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                      O  B  S  A  H 

 

4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 17. 5. 2011. 
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Správa zo zasadnutia Komisie pre ochranu verej- 
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Začiatok: 9.00 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1: 

Otvorenie - Mgr. Rudolf K u s ý, starosta Mestskej časti 

            Bratislava - Nové Mesto 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

     o t v á r a m  4. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 

 

 Ospravedlnená z rokovania miestneho zastupiteľstva je 

pani Ing. Katarína Augustinič, ktorá príde neskôr.  

 Ďalší ospravedlnený pán Mgr. Ján Kocsis, veliteľ 

Mestskej polície Bratislava III.  

 

 

 

BOD 2: 

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a 

uznesení. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Na základe predložených návrhov jednotlivých 

poslaneckých klubov predkladám návrh členov komisií pre 

dnešné zasadnutie.  

 

 

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

- pani poslankyňa Dagmar Arvayová 

- pán poslanec Mgr. Marek Bobák. 
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 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí:   

- pán poslanec Mgr. Marek Norovský 

- pán poslanec Ing. arch. Otto Novitzký. 

 

 Má niekto iné návrhy?  Nie. 

 Ďakujem.  

 Dávam hlasovať o týchto návrhoch. 

 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi: 

- návrhovej komisie poslanci: Dagmar Arvayová a Marek  

  Bobák. 

 

- a overovateľmi záznamu a uznesení boli poslanci Marek  

  Norovský a Otto Novitzký. 

 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie č. 1) 

 Ďakujem.  

 Za:              19 poslancov.  

 Čiže jednomyseľne.  

 

 

 Skrutátormi na dnešnom zasadnutí, ak by náhodou 

zlyhalo hlasovacie zariadenie sú: 

 pani Milada Kovalčíková a 

 pani Iveta Sviteková.  

 

 

 Tlačivá na zmenu uznesenia, resp. tlačivá na 

interpelácie sú u návrhovej komisie. 
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 K   p r o g r a m u : 

 

 Materiály na stôl; materiály R/3, R/4 a R/5. 

 

 Materiály ostatné vám boli doručené do schránky,  

elektronickou poštou a tiež na CD nosiči. 

 

 NÁVRH PROGRAMU: 

 

1. Otvorenie  

2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a 

   uznesení 

3. Správa o plnení uznesení 

4. Správa z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu  

   Materskej školy, Teplická 

5. Správa zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného  

   záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti 

   Bratislava - Nové Mesto zo dňa 28. 4. 2011 (ústna) 

6. Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  

   za rok 2010 

7. Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organi- 

   začné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno- 

   vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ    

   Bratislava - Nové Mesto pre školský rok 2011/2012 

8. Interpelácie 

9. Rôzne. 

 

 

INFORMÁCIE mimo programu rokovania: 

- Správa o starostlivosti o ochrane verejnej zelene vo  

  vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava - Nové  

  Mesto 

- Návrh programu Novomestského kultúrneho leta 2011 

- Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2011 

- Informácia o stave mestského bytového fondu zvereného do 
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  správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok  

  2010 

- Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu mestskej časti 

  Bratislava - Nové Mesto k 31. 3. 2011 

- Interpelácie z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

  dňa 17. 3. 2011 

- Informácia o nakladaní s komunálnymi a drobnými odpadmi  

  a o likvidácii odpadu uloženého v rozpore so zákonom o  

  odpadoch na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

- Informácia o vyhodnotení zimnej služby 2010/2011 

- Informácia o činnosti Okrskovej stanice MsP Nové Mesto  

  za rok 2010. 

 

 

 Má niekto pripomienky k návrhu programu alebo návrhy 

na ďalšie doplnenie programu? 

 

 V prípade že nie, tak vás poprosím, ideme hlasovať o 

návrhu programu tak ako bol predložený na stôl. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie č. 2.) 

 Za:               22 poslancov.  

 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           Nikto. 

 Program sme schválili. 

 

 Pristúpime k bodu č. 3.  

 

 

BOD 3:  

Správa o plnení uznesení MZ mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, predkladateľ pán Ing. Kollárik.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Dobrý deň. Materiál bol spracovaný. Stav je ten, 

ktorý vyplýva ku dňu zberu materiálov medzi jednotlivými 

dátumami. Nemám na doplnenie ďalšie uznesenia, ich plnenie 

alebo stav. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dámy a páni, nech sa páči, otváram diskusiu k 

materiálu.  

 V prípade, že nemá nikto žiadny návrh, pripomienku, 

poprosím predsedu návrhovej komisie; pardon, pán poslanec 

Jackuliak, prepáčte.  

 Nech sa páči.  

 

 

Poslanec Ing. J. J a c k u l i a k :  

 Dobrý deň. Vážený pán starosta, chcel by som sa 

spýtať k uzneseniu 2/28 zo 17. 3., kde miestne 

zastupiteľstvo v bode B žiada predložiť harmonogram 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva pre rok 2011 na 

najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, čo je dnes.  

 

 Chcem sa spýtať pána prednostu, lebo nie je ten 

materiál v materiáloch, že prečo nie je, keď uznesenie 

hovorí o tom, že sa predloží? A teda, v akom je to stave, 

ako sa to bude riešiť? 

 

 A za druhé k uzneseniu 3/08 z 20. 4., kde 

zastupiteľstvo poveruje starostu vypísať výberové konanie 

na riaditeľa EKO-podniku do jedného mesiaca. Ja viem, že 
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sú ešte 3 dni, ale chcel by som mať informáciu o tom, či 

sa to pripravuje a v akom je to štádiu; pán prednosta? 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem aj ja. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Odpoviem aj na prvú, aj na druhú. Po dohode uvedený 

materiál sa predkladá najskôr na Miestnu radu 24., aby sa 

to uzavrelo. 24. je Miestna rada, aby sa tie termíny 

vytvorili. 

 

 A k druhému materiálu, vypísať výberové konanie, 

starostovi bol podaný návrh na vypísanie. Bol mi vrátený 

na doplnenie niektorých podmienok na riaditeľa a na celú 

komisiu. Takže jednoducho pánovi starostovi som včera 

predložil  druhýkrát ten upravený návrh na inzerát, ktorý 

by bol v tejto veci ako spracovaný. Vec nestojí, je riadne 

ako v pohybe.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte niekto?  Nikto nie je prihlásený. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J.  B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo  k o n š t a t u j e, že  
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1. trvá termín plnenia uznesení podľa pretlače: 

   II/11/05/B, 3/14, 16/19/1.A, C, D, 22/20 

   23/22, 25/16, 1/07, 1/11.B, 2/04, 2/21, 2/28 

   3/06, 3/07, 3/08. 

 

 

2. Splnené sú uznesenia podľa pretlače:  

   19/13, 24/04./B, 23/19, 23/22, 25/14, 2/03, 2/04.A,C, 

   2/05, 2/06, 2/07, 2/08, 2/09, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 

   2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/22, 2/23, 

   2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/29, 3/03, 3/04, 3/05, 3/09; 

   bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie č. 3.) 

 Za:             22 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto.  

 

 Čiže materiál sme prijali. 

 

 Pristúpime k bodu č. 4. 

 

 

 

BOD 4:  

Správa z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu 

Materskej školy, Teplická.    
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom a spracovateľom je Ing. Dubravec, 

miestny kontrolór, ktorý je však z dôvodu dovolenky 

ospravedlnený. Takže po dohode uvedie materiál pán 

prednosta? 

 Dobre, takže materiál uvediem ja.  

 

 Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto s pracovníčkou útvaru kontroly JUDr. Zuzanou 

Šiserovou a odborným pracovníkom Oddelenia výstavby a 

investícií Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto Ing. 

Ladislavom Marekom, vykonali na základe prijatého 

uznesenia č. 3/07 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 20. apríla 2011 

mimoriadnu kontrolu Základnej školy s materskou školou 

Riazanská 75, zameranú na rekonštrukciu havarijného stavu 

Materskej školy na Teplickej 5. Kontrola bola vykonaná v 

súlade so Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy mestskej    

časti Bratislava - Nové Mesto. 

 

 Cieľom kontroly bolo posúdenie určenia havarijného 

stavu Materskej školy Teplická 5, preverenie finančného 

krytia akcie, preverenie spôsobu výberu dodávateľa prác, 

výkon opráv dodávateľom, súvisiacich s odstránením 

havarijného stavu a preverenie fakturácie vykonaných prác 

dodávateľom.  

 

 Dámy a páni, nech sa páči, otváram k tomuto bodu 

diskusiu. 

 Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. 

 

 

Poslanec P.  Á g o s t o n : 

 Ďakujem pán starosta.  
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 Vzhľadom na to že tu nie je prítomný pán hlavný 

kontrolór, tak ja neviem, máme pripravené nejaké 

uznesenie, my sme preštudovali túto správu, ktoré smeruje 

k tomu, že nesúhlasíme alebo vyslovujeme nespokojnosť s 

touto správou.  

 

 Ale vzhľadom, že tu nie je, tak neviem či nebude 

lepšie stiahnuť tento materiál a presunúť ho na ďalšie 

zastupiteľstvo, lebo nemáme partnera s kým môžeme rokovať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V takom prípade by som ja mal stiahnuť materiál, lebo 

keď sa chcete k tomu vyjadriť, asi by nemalo zmysel čakať 

na ďalšie zastupiteľstvo s vyjadrením.  

 

 Má niekto iný návrh?   

 V takom prípade, dámy a páni, ak dovolíte,  

 s t i a h n e m  tento materiál s tým, že požiadam 

pána hlavného kontrolóra, aby sa predniesol túto správu, 

obhájil ju pred vami a teda vypočul si vaše návrhy, 

podnety, atď.  

 Vyhovuje? (Áno.) 

 

 Dámy a páni, pristúpime k bodu č. 5. 

 

 

 

BOD 5: 

Správa zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti Bratislava 

- Nové Msto zo dňa 28. 4. 2011. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov 

miestneho zastupiteľstva Nové Mesto pána Ing. Jackuliaka; 

nech sa páči, máte úvodné slovo. 

 

 

Poslanec Ing. J. J a c k u l i a k :  

 Vážený pán starosta, vážení kolegovia, ako predseda 

Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií funkcionárov mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto si vám dovolím predložiť informáciu o zasadnutí 

našej komisie, ktorá sa konala 28. apríla. 

 

 Cieľom tohto zasadnutia bola kontrola podaných 

oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových 

pomerov podľa zákona č. 357/2004 o ochrane verejného 

záujmu.  

 

 Komisia konštatovala, že uvedené oznámenia podalo 24 

poslancov, to znamená všetci až na jedného.  

 

 Jediný, ktorý nepodal dané oznámenie, ale ma následne 

informoval že už je podané, je Mgr. Marek Bobák. Komisia 

sa však na svojom zasadnutí uzniesla, že bude žiadať 

sankciu voči poslancovi Mgr. Marekovi Bobákovi vo výške 

jednomesačného poslaneckého platu, alebo odmeny. Takže v 

tomto duchu si dovolím predložiť aj návrh uznesenia.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem.  

 Chcem sa opýtať, povedali ste, že už to doložil, áno?  

 V tejto chvíli máme o tom doklad, záznam?  
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Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Poprosím vás, aby ste vedeli, on to musí doložiť. Keď 

to nedoložil, toto zastupiteľstvo konštatuje sankciu, na 

ďalšom zastupiteľstve konštatujete ďalšiu sankciu.  

 

Poslanec Ing. J. J a c k u l i a k :    

 Bolo doložené. 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k  

 Prepáčte, nebolo povedané.  

 

Poslanec Ing. J. J a c k u l i a k : 

 Nemám tu doklad, ale bolo doložené.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V poriadku. 

 Dámy a páni, otváram diskusiu.  

 Neprihlásil sa nikto. 

 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia.  

 Prepáčte, hlásil sa pán Galamboš. 

 Prepáčte pán poslanec, neboli ste na obrazovke; nech 

sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta.  

 Chcem sa iba opýtať, máme tu veľa právnikov, môžme 

robiť to čo nám zákon povoľuje, nie čo nám nezakazuje.  

 Je povolená sankcia v takom prípade? Iba technická 

otázka. 
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Starosta  Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, je. Náhodou sme túto vec riešili na kraji, čiže 

sankcia vo výške mesačného platu, mesačnej odmeny 

poslanca, čo je tých nejakých 115 Eur, v čistom zhruba. Je 

na vás, či to schválite alebo neschválite.  

