: Miestne zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie 

jednorazovej finančnej výpomoci pre 22 detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia účelovo viazanej na detský letný 

tábor v roku 2016 podľa vlastného výberu dieťaťa do výšky 

180,00 EUR na dieťa a žiaka a aby sociálne oddelenie 

Miestneho úradu uvedenú vec realizovalo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Čiže budeme hlasovať o tomto 

pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bielika.  

 Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)     13 poslancov, sme uznášaniaschopní. 

     Ďakujem pekne.  

 Prosím, budeme hlasovať. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.)   

     Za:                 4 poslancov 

 Proti:              1 

 Zdržal sa:          8 
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 Čiže poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh A. 

 

 

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. 2.16 zo dňa 07. 

06. 2016 – komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

schváliť dotáciu vo výške 550,00 EUR pre OZ Moonlight Camp, 

Stromová 17, 831 01 Bratislava;  

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím, prezentujeme sa. 

 (Prezentácia.)       14 poslancov.  

 Prosím, budeme hlasovať o bode A. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                   4 poslancov 

 Proti:                1 

 Zdržal sa:            9 

 Poprosím návrhovú komisiu prečítať návrh B. 

 

 

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 predloženej žiadosti o dotáciu vo výške 3 960,00 

EUR pre OZ Moonlight Camp, Stromová 17, 831 01 Bratislava; 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Prosím, prezentujme sa. 

 (Prezentácia.)         14 poslancov 

 Prosím, pripravíme sa. Hlasujeme o bode B. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                    13 poslancov. 

 Proti:                  0 

 Zdržal sa:              1 

 Čiže schválili sme bod B, čiže dotáciu vo výške pre 

Moonlight Camp 3 960,00 EUR.  

 A máme tu posledný bod dnešného rokovania R/9. 

 

 

 

MATERIÁL R/9: 

Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta SR Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na 

území hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

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

 Predkladá pán prednosta Ing. Baník, spracovateľom Mgr. 

Moravcová. Poprosím pani Moravcovú veľmi kratučko uviesť 

materiál. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová – Tomčíková, vedúca oddelenia 

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy pozemkov: 

 Dobrý deň. Ako je vidno z predloženého materiálu 10. 

6. prišiel doručený bod, teda Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o používaní 



 

 

 

                                                                               13. zasadnutie MZ MČ B-NM 14.06.2016 

151 

pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR 

Bratislavy. Predmetný návrh VZN vychádza z novelizovaného 

ustanovenia § 53 ods. 2 zákona 58/2014 o výbušninách, 

výbušných predmetoch a munícií, ktorý nadobudol účinnosť 2. 

12. 2015. V zásade táto novelizácia dala opätovne možnosť 

obciam vydať takéto VZN, ktorého návrh znenia je z môjho 

pohľadu v poriadku a je  súlade so zákonom.  

 

V zásade predmetné VZN hovorí výlučne o tom, že je 

možné používať tie pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3 

a P1 v rozmedzí od 31. decembra od 22,00 hod. do 1. januára 

do 02,00 hod. ráno. Z toho dôvodu navrhujeme, aby toto 

zastupiteľstvo schválilo bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Chýba mi tu v materiáli návrh 

uznesenia.  

     (Poznámka: Je tam.) 

 

Mgr. Marianna Moravcová – Tomčíková, vedúca odd. právneho: 

 Ospravedlňujem sa, asi je to zle nakopírované. 

 

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

 Zlé nakopírované. Čiže je pripravené. Takže prosím, ak 

sa niekto hlási do diskusie, ale verím že nikto. 

 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  
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návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy .../2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy; 

bez pripomienok.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Poprosím o prezentáciu, nech sa páči. 

 (Prezentácia.)     14 poslancov. 

 Čiže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Prosím, pripravíme 

sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                 14 poslancov 

 Proti:               0 

 Zdržal sa:           0  

 Ďakujem pekne. Materiál sme schválili. 

 

 

BOD 35: 

Záver 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne všetkým, že ste vydržali až do 

konca.  

 Ja mám ešte na záver jednu takú poznámku: 

 Viete, že mali sme také stretnutie so spoločnosťami, 

ktoré majú záujem o prenájom Konskej železnice. Sú dokonca 

štyria, čo po tých rokoch som ani nečakal. Ja som vám 

všetky materiály poslal. Čiže ešte opätovne je tu ponuka, 

ktorá platí pre všetkých poslancov. Radi by sme sa s vami 

stretli, aby sme si to prešli. Môžem urobiť ešte taký výcuc 

z toho, takže ak máte záujem. 
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      Ja vám ešte dám nejaké dva termíny a rád by som sa 

ešte v júni k tomuto s vami stretol. Aby sme vedeli dať 

relevantnú odpoveď tým záujemcom. Keď nemáme záujem o to, 

tak im to povedzme, alebo keď máme nejaké iné návrhy akože 

už padli, tak by som bol rád, aby sme to do 30. júna nejako 

rozlúskli. 

 

 Ďakujem veľmi pekne ešte raz a končím 13. zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva. 

 Ďakujem. 

ZNELKA MČ 

 

(Ukončenie o 14,30 hod.) 

 

                      x            x 

 

 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA: 

poslanec Mgr. V. Mikuš          ..........................                     

poslanec Mgr. D. Sládek         ........................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

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