  

 Priznám sa, ja po skúsenostiach v kraji by som to 

radšej schválil, alebo teda chcel by som teda počuť názor 

samotného pána poslanca v tejto veci, ak teda by ste si 

našli čas. Nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. M. B o b á k :  

 Čo sa týka mojej osoby, samozrejme, uznávam, došlo z 

mojej strany k pochybeniu, za čo sa ospravedlňujem. Je to 

vplyvom nejakých subjektívnych okolností, ktoré nebudem 

vysvetľovať. Ja len dúfam, že táto chyba, toto pochybenie 

z mojej strany nepoškodí občanov Nového Mesta. A 

samozrejme, som pripravený znášať následky z toho 

vyplývajúce. Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, toto je pekné chlapské vyjadrenie, ja 

to veľmi kvitujem. A myslím, že ostatní kolegovia poslanci 

tiež.   

 

 Čiže, dámy a páni, poprosím návrhovú komisiu, aby 

prečítala návrh uznesenia.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e    
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nevyplatiť jednu mesačnú odmenu Mgr. Marekovi Bobákovi. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Ešte raz, musíte na začiatku schváliť, že ste prijali 

ústnu informáciu o činnosti komisie, záverom ktorej bolo, 

že komisia konštatovala, že v zákonnej lehote pán poslanec 

Bobák nepodal majetkové priznanie, a na základe toho 

schvaľuje to, čo ste povedali. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. R. K u s ý  

 Miestne zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  

správu zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto zo dňa 28. 4. 2011, bez pripomienok. 

 

 Po 2. s c h v a ľ u j e  

nevyplatiť jednu mesačnú odmenu Mgr. Marekovi Bobákovi. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Doporučujem napísať za mesiac marec alebo apríl, 

alebo máj. Lebo ak to bude, tak to môže byť za 5 rokov, 

čiže musíte uviesť jeden mesiac, v ktorom to nebude 

vyplatené.  

 

 Čiže teraz sme v mesiaci máj, tak za mesiac máj alebo 

za mesiac jún. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Dopĺňame za mesiac máj. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Dámy a páni, nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 4.) 

 Za:            17 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      3 

 

 Chcem ešte raz poďakovať všetkým poslancom za ich 

postoj. Zažil som na kraji, keď poslanci neschválili túto 

vec a bolo to veľmi trápne.  

 

 Nech sa páči, prejdeme k bodu 6. 

 

 

 

BOD 6: 

Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za 

rok 2010.    

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom je Ing. Kollárik, prednosta MÚ.  

 Spracovateľom RNDr. Ondrová, poverená vedením hospo-

dárskeho a finančného. 

 Poprosím pani doktorku o úvodné slovo. 

 Nech sa páči. 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, poverená vedením hospodárskeho a 

finančného oddelenia:   

 Dobrý deň. Ďakujem.  

 Návrh záverečného účtu za rok 2010 bol spracovaný a 

prerokovaný v všetkých komisiách miestneho zastupiteľstva, 

bol predložený na rokovanie miestnej rady, ktorá 
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odporučila miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet za rok 

2010 schváliť bez pripomienok. 

 

 Je to súhrnný dokument, ktorý zahŕňa výsledky 

rozpočtového hospodárenia za rok 2010 a obsahuje údaje z 

účtovného výkazníctva mestskej časti a rozpočtových 

organizácií. 

 

 Sú v ňom uvedené dosiahnuté výsledky hospodárenia, 

analyzované zdroje financovania, informácie o plnení 

príjmov a výdavkov, spôsob ich tvorby a účely použitia.  

 

 Tabuľková časť prezentuje dosiahnuté výsledky 

hospodárenia v znení položiek podľa schváleného rozpočtu 

na rok 2010. Všetky údaje sú potvrdené účtovným 

výkazníctvom mestskej časti. 

 

 Celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované v objeme 

17 782 697 €, z toho bežné príjmy na rok 2010 boli 

schválené vo výške 12 706 571 € a bežné výdavky vo výške 

13 853 304 €.  

 Skutočnosť v bežných príjmoch dosiahla 13 786 401 € a 

vo výdavkoch 14 725 669 €.  

 Znamená to, že sa dosiahol v bežných výdavkoch 

schodok vo výške 939 268 €. 

 

 Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške  

2 542 616 € a výdavky vo výške 3 929 393 €. 

 

 Skutočnosť v kapitálových príjmoch dosiahla 1 189 389 

€ a výdavky sa čerpali vo výške 2 042 736 €.  

 

 Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške 853 347 €. 

 



 
 
 
                              4. zas. MZ B-Nové Mesto 17.5.2011 

19 

 Celkový schodok rozpočtu vo výške 1 792 615 € a 

pokryl sa zdrojmi vo finančných operáciách vo výške  

2 255 869 €. Oproti rozpočtu, v ktorom bolo plánované 

pokrytie schodku finančnými operáciami vo výške 2 533 510 

€ z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania, boli 

zapojené finančné operácie vo výške 89 %. 

 

 Mestská časť po zapojení prostriedkov z finančných 

operácií dosiahla príjmy celkom 17 231 659 € a výdavky 

celkom čerpala vo výške 16 768 404 €. 

 

 

 Celkový výsledok hospodárenia bez zapojenia 

prostriedkov finančných operácií je schodok 1 792 615 €.  

 

 Po započítaní príjmových finančných operácií vo výške 

2 255 869 € bolo celkové hospodárenie prebytkové vo výške 

463 254 €. Tieto prostriedky sa navrhujú vrátiť do 

Rezervného fondu. 

 

 Z dôvodu schodku bežného i kapitálového rozpočtu za 

rok 2010 nemôžu byť realizované prídely do účelových 

mimorozpočtových fondov.    

 

 

 Súčasťou záverečného účtu je i Správa audítorky o 

overení individuálnej účtovnej závierky Mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto za rok 2010, v ktorej sa 

konštatuje, že predložená účtovná závierka neobsahuje 

významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, 

ktoré dokladajú stavy a iné údaje v účtovnej závierke. 

Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných 

princípov a zhodnotenie významných odhadov, ktoré 

uskutočnila účtovná jednotka, ako aj zhodnotenie 

prezentácie účtovnej závierky ako celku.  
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 Na základe overenia rozpočtového hospodárenia 

zachyteného v poznámkach k účtovným výkazom bolo 

konštatované, že neboli zistené vo významných 

súvislostiach skutočnosti, ktoré by ovplyvnili vykázané 

výsledky rozpočtového hospodárenia.  

 

 

 Podľa vyjadrenia audítorky účtovná závierka poskytuje 

verný a pravdivý obraz o majetkovej a finančnej situácii 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k 31. 12. 2010, ako 

aj o výsledkoch hospodárenia v súlade so zákonom o 

účtovníctve.  

 

 

 Stanovisko hlavného kontrolóra hodnotí záverečný účet 

za rok 2010 kladne, účtovníctvo bolo vedené v súlade so 

zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a v zmysle opatrenia Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 16786/2007-31, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 

účtovnej osnovy pre rozpočtové, príspevkové organizácie a 

obce. 

 

 Stanovisko hlavného kontrolóra aj správa audítora sú 

vlastne priložené k záverečnému účtu kompletne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani doktorka, ďakujem pekne.  

 

 Dámy a páni, otváram rozpravu. Nech sa páči.  

 Nikto nie je prihlásený.  
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 V takom prípade poprosím návrhovú komisiu o 

prednesenie návrhu uznesenia. 

 Nech sa páči. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

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

1. Správu nezávislého audítora pre mestskú časť Bratislava 

   - Nové Mesto o uskutočnení auditu účtovnej závierky k 

   31. 12. 2010. 

 

2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratis- 

   lava - Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej 

   časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2010. 

 

  

 B. s c h v a ľ u j e  

 

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bra- 

   tislava - Nové Mesto za rok 2010 bez výhrad. 

 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

   za rok 2010, ktorý vykazuje: 

   - v bežnom rozpočte príjmy 13.786.401,02 €,  

     výdavky 14.725.669,20 € a schodok 939.268,18 € 

   - v kapitálovom rozpočte príjmy 1.189.389,01 €, 

     výdavky 2.042.735,51 € a schodok 853.346,50 € 

   - príjmové finančné operácie 2.255,868,63 € 

 

3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finanč- 

   ných operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej časti 
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   Bratislava - Nové Mesto za rok 2010 vo výške  

   1.792.614,68 €. 

 

4. Vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 1.792.614,68 € 

   zo zostatku finančných operácií. 

 

5. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške  

   463.253,95 € vrátiť do rezervného fondu mestskej časti 

   Bratislava - Nové Mesto. 

 

6. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov mest- 

   skej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2010. 

 

7. Hospodárenie rozpočtových organizácií za rok 2010 a 

   výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k 

   rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a  

   schválenie účtovných závierok organizácií za rok 2010. 
 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Dávam hlasovať o návrhu. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie č. 5.) 

 Za:            21 poslancov. 

 Proti:            Nikto.   

 Zdržal sa:      1 

 

 Návrh sme prijali. 

 

 Pristúpime k bodu č. 7. 
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BOD 7:  

Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné 

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto pre školský rok 2011/2012.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím pána Mgr. Vladimíra Nováka, vedúceho 

školského úradu o skutočne krátke úvodné slovo. Možno dve 

- tri vedy, netreba čítať to čo je v materiáli. Ďakujem 

pekne.  

 Nech sa páči. 

 

 

Mgr. Vladimír  N o v á k, vedúci školského úradu: 

 Ďakujem. Dobrý deň prajem. Takže som bol upozornený 

na to, že si nemôžem dnes porozprávať viac veci, tak budem 

ozaj v skratke hovoriť. Je tam všetko sme v tejto veci 

dávali do koncepčného zámeru.  

 

 Je to materiál, ktorý hovorí o školách, čo budeme v 

budúcom školskom roku robiť, čo sa bude diať na našich 

školách. 

 

 Tak v krátkosti, počet škôl máme 8 základných škôl, 

11 materských škôl, 7 škôl je s materskými školami 

spojených, jedna je samostatná, a to je Základná škola 

Kalinčiakova.  

 

 Čo sa týka úseku základných škôl už dlhý čas máme 

stav, ktorý je približne o pár detí viac každoročne, ktorý 

je na našich školách, takže už asi piaty rok máme za sebou 

o pár detí vždy viacej. Vidíte to aj v tomto roku. Tam v 
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tej všeobecnej časti je popísané aj o koľko máme od 

minulého roku viac detí. Je to približne o 60 detí, ktoré 

očakávame v septembri. 

 

 K tomuto vám môžem povedať iba toľko, že my vieme 

presný počet detí až vtedy, keď robíme 15. septembra celú 

štatistiku a odovzdávame na Ministerstvo školstva. Ten 

pohyb detí je v Bratislave veľmi silný, takže to číslo je 

také predbežné. 

 

 Čo sa týka zápisu do škôl tam sme mali o 14 detí 

viacej ako minulý školský rok. Prebehol vo februári. 

Robíme predtým rôzne akcie, aby nám čo najviac deti prišlo 

do našich materských škôl. 

 

 Odchod detí čo sa týka z našich materských škôl do 

základných škôl, tak sa v podstate pohybuje asi na 14 %, 

čo je vcelku dobré z nášho pohľadu mestskej časti. 

 

 Čo sa týka niektorých zmien oproti minulým rokom máme 

otázku lyžiarskeho výcvikového kurzu, kde budeme 

prispievať na neho sumou 30 € a sumou 100 € pre deti, 

ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. A dokonca 

je tam ešte možnosť prispieť inou cestou viac. Tieto 

všetky veci ležia samozrejme na riaditeľoch škôl, ktorí 

poznajú podmienky aj v jednotlivých rodinách.  

 

 Čo sa týka plaveckého výcviku, takisto bude 

prebiehať. Ten prebieha u predškolákov v materských 

školách a v 3. ročníku základnej školy.  

 Lyžiarsky výcvikový kurz v 7. ročníku.  

 

 Čo sa týka ďalších vecí, ktoré plánujeme urobiť, 

jednou z nich je, že chceme zaviesť žiacky parlament, 

ktorý by sa stretával na miestnom úrade a približne raz 



 
 
 
                              4. zas. MZ B-Nové Mesto 17.5.2011 

25 

mesačne by sme s našimi vybranými deťmi zo základných škôl 

sedeli v tomto žiackom parlamente. Cieľom je osloviť 

nielen naše deti, teda naše školy čo nie je problém, ale 

aj tie školy, ktoré sú súkromné na území mestskej časti.   

 

 Samozrejme, v rámci žiackeho parlamentu plánujeme aj 

to, že budeme pozývať aj vás poslancov, postupne 

niektorých, alebo budete mať záujem niečo tým deťom 

porozprávať z tej-ktorej oblasti, tak bez problémov sa 

potom obráťte v tejto oblasti na mňa. 

 

 Čo sa týka ďalšej časti, ktorú chceme vytvoriť, je to 

centrum voľného času, ktoré plánujeme vytvoriť, ale k tomu 

sa dostanem neskôr. Materiál je pripravený do rady na 24. 

5. 

 

 A plánujeme stále gymnázium, ktoré sme chceli na 

Základnej škole Kalinčiakova. Sú z toho vždy nejaké 

problémy, aj posledné čísla viem aké sú, ale myslím si, že 

táto činnosť sa bude dať vytvoriť trošku inou cestou; ale 

musíme sa k tomu dostať.  

 

 

 V ďalších častiach nájdete rozpracované športové 

podujatia, ktoré budú počas roka na školách. Nasledujú 

kultúrne podujatia, ktorých je strašne veľa a musíme sa 

tiež takýmto spôsobom na ne pozerať. 

 

 Čo sa týka materských škôl, samozrejme v tých 11 

materských školách v ktorých máme deti, môžem povedať, že 

všetky deti z mestskej časti, ktoré sa hlásili, budú na 

materské školy prijaté. Niektorí už dostávajú aj materiály 

o prijatí. To znamená, že všetky deti z mestskej časti 

budú prijaté od 3 rokov; tých rodičov, ktorí si dali 

samozrejme aj prihlášky. Pretože sa našli aj takí, ktorí 
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si zabudli dať prihlášku, ale robíme všetko preto, aby sme 

všetky deti mestskej časti umiestnili.  

 

 

 Čo sa týka riadenia škôl, tak tam máme 15 externých 

metodikov, ktorí nám napomáhajú, pretože my máme malé 

školy a keď chcete, poviem príklad, na jednej škole jeden 

zemepisár a jeden dejepisár a títo ľudia po odbornej 

stránke by ten rast nejaký nemali, je potrebné, aby sa 

pravidelne stretávali. Preto máme aj externých metodikov. 

A medzi tými externými metodičkami je aj metodička pre 

školské stravovanie, ktorá riadi činnosť školského 

stravovania. 

 

 Čo sa týka výsledkov toho, že sa stretávajú títo 

ľudia, ja si myslím že je aj to, keď ste čítali v 

novinách, keď sa robí testovanie deviatakov a ste si 

čítali testovanie v 9. ročníku za minulý rok zo 

slovenského jazyka, zistili ste, že na prvom mieste v 

rámci Bratislavy sa umiestnila naša škola na Jeséniovej, 

na treťom mieste sa umiestnila škola na Odborárskej a na 

piatom mieste Základná škola na Českej.  

 

 Tak vidíte, medzi prvými piatimi máme 3 naše školy, 

na čo som ja hrdý a pyšný, a samozrejme aj naši 

riaditelia, ktorí sú tu. 

 

 No, čo sa týka riadenia škôl, musím vám ešte povedať, 

že pripravujeme momentálne výberové konanie na riaditeľa 

Základnej školy s materskou školou Jeséniova, nakoľko pani 

riaditeľke končí volebné obdobie, takže k septembru aby 

sme to mali pripravené. Čaká to Radu školy, poslancov 

ktorí ste v Rade školy na Jeséniovej, tak vás toto 

očakáva. 

 To je k prvej časti. 
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 Potom je druhá čas, ktorá je potrebná.  

 

 To je tá časť, kde sú jednotlivé školy. Je tam 

vyučovanie, počet tried a všetko. Sú to materiály, delenie 

hodín, predmety. Je to preto, že Štátna školská inšpekcia 

ak príde na naše školy žiada si celý tento materiál, aby 

mali školy istým spôsobom schválené. Tak preto sa tu 

nachádza. 

 

 Ale zároveň sa tu dozviete všetko o tej škole, aj aké 

sú krúžky a aká je činnosť na jednotlivých školách.  

 

 

 V tretej časti máme, no to je taká ťažšia časť, ktorá 

hovorí o tom, koľko finančných prostriedkov by ktorá škola 

potrebovala na svoju opravu.  

 

 Keď si to všetko prečítate, sú to vysoké sumy, ktoré 

by potrebovali.  

 Samozrejme, sme si vedomí aj toho, že to všetko nejde 

a nedá sa naraz urobiť. Preto bol aj taký návrh a bolo to 

aj na Komisii školstva, ktorý vychádzal aj z toho, že by 

bolo vhodné, aby sa vytvorila komisia, ktorá prejde po 

jednotlivých školských zariadeniach a povie tie 

najnutnejšie veci, ktoré sú potrebné urobiť v rámci opráv 

z toho čo tam jednotliví riaditelia tieto veci si dali.  

 

 

 A poslednou časťou sú prílohy. 

 

 Tá prvá príloha, č. 1,  hovorí o tom, kto stojí na 

čele školy, zástupca; dozviete sa všetky základné 

informácie, ako sa dovolať, telefónne čísla, e-mailové 

stránky, a všetko si tam nájdete.  
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 V druhej prílohe sú zasa školy, ktoré sa nachádzajú 

na území mestskej časti. 

 

 Potom príloha č. 3 hovorí o materských školách, počte 

deti. Nájdete si tam všetky základné informácie, ktoré by 

ste potrebovali; koľko je z mestskej časti Bratislava, 

koľko je do 3 rokov, 4 rokov, atď.  

 

 Ďalej sú prijaté, neprijaté deti pre školský rok 

2011/2012 v materských školách.        

 

 V prílohe č. 5 je prevádzka materských škôl počas 

letných prázdnin. 

 Tam by som chcel trošku upozorniť, lebo mi telefonujú 

aj rodičia a dostávajú informácie, aby ste vedeli, že cez 

leto bude vždy otvorená jedna materská škola naša. Nie je 

problém dieťa, ktoré sa nedostane na jednotlivú materskú 

školu dať ho na inú. Zodpovedné sú za to zástupkyne pre 

materskú školu. Nemusíte ako rodič behať, nahlásite na 

materskej škole, že kedy chcete a pani zástupkyňa vám 

ohlási, že kedy je tá škôlka otvorená, na ktorú pôjdete. 

 Tu je tá tabuľka, takže tam si môžte pozrieť, ktorá 

materská škola je kedy otvorená. 

 Celé leto máme takto pokryté. 

 

 Tabuľka č. 4 nám hovorí o zápise detí.  

 

 Tie čísla si môžte popozerať v porovnaní s minulým 

rokom, aby ste mali. Ja som hovoril, že tam je o 16 detí 

približne viacej. 

 

 Čo sa týka prechodu detí z materskej školy, tam som 

hovoril, že väčšina detí ostáva, čo je veľmi dobré. Iba 14 

% momentálne nám odchádza do iných mestských častí.  
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 Ale musím vám povedať zároveň aj spätne, že na naše 

základné školy prichádza asi tretina detí s cudzích 

mestských častí a z okolia Bratislavy blízkeho a aj 

širokého by som povedal. 

 

 

 Čo sa týka prílohy č. 8, tam máte základnú školu, 

počty žiakov, triedy, priemery, proste všetky tieto 

základné veci nájdete.  

 

 Počet stravníkov: Pre vašu zaujímavosť na školách sa 

stravuje cez 82 % našich detí, čo je číslo veľmi pekné a v 

rámci Slovenska jedno z najvyšších. A myslím, že aj strava 

na našich školách je vcelku dobrá. 

 

 Príloha č. 9 nám hovorí o tých jednotlivých 

metodikoch ktorých máme. 

 

 Príloha č. 10 sú tie športové podujatia. 

 

 Príloha č. 11 kultúrne podujatia.  

 

 A príloha č. 12 hovorí to, čo majú deti najradšej, 

keď si pozriete túto prílohu, a to sú školské prázdniny. 

Takže sú tam rozpísané všetky na budúci školský rok a keď 

aj vy si ich budete hľadať, tak tu ich nájdete.   

 Toľko. Ďakujem za pozornosť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán vedúci, ďakujem vám za úvodné slovo.  

 

 Dámy a páni, otváram rozpravu, nech sa páči. 
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 Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlási, poprosím 

návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 Nech sa páči. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e 

Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a 

materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto pre školský rok 2011/2012; bez 

pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Dámy a páni, dávam hlasovať o návrhu uznesenia. 

 Nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie č. 6) 

 Za:             23 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 

 Dámy a páni, pristúpime k bodu R/3. 

 

 

 

MATERIÁL R/3: 

Návrh úpravy platu starostu mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán Kollárik máte úvodné slovo. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Dobrý deň. Návrh sa predkladá v súlade so zákonom 

289/2002, ktorý hovorí o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov. V tomto zákone je uvedené, že k 1. 4. 

sa spätne upravuje plat starostu s účinnosťou od 1. 

januára k priemernej mzde v národnom hospodárstve.  

 

 Štatistický úrad vydal začiatkom mája priemernú mzdu 

v národnom hospodárstve za rok 2010. Oproti návrhu, ktorý 

bol keď ste schvaľovali 22. 12. 2010 je iná, v súčasnosti 

je to 769 € za rok 2010. Všetky ostatné koeficienty a kódy 

v tom návrhu ostali identické ako boli predkladané 22. 12. 

okrem čísla priemerná mzda v národnom hospodárstve.  

 

 Z toho návrhu vyplýva, že mesačný plat po zaokrúhlení 

je 3.085 €.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Dámy a páni, nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Neprihlásil sa nikto.  

 Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie.  

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e 
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úpravu platu starostu mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto podľa predloženého návrhu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pripravme sa, ideme hlasovať. 

 Prosím, hlasujme. 

 

 (Hlasovanie č. 7.) 

 Za:             24 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Ďakujem.  

 Ideme ďalej. 

 

 

 

MATERIÁL R/4: 

Návrh úpravy platu miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, pán prednosta. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Návrh úpravy platu nevychádza zo zákona 289 ale zo 

zákona o obecnom zriadení, kde je pre kontrolu stanovený 

podobný postup s úpravou k 1. 4. Znovu vlastne ten plat, 

ktorý bol schválený pôvodne kontrolórovi sa upravuje 

jedine o priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Máte ho 

tam celý vypísaný, priemerná mzda v národnom hospodárstve 

za rok 2010 je 769 €.  
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 Celkový výsledný mesačný plat je 2.239 €. 

 Je to s účinnosťou spätnou od 1. 1. 2011. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu.  

 Nech sa páči.  

 Nech sa páči, pán poslanec. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ja by som mal pripomienky k tomuto návrhu. Neviem, 

aké sú možností, ale v každom prípade sme tu mali 

pripravený nejaký návrh; existuje nejaký materiál o tej 

škôlke, ktorý sa nepodarilo dneska konzultovať s pánom 

kontrolórom, keďže tu nie je. 

 

 A ja by som chcel poprosiť, keby sme sa k tomu 

nevyjadrovali dneska, alebo skratka môj názor je ten, že 

ja s tým nebudem súhlasiť čo sa týka úpravy jeho platu. A 

vôbec nechápem to, prečo by ten človek mal mať 30 %-nú 

odmenu, keď starosta má len 25.  

 Ako mám tomu rozumieť tak, že kontrolór robí viac 

alebo lepšie ako starosta? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie je to odmena, ale vysvetlí pán prednosta. 

 Nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  

 Velice jednoduchá odpoveď. 
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 Právo zastupiteľstva je schvaľovať úpravy platu, 

ktoré sú. Je to jeho právomoc so všetkým možným.  

 

 Tu sa predkladá povinnosť obce alebo v zastúpení 

starostu alebo miestneho úradu doložiť, že k 1. januáru sa 

zmenila priemerná mzda a ten nápočet vychádza z iných 

čísiel. Zastupiteľstvo keď schváli inú konštrukciu toho 

odmeňovania a oceňovania, je už vecou rozhodovania 

samotného zastupiteľstva. 

 

 Čiže v prípade, keby ste to teraz neschválili, so 

všetkým keď to schválite kedykoľvek v budúcnosti, tak so 

spätnou platnosťou aj tak tento plat bude bežať. A od 

daného dátumu, keď to schválite, bude bežať plat iný.  

 

 Čiže tu nie je možnosť vrátiť sa k tomu a povedať, že 

dávate iný plat, lebo tento plat sa napočítava spätne od 

1. 1., ale vy k dnešnému dňu môžete schváliť inú úpravu. 

Ale tento plat mu platí zo zákona. Čiže to je zákonom 

napočítaný plat.     

 

 Takže vaša diskusia znie principiálne o tom, že máte 

nejaký inakší návrh. Toto je vec, ktorá sa dá zobrať na 

vedomie, alebo môžte prijať iné rozhodnutie od dnešného 

dátumu, zajtrajšieho alebo následného. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 To znamená, že môžem dať nejaký pozmeňujúci návrh, 

alebo nejaké iné..? 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Ale nie k tomuto. Toto treba zobrať na vedomie a na 

iné riešenie. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže, ak môžem navrhnúť, to by som odhlasoval určite. 

Je na to zákon.  

 

 To, do čoho môžu poslanci vstúpiť je úprava platu tak 

starostu ako kontrolóra, pretože je nejaký základný plat a 

plus navýšenie. Navýšenie v súčasnosti v prípade starostu 

je štvrtina a v prípade kontrolóra 30 %. Čiže do tohto 

môžu poslanci vstúpiť. 

 

 Dámy a páni, má ešte niekto nejakú poznámku, návrh, 

pripomienku k tejto veci?   

 Pán poslanec Sládek, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som mal, Peter, 

jeden návrh, že neriešme to žiadnym uznesením teraz. Keď 

predložíš ten ďalší návrh, na ďalšom zastupiteľstve, a 

bude tu pán kontrolór, tak sa k tomu môžme vrátiť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte niekto?  

 Nakoľko nemám nikoho prihláseného, poprosím návrhovú 

komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  

úpravu platu miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto podľa predloženého návrhu. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie č. 8.) 

 Za:              19 poslancov. 

 Proti:            1 

 Zdržal sa:        4 

 Návrh bol prijatý.  

 

 Pristúpime k bodu R/5: 

 

 

 

MATERIÁL R/5: 

Návrh členov - odborníkov komisií zriadených Miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, otváram diskusiu.  

 Nech sa páči. 

 Prihlásila sa pani Arvayová, potom pán poslanec 

Wikler. 

 Nech sa páči, pani poslankyňa máte slovo. 

 

 

Poslankyňa D. A r v a y o v á : 

 Vážený pán starosta, kolegyne, kolegovia, tento 

materiál, ktorý tu máme, uznesenie bolo; predsedom stálych 

komisií bolo uložené, aby predložili návrh odborníkov. My 

sme na svojich 2 komisiách vybrali odborníkov, všetci 

traja poslanci súhlasili s tým, ale tu práve je meno, 

ktoré nebolo vybrané nami.  
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 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a 

informačné systémy mala vybraných odborníkov  

 Ing. Janu Tenkovú a  

 pani Mgr. Marianu Haliakovú.  

 

 V tomto materiáli je napísaný Peter Zapražný.  

 

 Rozumiem materiálu v tom aj že; je to presne tak ako 

sme sa 22. 12. dohodli, že sú to predsedovia a členovia 

komisií, ale tento koniec v tom materiáli po prerokovaní v 

jednotlivých komisiách a predsedovia poslaneckých klubov.  

 

 Ja si myslím, že uznesenie bolo predsedovia komisií.  

 A keď sme my, ja ako predseda komisie a moji členovia 

komisie dali si tam pani Ing. Janu Tenkovú a Mgr. Marianu 

Haliakovú, neviem, prečo sa tu odrazu objavilo meno Peter 

Zapražný.  

 

 S týmto sa neviem stotožniť a myslím, že ani členovia 

komisie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Pán poslanec Winkler. 

 

 

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

 Pán starosta, ja dávam návrh na stiahnutie tohto 

materiálu aj z toho dôvodu, ako povedala pani poslankyňa 

Arvayová, sú tam členovia - neposlanci, ktorí neboli v 

zoznamoch, ktoré sme mali k dispozícii, neprešli komisiami 

a boli prihlásení po termíne.  

 Ďakujem.  
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Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Keď je tu takýto návrh so všetkými možnými, a kývate 

hlavou, ako predkladateľ tento materiál  s ť a h u j e m.  

 

 Ja som bol v tom, že ten materiál sa bude predkladať, 

že z každej komisie dostanete sem uznesenie, ktoré rada 

preberie a zastupiteľstvo sa k nemu vyjadrí. Lebo bez 

ohľadu na to, aby ste kolegovia dostali vysvetlenie, 

predsedovia majú právo predložiť, zastupiteľstvo nemusí 

schváliť ten návrh a môže prijať iný, a vy ste tu ako 

poslanci. Čiže keď to beriete a je tu viacej takých 

vystúpení, ja nemám problém tento materiál stiahnuť.  

 

 Na budúci týždeň 24. je rokovanie Miestnej rady.  

 Materiál sa prejde, spraví sa doporučenie a do 

ďalšieho zastupiteľstva predložíme tých, o ktorých si 

myslíte, že by mali byť členovia komisií.  

 Myslím, že je to korektné riešenie pre všetkých, 

ktorí ste tu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja si teda považujem, že predkladateľ 

už materiál stiahol, ale ešte diskusia nebola ukončená, 

takže je to už viac-menej diskusia k stiahnutému 

materiálu. 

 

 Ja len chcem povedať pani Arvayovej, že myslím že 

bola aj v minulom volebnom období, ja som už asi vo 
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štvrtom volebnom období aj v rámci ostatných samospráv, v 

rámci hlavného mesta som druhýkrát.  

 

 Ja by som si dovolil podotknúť, že odborníkov do 

komisií, pokiaľ sme sa rozhodli, že teda ich prizveme, že 

sú súčasťou našej samosprávnej práce, že to nebude tak ako 

je na župe, že v rámci komisií nie sú odborníci, tak 

týchto odborníkov volí zastupiteľstvo. Zasa odborníkov 

nevolí komisia, ani predseda komisie. 

 

 Dovolím si zopakovať moje slová, ktoré som tu mal v 

rámci ustanovujúceho zastupiteľstva, ktorý návrh si 

myslím, že pán JUDr. Korček zosobnil alebo predniesol, aby 

sme otvorili možnosť aj pre rôznych občanov, ktorí bývajú 

v našej mestskej časti, aby sa prihlásili. To bola vôľa, 

ktorú sme predložili aj pre nových poslancov, ktorí sa s 

tým oboznámili. 

 

 A na základe toho bolo prijaté uznesenie, že časť 2, 

prednosta Miestneho úradu zverejní tento oznam, aby sa 

občania hlásili. Teda, ktorí majú záujem sa aktívne 

podieľať na našej práci v rámci mestskej časti. Aby to 

proste nebola žiadna dogma alebo žiadny taký výber, že ten 

ktorý tam bude prihlásený, tak len ten môže byť a už nikto 

iný. Lebo vždycky je to možné z pléna, lebo odborníkov 

volí plénum, to znamená zastupiteľstvo. 

 

 Teraz, pani Arvayová, keď príde 5 návrhov, tak môžu 

byť všetci piati zvolení a vôbec predseda o tom 

nerozhoduje, nevyberá. Je to poradný orgán. Nie je to 

záväzné stanovisko komisie.  

 

 To znamená, ešte raz plénum. My sme takú diskusiu 

mali na ostatnom mestskom zastupiteľstve hlavného mesta, 

kde takisto z pléna prišli ďalšie návrhy. Ja poviem, áno, 
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je to viac-menej taká záležitosť koordinácie medzi 

predsedami komisií, medzi klubmi.  

 

 Na základe takejto koordinácie vlastne vzišiel tento 

návrh, na základe pána Winklera, pána Margoliena, pána 

Bartoša bol dohodnutý tento materiál, nevznikol naozaj na 

vode. Bol potom vyhotovený, spracovaný, predložený do 

dnešného zastupiteľstva. 

 

 Nič som teda nepočul nejaký argument proti, napríklad 

či ten pán Zapražný keď ho tu vidím, čo ste citovala, 

nebol prerokovaný vo vašej komisii, že či má nejaký 

problém odborný, vecný, mentálny, neviem aký aby nemohol 

byť členom komisie kultúry, mládeže, športu, voľného času 

a informačných systémov.  

 

 Pokiaľ to tak je, že chcete vlastne nejaké curriculum 

vitae tých ľudí čítať, vedieť, teda tak ako bolo povedané 

že nejaké životopisy, či má bydlisko, teda verifikovať si 

nejaké iné a ďalšie informácie ešte znovu na komisii, aby 

ste boli o tom oboznámení, tak potom si dovolím teda 

predložiť návrh aby, lebo jediný argument, ktorý tu zaznel 

v rámci takej neformálnej diskusie bol, že sa neprihlási 

do 31. 3. a nič iného sa teda do ďalšieho zastupiteľstva 

nedostane.  

 

 To znamená, už keby znovu tam chcel byť, mal byť, 

alebo mohol byť niekto iný, alebo teda z pléna, tak už sa 

nikto neprihlási spätne do 31. 3. 2011. 

 

 Takže to je len tak na vysvetlenie.  

 Preto sa vám trošku divím pani Arvayová, lebo vy ste 

už bola aj v minulom zastupiteľstve, vždycky tam trebalo 

takú určitú vyváženosť, zastúpenie, proporcionalitu, 

mladí, starí, odborníci, muži, ženy. Možno niektorí z 
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nominácie politických strán, niektorých občanov, aby 

nebolo viacej odborníkov ako poslancov, lebo veď vieme že 

majú hlasovacie právo. Takže takto nejako návrh sa vlastne 

vygeneroval a teda takto bol potom schvaľovaný. 

 

 Takže pre ten dátum si dovolím predložiť teda bez 

návrhu uznesenia, len tak neformálne, ako povedal pán 

predkladateľ, nech sa tento návrh ešte predĺží do konca 

mesiac máj, že by teda ešte mohli prísť nejaké návrhy, 

nech sa to teda znovu teda dá do tých komisií tí čo tam 

neboli, alebo čo by prišli, a na ďalšom zastupiteľstve by 

sa teda o tom rokovalo. Ďakujem pekne.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, ďakujem pekne.  

 Prihlásený je pán poslanec Bartoš. 

 Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážení kolegovia, 

vážené kolegyne, chcel by som ešte raz doplniť a prečítať 

uznesenie, ktoré bolo prijaté dňa 22. 12. 2010, kde 

prednostovi miestneho úradu ukladáme zabezpečiť 

zverejnenie oznámenia o možnosti; podotýkam to slovko 

"možnosti" obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto uchádzať sa o zvolenie za členov odborníkov stálych 

komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto.  

 

 Čiže keď si to podrobne prečítame, tá možnosť bola.  

 

 Ako predsedovia komisií si vybrali aj z tých 

nahlásených odborníkov plus si to doplnili o ďalších 
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občanov mestskej časti. A myslím si, že nič sme neporušili 

a presne ideme podľa uznesenia, ktoré sme prijali 22. 12. 

To rozloženie sme sa dohodli, že bude 8, 8, 5. To je tiež 

zachované medzi predsedami klubov, čiže žiadne uznesenie 

nikto neporušil.  

 Čiže preto som prekvapený, že sú momentálne takéto 

reakcie. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec, s tým čo hovoríte v zásade súhlasím.  

 

 Zároveň však priznám sa, mal som ten istý pocit ako 

tu predniesla pani poslankyňa Arvayová, ako z toho vznikla 

taká atmosféra, naozaj, dbať na to a akcentovať práve 

záujem a vôľu občanov, ktorí sa chcú zapojiť bez ohľadu na 

ich politickú príslušnosť a neangažovanosť.  

 

 Čiže tiež som bol v tom, že vyberať práve z tých 

ľudí, ktorí sa prihlásia. 

 

 Ale nepopieram to čo hovoríte, je tak, uznesenie bolo 

formulované inak.  

 

 Čiže ja by som sa priklonil k tomu, že tu navrhol pán 

poslanec Gašpierik a túto možnosť ešte raz otvoril, 

napokon dal tento návrh, a umožnil občanom do konca 

mesiaca mája sa prihlásiť. 

 

 Takže nasleduje pani poslankyňa Arvayová. 

 Po nej pán poslanec Bartoš. 

 Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. 
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Poslankyňa D. A r v a y o v á :  

 Vážený pán starosta, kolegyne, kolegovia, ale aby sme 

nezosmiešňovali nejaké uznesenie, ktoré do 31. 3. naozaj 

mali odovzdať svoje kandidatúry na odborníkov. My sme na 

komisii dvakrát na zasadnutí každého jedného a bolo ich 

20, aj sme si prešli ich kandidátky. 

 

 Ja si myslím, že keď máme už koniec mája a sú komisie 

zložené z 3 poslancov, ako ja mám komisiu, je to veľmi 

náročné, keď my robíme komisiu len 3 poslanci. Skutočne 

ako kultúra a šport je naozaj vyčerpávajúca komisia. 

Poviem vám, to sú soboty, nedele, večere, máte rôzne 

akcie. Mne tí odborníci chýbajú. 

 

 Ale tí ľudia čo si majú myslieť?  

 Koľkí sa tu prihlásili 56, 60, neviem presne. A teraz 

už je koniec mája. Keď to budeme schvaľovať tak už bude 

jún.  

 

 Veď ale to aj voči tým občanom mne sa nezdá veľmi 

seriózne; tak raz sme dali do 31. 3., komisie fungujú len 

s poslancami, a tí odborníci nám chýbajú, naozaj. 

 

 Možno, že komisie, kde ich je 7, finančná alebo 

neviem aká, ale tie ktoré sú zložené iba z 3 poslancov je 

to veľmi, veľmi náročné.   

 

 Prosím, aby ste skúsili si uvedomiť, že naozaj čakať, 

už bude jún a potom sú prázdniny, tak potom sme nemuseli 

také uznesenie ani dávať do 31. 3.  

 Dokedy budeme čakať?  

 Ako skúste pochopiť komisie, ktoré sú zložené z málo 

poslancov. Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, pán poslanec Bartoš, máte slovo. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, 

vážení kolegovia, nedá mi nereagovať, lebo padlo tu meno 

Zapražný Peter.  

 

 Tento bol prihlásený do tejto komisie, nie je členom 

žiadnej strany. Je to z radov občanov. A po zvážení 

všetkých mien som si ho ja osvojil, náš klub si ho 

osvojil. A preto si myslím, že tieto argumenty, čo tu 

padajú sú neadekvátne.  

 

 A myslím si, že tak ako bol materiál pripravený mohol 

by byť úplne v pohode dneska schválený. Lebo myslím si, že 

iný materiál o mesiac nebude. Ďakujem. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Poprosím vás, mám taký pocit, že celý spor alebo celý 

problém vznikol alebo vzniká z niečoho iného. Urobil som 

chybu, že som pristúpil, že pán Winkler, pán Magdolien a 

pán Bartoš mi dali iný návrh ako predložili predsedovia 

komisií, lebo som predpokladal, že je teda so všetkými 

dohodnutý.  

 

 Takže poprosím, vrátim to späť, a to čo predložili 

predsedovia komisií pôjde do zastupiteľstva. A vy keď si 

tu predložíte čokoľvek iné, tak je to už zodpovednosť 

zastupiteľstva, lebo predsedovia dostali túto úlohu 

uloženú. 
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 A takto pani Arvayová má ozaj problém s tým, aby 

vysvetlila niekomu, koho do tej komisie prerokovali a 

navrhli. 

 

 Takže jednoducho, do najbližšieho pôjde, nech sa 

prihlási do 31. mája, jedno. Ale ten ktorý prejde cez 

komisie z tejto konštrukcie. Prosím, ospravedlňujem sa, že 

som prijal tento návrh v domnení, že si to títo traja 

predsedovia prerokovali vo svojich poslaneckých kluboch, 

alebo v celom tomto. A jednoducho, že to je priechodné v 

zastupiteľstve bez diskusie.    

 

 A tu, keď sa prijme iný návrh alebo iné riešenie, už 

to bude zodpovednosťou tohto zastupiteľstva. Ona sa otáča 

logicky za to, čo bolo v uznesení uložené, a čo vlastne na 

rokovaní komisie ako vyhlásila.  

 

 Ospravedlňujem sa za to, že som prijal tento návrh 

troch predsedov poslaneckých klubov.  

 S ť a h u j e m   materiál z rokovania.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 

 Ja len si dovolím doplniť a pochopil som to tak, že 

ide o nejaký systémový problém, nie o problém s pánom 

Zapražným.  

 Zhodou okolností ja ho poznám, je to náš občan z 

Riazanskej ulice, šikovný mladý muž.  

 

 Tu skôr ide o to, niečo úplne iné.  

 Pán Bartoš, nech sa páči, máte slovo. 
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Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ale keď si prečítam 

to predchádzajúce uznesenie, že predsedom stálych komisií 

predložiť návrhy na voľbu ďalších členov, znova sa 

zacyklíme a bude ďalšie zastupiteľstvo. Títo predsedovia 

si dajú nejaké návrhy, jednotlivé poslanecké kluby si to 

neosvoja a toto vedie cesta, že tých členov - neodborníkov 

v komisiách neschválime ani do Vianoc.  

 

 Čiže skutočne, keď máme určité rozdelenie 8, 8, 5, a 

to sme dohodli, tak teraz keď budú zase predsedovia 

komisii si niečo navrhovať, dajú sem návrhy, tie návrhy 

neprejdú a potom sa znova vrátime k tomu pôvodnému 

zoznamu.   

 

 Lebo ja za klub SDKÚ - DS trvám na tých 8 ľuďoch, 

ktorých som tam navrhol, a tým pádom vznikne problém. Čiže 

neodsúvajme problém na ďalšie zastupiteľstvo, o 3 

zastupiteľstvá ďalšie, a podobne. 

 

 Ja si myslím, že takto ako bol ten materiál 

pripravený sa úplne v pohode môže schváliť a iný materiál, 

myslím si, že na ďalšie zastupiteľstvo nebude. Normálne 

vám hovorím - nebude ďalší materiál. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ja by som nevyvolával nejaký problém z týchto vecí. 

Nie je predsa problém urobiť to čo navrhuje pán prednosta, 

zvolať si naraz všetkých šéfov komisií, zároveň všetkých 

troch šéfov poslaneckých klubov a tam sa dohodnúť na 

nejakom finálnom návrhu.  

 A ten sa prednesie tu na zastupiteľstve a k nemu sa 

zastupiteľstvo vyjadrí. Tým pádom bude mať každý možnosť.  
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 Nech sa páči, pán Margolien, máte slovo. 

 

 

Poslanec V. M a r g o l i e n :  

 Vážený pán starosta, ďakujem za slovo. Ja by som 

chcel v mene nášho poslaneckého klubu tiež potvrdiť, že 

sme vyberali skutočne odborníkov za náš poslanecký klub. A 

tiež sa teda prikláňame k názoru pána Bartoša. Ďakujem. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k: 

 Kolegovia, nehnevajte sa, že ako prednosta diskutujem 

o tomto probléme, čo je vyslovene poslanecký. Tri komisie 

dali návrh, je problém aby sa rozhodlo. Pani Arvayová má 

pravdu, jej komisia dala návrh. Ale zo šiestich dali len 

tri návrh.  

 

 Tak ako prednosta koho mám predložiť?  

 Mám tam napísať, že tá komisia nepredložila, tá 

komisia, trapás v zastupiteľstve, o ktorom teraz hovorím.     

Tak som radšej pristúpil k tomu, že sa postavili traja 

predsedovia, ktorí povedali, že my z tej skupiny, ktorú 

zastupujú, do tejto konštrukcie pôjdu. 

 

 Poprosím, neotvárajme túto diskusiu ďalej. 

 Nič sa nestane vo všetkom tom fungovaní.  

 

 Doporučujem, na budúci týždeň zvolám, alebo dneska je 

utorok možno na piatok, alebo na pondelok budúci týždeň 

zvolám vás, poprosím, povedzme na 16. hodinu v pondelok 

všetkých predsedov komisií a všetkých 3 predsedov 

poslaneckých klubov, spravíme tam dohodu. Prejdeme cez tie 

zoznamy; aby ste vedeli, toto sú tí prihlásení. Je 

databáza každého, ktorých prihlásili, ja ju držím so 
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sebou. Spraví sa tam spoločné dohodnutie, s ktorým sa 

pôjde ďalej, aby sme túto vec nekomplikovali. Pekný deň. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec Ágoston, nech sa páči, máte slovo.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem. Nedá mi nevyjadriť sa k tomuto. Minulé 

zastupiteľstvo sme sa dozvedeli o tom, že existujú nejakí 

nezaradení poslanci, ktorí nepatria do žiadneho klubu;  

som jeden z nich.  

 

 Teraz tu počúvam od môjho predsedu pána Gašpierika, 

ktorý rozpráva o tom, že sme dali možnosť občanom, aby sa 

prihlásili do komisií. V zapätí na to počúvam predsedu 

klubu, že sa kluby na niečom dohodli. 

 

 Tak jedná sa o nominácie politické alebo sa jedná o 

možnosť občanov.  

 

 Vie mi k tomu dať niekto nejakú informáciu?  

 Ja tomu nerozumiem, prepáčte. Naozaj. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Priatelia, navrhujem naozaj už túto vec ďalej 

nerozvádzajme. 

 

 Povedali sme si, je tu riešenie pána prednostu, 

uzavrieme to a ideme ďalej.  

 

 Pán poslanec Sládek, nech sa páči, máte slovo. 
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Peter Ágoston, prosím ťa, tie dve veci sa nevylučujú; 

ako nechcem to nejako verejne obhajovať, ale nevylučuje sa 

to.  

  

 A druhú vec čo mám, ja by som len chcel navrhnúť 

pánovi starostovi, prosím vás, vymenujme nejakú komisiu, 

(úsmev v pléne) nie že by sme ich nemali dosť, ale 

vymenujte nejakú komisiu zloženú z poslancov, ktorá bude 

kopírovať predsedov komisií a predsedov klubov napríklad. 

To nechám vám na zváženie, ktorá to celé uzavrie po 31. 5. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, vy si uťahujete z tohto zastupiteľstva 

teraz už.  

 Berte to tak, že sme sa dohodli na vytvorení 

viacerých komisií. A aj vám pôjde tento týždeň e-mail, 

pretože viacero problémov, do ktorých by som chcel 

poslancov viac zaangažovať. 

 Nech sa páči, pán poslanec Winkler.  

 

 

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

 Dámy a páni, v pondelok o štvrtej, tak ako povedal 

pán Kollárik, dobre? A nechajme to tak už, prosím vás. A 

dohodneme sa určite. Tam nejde o tých ľudí, tam ide o to, 

takže to bolo proste systémové zlyhanie. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne. 

 Chce sa ešte niekto prihlásiť do diskusie? (Nikto.) 
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 Dámy a páni, poďme ďalej. 

 Takže vyčerpali sme oficiálny program dnešného 

zastupiteľstva. 

 

 Prichádzame do bodu rôzne.  

 

 

BOD 8: 

Interpelácie. 

 

BOD 9: 

R ô z n e. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči.   

 Dovolím si dať slovo ešte pánovi prednostovi. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  

 Chcel som vás poprosiť, beží sčítanie domov, bytov, 

obyvateľov. Samospráva Nového Mesta je do toho 

zaangažovaná v plnej miere, akým spôsobom môže byť, sme 

toho organizátori. Potrebujeme, takisto ako ste chceli o 

majstrovstvách vedieť, aby ste vedeli aj o tomto sčítaní.  

 

 Máme 187 sčítacích komisárov, ktorí do tohto piatku 

19. musia sa rozísť a obísť obyvateľov domov a rozdať im 

všetky možné veci, ktoré sú s tým spojené. Máme informácie 

na webovej stránke, takisto Štatistický úrad spúšťa okolo 

toho množstvo akože informácií. 

 

 Nechcem hovoriť o tom, že to je komplikovane 

spravené, že to nie je dobré spravené, ale jednoducho už 
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keď to došlo na úroveň obce, tak obec to už musí spraviť 

bez ohľadu na to, či sa háda Ministerstvo vnútra a 

Štatistický úrad o systéme a spôsobe, čo možno ste 

zhliadli v televízii.  

 

 My to už zvládneme, my to už porobíme, jednoducho 

túto vec, ktorú niekto trošku pokazil; tak jednoducho 

dokončíme. Nie je to jednoduché kvôli tomu, lebo na 

začiatku nám odišlo veľké množstvo komisárov, aj keď sme 

ich mali prihlásených na začiatku dosť. Lebo keď videli 

ten systém, čo treba všetko robiť, tak sa toho trochu 

zľakli.  

 

 Za druhé, nechcem hovoriť o tom, že nám množstvo 

papierov a tých podporných sčítacích vecí akože chýba, 

pretože sa celé sčítanie robí na počet obyvateľov, domov a 

bytov z roku 2011. Čiže toľko dostávate papierov, 

materiálov, peňazí a všetko, aj keď už sme posunutí v 

množstve obyvateľov a sčítania kamsi akože do úplne iných 

čísiel.  

 

 Chcem vás len poprosiť, keď vám ktokoľvek bude v 

tejto veci kontaktovať, v rámci budovy máme vytvorený 

štáb, ktorý vedie prednosta a pani Červenková, keď majú 

ľudia nejaké otázky alebo problémy, aby sa orientovali. 

 

 Keď môžte z vašej pozície podporte, aby sa ľudia toho 

sčítania zúčastnili, lebo každý sčítaný obyvateľ prináša 

nám prospech v tom, že podielové dane sa delia podľa počtu 

obyvateľov, ktorí sú v danej obci. Čiže každý nesčítaný, 

ktorý sa neobjaví a žije v našej mestskej časti, máme o to 

definovaný objem z podielových daní a zo všetkého menej.  

 

 Poprosím, aj vaša miera stojí v tom, že jednoducho 

tí, ktorí budú mať otázky, alebo budú váhaví, alebo nebudú 
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sa o túto vec zaujímať, lebo chcú z nej nejakým spôsobom 

ujsť, nech sa aspoň účastnia toho nejakým spôsobom.   

 

 Verte v to, že sa nám objaví veľké množstvo prázdnych 

bytov, neobývaných domov, kde ľudia nechcú prihlásiť. Že 

je veľké množstvo ľudí, ktorí vlastnia aj viacej bytov, 

viacej domov a bude problém s tým sčítaním. Že sú tu 

ľudia, ktorí nie sú tu prihlásení k pobytom a že 

jednoducho fungujú, a je to rôznym spôsobom. Ale aspoň 

tým, ktorí sa budú chcieť prihlásiť, alebo tí ktorí chcú o 

tejto veci diskutovať, aby im to bolo umožnené.  

 

 Za druhé, je možné sčítať elektrickou formou. 

 

 Tá elektronická forma pozostáva z toho, že každý 

obyvateľ dostane v obálke zalepené niečo také, ako 

dostávame ku karte pinkot, na základe ktorého môže celé to 

sčítane spraviť. 

 

 Keď ju otvorí tú obálku, má tam všetky dáta, kam má 

volať alebo kam má skladať. Takisto je zadefinovaný čas, v 

ktorom môže vkladať a môže tú informáciu podať. Do 29. 

mája tohto roku môže každý sa do tohto prihlásiť.  

 

 Tí, ktorí sa prihlásia, či už za byt, za dom, alebo 

za samotného obyvateľa, sú sčítaní automaticky. Tadiaľto 

sčítací komisár nenavštevuje. Od všetkých ostatných musia 

tieto veci stiahnuť a poskladať. 

 

 

 Buďte, poprosím, nápomocní a poraďte detto to isté, 

keď treba, aby tí ľudia sa toho nebáli, lebo nie je to 

komplikované. Po stlačení pár údajov ste na tej stránke a 

velice ľahko sa to akože skladá.   
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 Chcel som vás len poprosiť, aby ste boli tolerantní a 

podporili nás v tejto veci v našom území. A vlastne každý 

sčítaný obyvateľ sa v podstate prejaví pozitívne v celom 

tom konaní.  

 

 Zápasíme o to, aby po sčítaní sa objavilo vyššie 

číslo obyvateľov Nového Mesta ako 40 tisíc, lebo menšie 

číslo ako 40 tisíc bude znamenať, že v ďalšom volebnom 

období nejaké iné nápočty na všetky veci, ktoré sú tu v 

území, sa môžu diať. Každý obyvateľ, ktorého dostaneme v 

tomto sčítaní naviac, sú vyššie podielové dane, v rámci 

toho prerozdelenia ktoré jestvuje. 

 

 Ďakujem vám za ochotu túto vec vypočuť. 

 

 A poprosím, buďte nám aspoň tým, že jednoducho budete 

sa pozitívne k tejto veci vyjadrovať na našej strane a 

pomôžete nám tým, že to prebehne úspešne, jednoduchšie a 

menej komplikovanejšie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, ďakujem.  

 

 A spomenuli ste majstrovstvá sveta, takže iba krátku 

informáciu: 

 Ako viete, mnohí z vás, vrátane mňa, mali sme obavy, 

predovšetkým z bezpečnosti. Nakoniec sa obavy, našťastie, 

nepotvrdili. V zásade majstrovstvá sveta prebehli v 

poriadku. Čistota bola zachovaná počas celých 2 týždňov. 

Nevyskytli sa žiadne extra vagantnosti, ani vážnejšie 

incidenty v našej mestskej časti.  
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 Jediné problémy, ktoré sa objavili, boli problémy s 

parkovaním, aj to nie veľmi významné, a skôr išlo o 

jednotlivcov.  

 

 

 Chcem poďakovať každému z vás, kto prejavil záujem v 

tejto veci a hoci len malo mierou sa angažoval, pretože 

práve vďaka aj záujmu vás poslancov, jednoducho bol 

vyvinutý tlak tak na políciu, ako aj na ostatné orgány, 

aby bolo všetko v poriadku.  

 

 Osobne som bol s ministrom vnútra deň predtým než sa 

začali majstrovstvá na prehliadke všetkých odb. zložiek, 

takže videli sme, že boli sme pripravení, ako Slovensko, 

snáď na všetky eventuality a som veľmi rád, že k ním 

nedošlo. 

 

 Dámy a páni, nech sa páči, otváram diskusiu.  

 

 Do diskusie sa nám prihlásili pán Mgr. Sládek, pán 

Ing. Galamboš, pán Ing. Jackuliak a pán MUDr. Dubček.  

 Nech sa páči, pán poslanec Sládek, máte slovo. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Pán starosta, v tejto súvislosti chcem len poďakovať 

za riešenie situácie s ktorou sme sa na vás obrátili ako 

poslanci Norovský, Mikulec a Sládek. Jednalo sa o tie 

nešťastné garáže na Kukučínovej ulici. Potvrdzujem, že 

list od vás som dostal, ako informáciu, ako sa táto 

situácia vyriešila, resp. ako sa rieši, takže za to vám 

chcem poďakovať.  
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 A teraz by som chcel nechať priestor na diskusiu, 

lebo asi kolegovia poslanci sa chcú vyjadriť k tomu čo tu 

bolo povedané zo strany pána Kollárika a vás.  

 A ja mám potom ešte jeden návrh uznesenia. Ale netýka 

sa týchto vašich dvoch vystúpení, takže by som sa ešte raz 

vrátil potom. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Prihláste sa, nech sa páči. 

 Pán poslanec Galamboš, máte slovo, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Mal by som iba jednu 

takú operatívnu otázku; jedná sa o eurofondy. 30. 6. konči 

dedline na vedomostná ekonomika a elektronizáciu, kde sme 

prihlásení do tohto projektu v zmysle uznesenia 25/14. A 

prioritu infraštruktúra projekty integrované sídla 

mestských častí, kde je cieľová suma 5 miliónov € na 

obnovu škôl, výmeny okien, atď. 

 

 Chcel by som sa opýtať, v akom stave sú projekty za 

našu mestskú časť čo boli podané, alebo či už máme nejakú 

spätnú väzbu?  

 

 Druhá časť: By som sa chcel opýtať ohľadom čerpania 

rozpočtu mestskej časti, či boli prijaté nejaké rozpočtové 

opatrenia, alebo v akom stave je čerpanie? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dobre. 

 Ak dovolíte, v prípade prvého bodu by som oslovil 

pani RNDr. Ondrovú, aby vám podala informáciu.  
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 Ja by som ju doplnil ešte o jednu vec. V súčasnosti 

prebieha kontrola na našom úrade. Týka sa celého projektu 

Nová Doba. 

 

 A tretia vec, áno, boli prijaté rozpočtové opatrenia 

a k dnešnému dňu ich bolo podpísaných 6.  

 

 V prípade záujmu nie je problém ich rozmnožiť, dať 

vám ich do schránky, nemusíte ani interpelovať.  

 Pani doktorka, nech sa páči.  

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, poverená vedením hosp. a 

finančného oddelenia: 

 Ďakujem. Čo sa týka tej otázky ohľadom možnosti 

čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 

tak rozbehnutá je elektronizácia bratislavskej samosprávy, 

kde sme teda zatiaľ zapojení. 

 

 Chcela by som povedať, že tam už sú vydané 

jednoznačné pokyny, ktoré vlastne musíme priebežne plniť. 

Takže to čo doteraz bolo potrebné, to som zrealizovala. Je 

už vydaný vlastne celý ten zoznam príloh, ktoré bude 

potrebné priložiť, tak na tom sa pracuje.  

 

 Akurát koncepcia rozvoja informačných systémov, tak 

to v podstate teraz dohadujem, že akým spôsobom sa to bude 

dať urobiť.   

 

 No, a do 30. júna to je treba predložiť, s tým že ja 

som sa vlastne rozprávala na túto tému s pani Mgr. 

Kapišinskou, ktorá to má pod palcom na hlavnom meste, a 

tam je predpoklad že do 20. júna to musia vlastne tí 

partneri, medzi ktorých patríme aj my, predložiť. 
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 No, a spomeniem, jedna z príloh povinných je práve aj 

záverečný účet, takže som veľmi rada, že bol schválený a 

že teda nejaká komplikácia tým pádom by nemala nastať. 

 

 Čo sa týka integrovanej stratégie regenerácie 

mestských oblastí, lebo ja predpokladám, že na toto sa pán 

poslanec pýtal v tej druhej časti. Tak tam je to tak, že 

bola som na rokovaní u pána primátora s ďalšími mestskými 

časťami s tým, že sa dohodlo, že tie predbežné projektové 

návrhy budú predložené do 30. júna. A budú to vlastne 

investičné projekty všetko.  

 

 Pôjdu tam 3 rekonštrukcie škôl a verejné 

priestranstva dve.  

 

 A bude do toho zapojený projektové manažér, aby sa to 

vôbec podarilo zrealizovať. Lebo tam nie je potrebné, 

zatiaľ teda keď nevieme či vlastne budeme medzi tými 

vybranými tromi mestskými časťami, aj keď zatiaľ fungujeme 

tak, že pokračujeme ďalej, že sme medzi nimi. Stať sa môže 

čokoľvek, lebo miesto troch už bude zapojených päť, čiže 

môže sa to zmeniť tá situácia.  

 

 Tak nemá zmysel aby sa dali robiť projektové 

dokumentácie na týchto 5 projektov, keď neuvažujeme, že v 

prípade že by sa nám nepodarilo získať tie prostriedky zo 

štrukturálnych fondov, tak zatiaľ sa neuvažuje, že by sa 

týchto 5 projektov realizovalo.  

 

 Tak zatiaľ sa urobia vlastne len tie predbežné 

projektové návrhy, kde bude vlastne len taká predbežná 

kalkulácia od investičákov zapracovaná.  

 

 A keď by sa nám podarilo, že teda prejdeme do toho 

definitívneho kola a išli by sme vlastne do tejto 
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integrovanej stratégie na základe výzvy už definitívnej, 

čož bude predpokladám, podľa toho čo mám informácie, 

október, november, tak až potom by sa pristúpilo potom k 

riešeniu toho problému, že zadať projektové dokumentácie a 

spracovať tie projektové návrhy ako také.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec stačí? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Doplním ešte vetu aby ste vedeli. Boli sme tam medzi 

tromi, pretože to bolo orientované, že to budú robiť len 3 

mestské časti. Vzhľadom na to, že na magistráte táto 

integrovaná stratégia kolabovala a magistrát je nositeľom 

tejto, tak nadriadený orgán ju otvoril nanovo a vytvoril 

tým pádom širší zoznam ľudí, ktorí môžu byť. Čiže nielen z 

Bratislavy. Takže miesto troch, ktorí sme to boli aj 

jediní možní a jediní vybratí, tak už je tam 5 

prihlásených, medzi ktorými sa musí urobiť výber.  

 

 Takže nie je to našou chybou; to kdesi na úrovni 

magistrátu skolabovalo v priebehu minulého roku a sa to 

tohto roku otvára. Takže teraz sme vo vnútornej súťaži 

medzi piatimi mestskými časťami, ktoré z nich to budú tam 

pokračovať. 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á : 

 A ešte ak môžem doplniť; nielen s týmito 5 mestskými 

časťami, ale bohužiaľ ešte aj ďalšie mestá Bratislavského 

kraja. Čiže tam môže nastať ten problém vzhľadom na to, že 
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je tam naalokovaný určitý balík finančných prostriedkov, 

tak môže sa stať; 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Mesto Bratislava ten návrh nepodalo. Tým pádom 

nechceli na úrovni ministerstva, aby sa ten projekt 

stratil, tak ho rozšírili na Vyšší územný celok. A v rámci 

Vyššieho územného celku je takisto mestská časť, takto 

podávame, pretože Bratislava znovu ale nie už s 5 

mestskými časťami, ale aj s 3 mestami Bratislavského 

kraja.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prihlásený je pán Jackuliak. 

 Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.  

 

 

Poslanec Ing. J. J a c k u l i a k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som sa chcel 

spýtať na dve veci. 

 Jedna je, že posledný materiál na dnešné miestne 

zastupiteľstvo je Správa o činnosti Okrskovej stanice 

Mestskej polície, kde je uvedené, že ju dostane na stôl.  

 Takže sa chcem spýtať, prečo na stole nie je 

predložená? Aspoň ja ju nemám 

 

 

 A druhá vec, ktorá možno trošku súvisí je, že takisto 

kvitujem ako bola zvládnutá organizačná stránka 

Majstrovstiev sveta v hokeji. Verím tomu, že všetci 

kompetentní, vrátane vás pán starosta, urobili všetko pre 

to, aby z hľadiska občanov to dopadlo čo najmenej. Ja v 
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tej oblasti bývam, takže nemal som všetky tie naše kroky. 

Bolo čisto, bolo to zorganizované výborne. 

 

 Chcem sa spýtať len, nakoľko som dostal ako občan váš 

list do poštovej schránky ohľadom niektorých aktivít. 

Stan, ktorý bol umiestnený pred Istropolisom, akým 

spôsobom mal povolenú prevádzku, pretože v tom liste 

uvádzate, že ste im dali do podmienok, aby bolo zriadené 

aj detské ihrisko. Bola tam zriadená jedna tá nafukovacia 

šmýkačka asi deň, potom ju zbalili.  

 

 A z hľadiska tých otváracích hodín, resp. produkcie 

ďaleko po desiatej hodine išiel z toho stanu dosť výrazný 

hluk, čo teda rušilo nočný kľud v tejto oblasti.  

 

 Takže ak teda to bolo po desiatej, predpokladám, 

prečo potom naša Mestská polícia nezasiahla v tejto 

oblasti, kde sú oproti bytové domy? Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Môžte, pán prednosta. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k :  

 V podstate tá prvá otázka s Mestskou políciou je 

velice jednoduchá odpoveď. Pán veliteľ to mal v 

systémových základných povinnostiach. Okrem jedného 

človeka, ktorý sedel na stanici oni mali 24 hodinovú 

službu, stále to strážili. Oni bežali v tom projekte, 

ktorý bol teraz na majstrovstvá sveta. Bez problémov 

uviedol, že nestihol som to spraviť. Lebo ten materiál je 

zaradený do riadneho systému odovzdávania. Takže preto aj 

pán starosta dostal pozvánku a hovoril, že nám to v tom 

termíne akože odovzdá.  
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 Ospravedlňujem sa pánovi veliteľovi, na najbližšom 

zastupiteľstve to bude dvojmesačné. A na najbližšiu radu a 

zastupiteľstvo bude predkladať sumárnu správu za celý rok. 

Nie je to žiaden úmysel, ale keď ste mestských policajtov 

videli, 24 hodín Stanica Nové Mesto stále v tom vyhradenom 

území, mali problém to fyzicky zvládnuť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pokiaľ ide o druhú vec, áno, je to tak. Povolili sme 

ten stan, nakoľko o to požiadala firma, ktorá získala 

nájomnú zmluvu od Domu odborov. S tým, že nebolo to 

podmienené, ale sme ich požiadali aby akýsi "fejvr" 

urobili. A mali sme tam malý stánok s cieľom využiť túto 

plochu aj na to, aby občania mohli informovať o 

problémoch, najmä v súvislosti s majstrovstvami sveta. S 

tým, že ako ďalší fejvr alebo drobnosť bolo dohodnuté, že 

tam bude nejaká detská šmýkačka a nejaké ihrisko.  

 

 Priznám sa, nekontroloval som to. Bolo to skôr na 

báze ako urobte niečo pre nás a urobte vlastne aj pre seba  

a veď ide o občanov našej mestskej časti keď ste tu. 

 

 

 A druhá vec, priznám sa, neviem o tom, že by Mestská 

polícia dostala nejaké podnety v prípade rušenia nočného 

kľudu v tejto veci. A prevádzka bola povolená do 22 hodiny 

s tým, že do 24 hodiny tam mohli byť, ale obrazovka mohla 

byť iba vo vnútri. Aspoň tak to bolo formulované. 

 

 Nech sa páči, prihlásený je MUDr. Dubček. 

 Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo. 
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Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

 Vážený pán starosta, možno že to nebude súvisieť 

priamo s predošlou debatou, ale myslím si, že tie 

investičné fondy, to je beh na dlhé trate.  

 

 Takže ja som si tu také konkrétne pripravil otázky, 

čo sa týka hygieny a žitia na detských ihriskách.  

 

 

 Chcem poďakovať aj JUDr. Korčekovi, lebo keď ešte som 

nebol poslanec, tak v lete minulého roku som si všimol, že 

na väčšine tých detských ihrísk, ktoré sú v správe Nového 

Mesta nie sú zabezpečené tie základné veci, ako 

vykonávanie potreby, odpadové koše. Na Novej Dobe sa 

objavili tieto zariadenia, ale na Rešetkovej ešte stále 

deti vykonávajú potrebu ako to príde.  

 

 Navštevujú to aj seniori, čo je teda pozitívne.    

 A ja si myslím, že tí ľudia si zaslúžia, aby nemuseli 

odbiehať domov. Aj keď sa to zdá banálne, ale je to 

kvalita života.  

 

 A myslím si, že musíme sa zaujímať aj o deti, v akom 

prostredí vyrastajú.  

 

 Tak by som navrhoval, aby sa zmapovala situácia 

detských ihrísk v akom sú stave, a či je v dohľadnej dobe 

rekonštrukcia ďalších týchto objektov, alebo či budeme 

udržovať aspoň na tej úrovni ten stávajúci stav.  

 

 Napríklad na Rešetkovej už to je druhý rok, kde 

spadol strom na strechu objektu a tá skoro z viac ako 

jednej tretiny nie je pokrytá krytinou. Čiže tam voľne 
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prší do toho objektu, a čoskoro bude na zbúranie. Ten 

objekt je zavretý. 

 

 A tiež s takým ja myslím, srdcom, lebo hodne je nás 

takých, čo si nevšímame okolo seba nielen seniorov ale aj 

detí. A keď som bol zvolený za poslanca, tak som tu 

postavil otázku, ako mohli poslanci schváliť predaj a 

prenájom objektov, ktoré sú v areáli detských ihrísk? Veď 

to sú aj ich detí, ich vnúčatá.  

 Toto je jedna vec. 

 

 Ďalšiu som si všimol na Bajkalskej, tam už prišlo aj 

k úmrtiu. Neviem, aký vplyv má na to mesto, ale tam v 

strede trávniku, asi 100 metrov od križovatky s 

Vajnorskou, je asfaltová plocha, ktorá láka obyvateľov, 

aby teda prebiehali.  

 

 Je to dosť nebezpečné, tam je dosť veľká premávka, 

tak by som dal na zváženie zrušiť tento pás, lebo neďaleko 

je svetelná križovatka, kade by sa mali unúvať občania, 

aby urobili tých pár krokov a neprebiehali. Ten pás je 

smerom k Slovanu, a to skutočne zlákalo aj mňa, len 

niektorí viete sú menej pozorní. 

 

 Podľa mňa by sa to malo zrušiť a urobiť tam nejakú 

zeleň, a to trochu pribrzdí ľudí k tomuto. 

 

 

 A tretie, by som teda chcel dať na zváženie, lebo sme 

tu už hovorili, že zasadania by mali umožniť našim 

občanom, aby sa teda aktívnejšie zúčastnili a buď po 

pracovnej dobe alebo ku koncu pracovnej doby.  

 

 A aj nám poslancom, ktorým hlavná činnosť je 

zamestnanie, nám to robí určité problémy.  
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 Takže by som dal na zváženie stanoviť tieto zasadania 

v takejto optimálnej dobe.     

 

 A ostatné čo už hovorím voľne, by som dal na 

zváženie, lebo náš občan je taký, zakiaľ nie je pritlačený 

nejakými sankciami, tak nedodržuje VZN. To je vodenie 

psov, môžem dodať aj obrazové materiály, kde ľudia, 

ktorých som pokladal za serióznych tak jednoducho majú 

radšej svoje zvieratá a keď sa otvárajú detské ihriská, 

tak využijú aspoň tých 10 minút, aby tam išli vyvenčiť to 

svoje zviera.  

 

 Takže je otázka; čo majú radšej, detí alebo to svoje 

zviera? Kto je viac? Žijú tu občania alebo budeme 

uprednostňovať ľubiteľov. 

 

 Ja sám mám veľmi rád prírodu a preto navrhujem, aby 

sa vytvoril aj priestor pre občanov, ktorých prvou záľubou 

je buď chovať psíka alebo povedzme iného živočícha. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ďakujem pekne. 

 K vašim otázkam, v prípade detských ihrísk dostanete 

aktuálnu správu z EKO-podniku. 

 

 V prípade toaliet, máte toalety na dvoch detských 

ihriskách: na Jahodnej a v Novej Dobe s tým, že nápad 

rozšíriť ich všade tam, kde je nejaké väčšie detské 

ihrisko nie je na zahodenie. Sú to síce peniaze, ktoré sú 

naviac, ale samozrejme to čo hovoríte má zmysel.  
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 A ak sa nemýlim, je to práve Rešetkova, ktorá je 

jedno z najväčších detských ihrísk ktoré tu máme, čiže 

zabezpečiť tam toaletu nebude vážny problém. 

 

 Čakali sme na revitalizáciu, lebo tento priestor je 

na prvom mieste, ktorý chceme revitalizovať v rámci pár 

detských ihrísk. Ale nemusíme, to tam umiestnime.  

 

 Pokiaľ ide o Bajkalskú, povie pán prednosta.  

 

 A pokiaľ ide o zasadnutia, áno, máte pravdu. Dohodli 

sme sa tak, platí to, a dnes je to výnimočné.  

 

 Rovnako tak sa ospravedlňujem za Miestnu radu, tá 

bude tiež výnimočne doobeda na budúce. Ale urobíme všetko 

preto, aby v budúcnosti tieto miestne zastupiteľstvá boli 

v poobedňajších hodinách tak ako hovoríte, aby tam mohli 

prísť občania bez toho, aby si brali dovolenku. Je to v 

záujme nás všetkých a takto všetci chceme. 

 Pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k :  

 Čo ste sa pýtali, na tej Bajkalskej mám s tým jeden 

problém. Ja mám tú nevýhodu, že som tu 20 rokov a si 

pamätám k tomu, lebo myslím že to bol pán poslanec Sládek 

snáď asi pred 18 rokmi alebo 20 rokmi interpeloval za to 

isté na magistráte. Odpovedali mi velice jednoducho, 

vzniklo to na podnet občanov a akcie "Z", aby to tam bolo, 

lebo ten chodník aj tak prešlapeme.  

 

 Tak radšej sa tam urobili asfaltové prechody, pretože 

tam zoberiete kilometrový úsek, ktorý je nepriechodný a 



 
 
 
                              4. zas. MZ B-Nové Mesto 17.5.2011 

66 

hlavné mesto nechce dovoliť v tom území vytvoriť ďalšie 

pešie prechody.  

 

 Čiže tú vašu otázku keby som chcel preposlať ďalej, 

tak budem mať problém s tým, že dostaneme problém, kde ju 

treba odoslať.  

 

 Možno že si pamätáte pred Tržnicou ako končí plot a 

ľudia prechádzajú krížom na zástavku. Mesto mi bez 

problémov odpovedalo; veď je tam podchod. My musíme skôr 

tú zástavku uzavrieť a zložiť. Ja viem, že treba zápasiť u 

každého so všetkým možným.  

 

 Túto vec sme sa už pokúsili zložiť, nie je to problém 

odoslať, požiadať, aby to mesto znovu zvážilo túto cestu, 

lebo nadstaví iné pohyby ľudí, iné stavy, aby sa tieto 

veci akože uzavreli. Lebo máte pravdu, stojí tam na jednom 

to nákladné auto, ktoré tam je ako reklama nejakej 

armádnej firme a druhé sa využíva z času na čas na 

skrátenie prechodu, keď je plná doprava, spraviť tomu 

nejakú zábranu, aby ten svet fungoval ináč. 

 

 Ďakujem za podnet, ale už sme sa raz s tým zaoberali. 

Bolo to na podnet občanov spravené. Teraz znovu na podnet 

občanov navrhujete, aby sme to dali ako preč. Ďakujem 

pekne.  

 Prenesiem to ďalej, aby sme to otvorili ešte raz. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Prihlásení sú: pán poslanec Bielik, pán poslanec 

Sládek a pán poslanec Korček. 

 

 Čiže, nech sa páči, pán poslanec Bielik, máte slovo. 
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Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Ďakujem. Ja mám otázku k informácii o starostlivosti 

a ochrane verejnej zelene, pravdepodobne na pani 

Tomečkovú, ak je tu; nevšimol som si. Trieda údržby 

trávnatých porastov lT a 2T a K tam je periodicita kosenia 

a v či dohľadnej dobe sa dá očakávať kosenie trávnikov.  

 

 A potom k detským ihriskám ako je tam situácia s 

výmenou piesku, ako často sa to robí a takisto či teraz v 

najbližšej dobe sa bude robiť výmena piesku.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Môžte, či odpoviem ja? Môžte, nech sa páči. 

 Keby bolo treba, doplním. 

 

 

Ing. M. K a m h i y e h o v á, vedúca referátu životného 

prostredia: 

 Dobrý deň. Čo sa týka údržby verejnej zelene a tried 

údržby jednotlivých trávnatých plôch, prvá trieda 

reprezentatívne plochy, tam sa kosí možno minimálne zhruba 

8 až 10 krát za letnú sezónu. 

 

 Čo sa týka druhej triedy vnútrobloky, detské ihriská, 

pricestná zeleň tretej triedy, tam sa kosí priemerne 6 až 

8 krát za sezónu. A tretia trieda a štvrtá trieda, vlastne 

tretia trieda sa kosí vtedy, keď je tráva vysoká v takej 

miere, keďže je to pricestná zeleň, že skutočne robí 

prekážku v cestnej premávke. A štvrtá trieda, to je 

trieda, ktorá je s nízkou náročnosťou údržby. Tam sa jedná 

hlavne o údržbu drevín, nie trávnatých plôch. A jedná sa 

hlavne o to, že tie dreviny sa orezávajú zhruba raz za dva 

roky. 



 
 
 
                              4. zas. MZ B-Nové Mesto 17.5.2011 

68 

 

 Čo sa týka detských ihrísk a výmeny pieskoviska, to 

vám skôr povie pani Mgr. Longauerová z EKO-podniku, 

pretože oni majú v správe detské ihriská.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani magistra, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Mgr. A. L o n g a u e r o v á, námestníčka EKO-podniku 

VPS: 

 Dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo. Piesok na 

ihriskách vymieňame každý rok. Je to zákon, ktorý nám to 

ukladá. Tento rok sme vymenili na všetkých pieskoviskách, 

na všetkých doskočiskách, na všetkých detských ihriskách a 

ukončili sme výmenu piesku 10. apríla.  

 

 To znamená, na všetkých možných akýchkoľvek 

priestoroch je vymenený piesok. 

 

 

 Potom ďalej ja viem, že možno takto nevypadá ale je 

to tak, potom ďalej tie pieskoviská čistíme. Zase je 

stanovená smernica a podľa toho to preosievame, preorávame 

a všelijaké tieto úkony. Len viete, dneska to vyčistíme a 

za dva dni keď tam pôjdete, ten piesok bude rovnaký.  

 

 Ale pred 10 dňami Úrad verejného hygienika bral 

vzorky.  

 

 Zatiaľ neprišla písomná informácia, ale telefonická 

je, že všetky naše detské ihriská vyhovujú po zdravotnej 

stránke; teda všetok piesok aj detské ihriská.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja som dostal v tejto veci podnet, vyriešili sme 

problém s niektorými pieskoviskami a tým pádom normy 

spĺňajú, ale v zásade pre obyvateľov najmä deti sú to 

naďalej pieskoviská a tak to aj využívajú.  

 Čiže otázka je: Správame sa k ním z hľadiska údržby 

inak ako k tým štandardným pieskoviskám, alebo nie?   

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Prosím vás, neodpovedajte. Tam musím odpovedať ja o 

histórii. Toto zastupiteľstvo toto schválilo. Čiže pán 

starosta dáva otázku; otvoríme to, ideme do nového 

princípu? Lebo predchádzajúce zastupiteľstvo schválilo 

tento systém. Takže pani Longauerová nemôže odpovedať. 

 

 Pán starosta, poprosím, aby ste doporučili ten istý 

materiál, ktorý ako predkladalo, aby ho nanovo predložilo, 

prešlo sa a stanovili sa iné kritériá, iné stanoviská k 

tomuto. Pani Longauerová môže odpovedať jedinou vetou, že 

postupujem v súlade ako mi schválilo miestne 

zastupiteľstvo.    

 

 Doporučujem na základe týchto otázok otvoriť znovu 

tento materiál, spraviť z neho priority, povyberať veci, 

ktoré boli zaradené, že sú len pieskoviská alebo že sú len 

doskočiska, prehodnotiť ich a povedať čo to všetko 

znamená. 

 

 Doporučujem takýto výstup z tohto, lebo minulé 

zastupiteľstvo v roku 2006 schválilo tento iný postup, 

ktorý je teraz v takom zložení. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Lebo išlo o to, že niektoré mestské časti, povedzme 

Petržalka išli tou cestou likvidácie a rušenia tak 

pieskovísk ako detských ihrísk, znižovania počtu. Tu bola 

snaha ich zachovať, pričom znižoval sa počet pieskovísk 

tým spôsobom, že sa kvázi zachovali ale spravili sa z nich 

doskočiská.  

 

 Doskočisko znamená aj máte tam nejaký hrací prvok, 

akýkoľvek. Už to nie je pieskovisko, ale doskočisko. 

 

 Čiže sa znova na to pozrieme, pretože akonáhle toto 

otvoríme, tak musíme povedať čo to bude stáť. Ďakujem 

pekne. Stačí?  

 

 Prihlásený je pán poslanec Sládek. Nech sa páči, máte 

slovo. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Pán starosta, ďakujem za slovo. Ja by som chcel len 

navrhnúť jednu drobnú kozmetickú úpravu už jednej 

existujúcej komisie pre školstvo a vzdelávanie.  

 

 My sme sa na komisii v podstate dohodli resp. každý 

člen komisie s tým súhlasil, že by sme chceli mať v 

komisii aj pána Petra Ágostona s tým, že pán poslanec 

Ágoston, jeho členstvo v ďalších iných komisiách, teraz si 

nepamätám všetky, by sa žiadnym spôsobom nemenilo. 

 

 Takže by som chcel navrhnúť uznesenie v znení, že 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti volí pána Petra 

Ágostona do funkcie člena komisie pre školstvo a 

vzdelávanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto. Aj vysvetlím to. 
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 Pán poslanec Ágoston nielenže deklaroval že bude mať 

čas na účasť v tejto komisii ako poslanec, ale aj dokazuje 

to aj tým, že tam reálne chodí. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Chcem sa opýtať, s členmi komisie bola táto vec 

prebratá?  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k: 

 Áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Povedali ste. Dobre. 

 Nech sa páči. 

 Písomne ste predložili? (Áno.) 

 Ďakujem.  

 Takže nech sa páči, pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T.  K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel 

diskutovať k viacerým témam.  

 

 Začnem tým, čo navrhol pán MUDr. Dubček, ja to veľmi 

podporujem. A myslím si, že bolo by dobré, keby tieto 

zastupiteľstvá sa konali v popoludňajších hodinách. Je to 

zvykom aj v niektorých mestských častiach. A myslím si, že 

skúseností, ktoré sú v ostatných mestských častiach sú 

veľmi dobré, pretože vyhovuje to občanom, ktorí môžu vo 

väčšej miere sa zúčastniť na týchto zastupiteľstvách, a 

samozrejme aj poslancom. 

 

 Chcel by som sa ťa opýtať na jednu vec.  
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 Zachytil som v médiách informáciu ohľadom polikliniky 

Tehelná. Viem, že naša mestská časť má záujem získať túto 

polikliniku. Ja veľmi oceňujem tento nápad a v tomto smere 

všetky kroky samosprávy Nového Mesta a tvoje osobne 

podporujem. 

 

 Chcel by som sa opýtať, akým spôsobom prebiehajú 

tieto rokovania, pretože zachytil som aj informácie, že 

posielali sme nejaké listy na Fond národného majetku, ale 

tieto neboli nejak akceptované.  

 Takže chcel by som získať informáciu ohľadom tohto. 

 

 

 A taktiež ešte by som chcel oceniť, nakoľko som 

získal informáciu prostredníctvom médií, že bolo podpísané 

Memorandum medzi našou mestskou časťou a firmou JTC 

ohľadom investičnej činnosti tu v Novom Meste, kde táto 

firma bude realizovať dve detské ihriská.  

 

 Takže myslím si, že toto je správny postup ako by sme 

mali pokračovať. Ďakujem. 

 

 

Starosta Ing. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne aj ja.  

 V prípade polikliniky je situácia takáto:  

 Všetci sme v zásade za to, aby sme polikliniku poviem 

pravdu zachránili, pretože myslím že väčšina z nás má 

rovnaký názor. V prípade, že poliklinika prejde do 

súkromných rúk je otázka času, keby zrejme zanikne.  

 

 Samozrejme, je potrebné hovoriť o konkrétnostiach, o 

tom čo nás to bude stáť. Preto sme fond vyzvali dvoma 

listami, aby nám poskytli tieto informácie, pretože bez 
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nich nemôžme spracovať materiál, nemôžme začať slušnú 

relevantnú diskusiu s poslancami, ani s občanmi.  

 

 Fond odpovedal zvláštne. Výsledkom bolo stretnutie, 

ktoré bolo ešte zvláštnejšie, nakoľko nám odporučili v 

zmysle zákona 211, aby sme si tieto informácie od nich 

vyžiadali.  

 

 Chcem povedať že, v prípade polikliniky náš záujem 

naďalej trvá a budeme podnikať všetky kroky smerujúce k 

tomu, aby sme polikliniku do svojich rúk získali. Je to 

naša povinnosť voči občanom mestskej časti a oni 

očakávajú, že naša mestská časť niečo v tejto veci spraví. 

 

 Nám nejde prioritne o to získať tento majetok. Ide 

nám prioritne o to, zabezpečiť, aby poliklinika prežila. A 

je to spádová poliklinika pre veľkú časť tejto mestskej 

časti.  

 

 Čiže toto je v tejto chvíli predbežná informácia, 

ktorú vám dávam. 

 

 

 Ďalším krokom, ktorý spravíme je, vypracovanie 

konkrétneho materiálu. Ale ten materiál bude možné 

vypracovať až vtedy, keď budeme mať relevantné informácie 

od fondu.  

 

 A, samozrejme, akonáhle materiál bude vypracovaný, 

tak bude komunikovaný s vami, s poslancami, pretože to už 

bude konkrétna vec s ktorou chceme vystúpiť, a treba aby 

sme boli za jedno. 

 

 V tejto chvíli sme viac-menej v rovine deklaratívnej, 

v ktorej sa všetci zhodneme.  
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 Až keď bude jasné, že tá poliklinika má dlh 650 alebo 

700.000 €, dlhové zloženie je také a také, tak vieme si 

povedať, ideme do toho, nejdeme do toho. Ideme do toho 

sami alebo s niekým iným. Aké budú podmienky, atď., atď. 

 

 V súčasnosti fond presadzuje, aby som bol presný, 

transparentný verejný predaj. Ja súhlasím s tým, že 

transparentný predaj v prípade mnohých majetkov je dobrá 

správa, v prípade zdravotníctva to však za dobrú správu 

nepovažujem. 

 

 Ak dovolíte, v tejto chvíli je to teda všetko. 

 

 Nech sa páči, ďalšie pripomienky, návrhy, otázky. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Pardon, pán poslanec dal návrh, čiže poprosím 

návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia.          

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 v o l í   Petra Ágostona do funkcie člena komisie pre 

školstvo a vzdelávanie miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, nech sa páči, dávam hlasovať. 

 

 (Hlasovanie č. 9.) 

 Za:            20 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      1 
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 Poprosím, vytiahnite pánovi Gašpierikovi kartu z 

hlasovacieho zariadenia. Ďakujem pekne. 

 

 Návrh bol prijatý. 

 

 

 Dámy a páni,  

 nakoľko už nikto nie je prihlásený do diskusie, tak 

dovolím si ukončiť dnešné rokovanie. 

 

 Želám vám príjemný zvyšok dňa. Všetko dobré.  

 

ZNELKA MČ. 

 

 

             

 

 

 

 

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

prednosta Ing. Ľ. Kollárik        starosta Mgr. R. Kusý  
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poslanec Mgr. M. Norovský       ......................... 
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Za správnosť stenogr. záznamu: 

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

 


