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Začiatok 14,00 hod.  

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1: 

Otvorenie 

 

 Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta Mestskej časti  

                           Bratislava - Nové Mesto: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

pracovníci úradu, drahí hostia  o t v á r a m  9. 

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto.  

 

 Ospravedlnení z dnešného rokovania sú páni poslanci: 

- Ing. Július Jackuliak 

- Mgr. Dan Sládek. 

 

 

 

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 nasledovne: 
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 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

- pán poslanec Ing. Libor Gašpierik 

- pani poslankyňa Dagmar Arvayová 

 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

- pani poslankyňa Ing. Helena Bánska, CSc., 

- pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner. 

 

 Má niekto iné návrhy? (Nie.) 

 Dávam hlasovať o týchto návrhoch. 

 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

návrhovej komisie poslanec Libor Gašpierik a poslankyňa 

Dagmar Arvayová. 

 

 A overovateľmi záznamu a uznesení poslankyňa Helena 

Bánska a poslankyňa Edita Pfundtner.  

 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 1) 

 Za:                18 poslancov. 

 Proti:              1 

 Zdržal sa:          1 

 

 

 Skrutátorkami na dnešnom zasadnutí v prípade, že by 

náhodou zlyhalo hlasovacie zariadenie budú: 

- pani Matilda Riegl 

- pani Eva Tomeček Ghathta. 
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 Všetky informácie, tlačivá máte u návrhovej komisii.  

 

 

BOD 3: 

Schválenie programu rokovania 

 

 

Starosta Ing. R. K u s ý : 

 Program rokovania ste obdržali v pozvánke: 

 

 1. Otvorenie 

 2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu 

    a uznesení 

 3. Schválenie programu rokovania 

 4. Správa o plnení uznesení 

 5. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie  

    ZŠaMŠ, Sibírska 39 

 6. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2011 

 7. Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy  

    EKO-podniku VPS 

 8. Návrh na zníženie ročného nájmu za nebytové priestory 

    v spoločenskom dome Vernosť, Nobelova č. 30, Bratisla-   

    va 

 9. Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s., Bratislava 

10. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre 

    rok 2012 

11. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného  

    majetku v správe EKO-podniku VPS 

12. Návrh cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie  

    majetku Tržnice zvereného do správy EKO-podniku VPS 
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13. Návrh na uzatváranie nájomných zmlúv a cenového vý- 

    meru pre nakladanie a prenajímanie majetku do správy 

    EKO-podniku VPS  

14. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 11 na Kutuzovovej  

    ul. č. 25 

15. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 26 na Račianskej  

    ul. č. 91 

16. Návrh na opakovanú dobrovoľnú dražbu bytu č. 8 na 

    Mestskej ul. č. 9 

17. Rôzne 

18. Interpelácie. 

 

 

INFORMÁCIE: 

- Predbežné plnenie rozpočtu za rok 2012. 

 

 Materiály ste na stôl dostali.  

 

 

 V dôsledku technických okolností sťahujem materiál  

č. 9 - Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s.  

 Ten si, prosím, dajte preč.  

 

 

 Dostali ste na stôl materiály:  

 

R/l: Návrh na voľbu člena - odborníka Komisie sociálnych 

     vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej čas- 

     ti Bratislava - Nové Mesto 
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R/2: Návrh na zrušenie Článku 4 bod 3., Zásad poskytovania 

     obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava 

     - Nové Mesto, ktoré boli schválené pod číslom 2/17 

     dňa 17. 03. 2011 

 

R/3: Návrh riešenia priebežných zmien rozpočtu počas roz- 

     počtového roka rozpočtovými opatreniami starostu  

     mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2012 

 

R/4: Návrh - Dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania finanč- 

     ných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - 

     Nové Mesto  

 

 Rovnako tak vám prišli aj e-mailom.  

 

 

 Má niekto návrh na doplnenie dnešného programu alebo 

zmenu?  

 Nie. 

 

 V takom prípade dávam hlasovať o návrhu programu 

rokovania tak, ako bol navrhnutý. 

 Nech sa páči, hlasujeme.   

 

 (Hlasovanie č. 2) 

 Za:               18 poslancov 

 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:         1 

 

 Program dnešného dňa sme schválili.  
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 Pristúpime k ďalšiemu bodu. 

 

 

 

BOD 4:  

Správa o plnení uznesení MZ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán prednosta, nech sa páči, máte slovo.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  

 Dobrý deň. Máte pred sebou predložený materiál o 

plnení uznesení. Ku dňu predkladania materiálov od tohto 

dňa nenastala zmena medzi uzneseniami, aby som musel 

upozorniť, doplniť, rozšíriť alebo upraviť niektorý návrh. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu. Nech sa páči. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 

 Tak poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo  

     k o n š t a t u j e, že  

 

1. trvá termín plnenia uznesení - podľa pretlače: 

   3/14, 22/20 

   25/16, 1/07, 2/04/B, 

   16/16, 6/17, 6/19, 

   7/06.B.2, 7/13, 7/14, 7/16, 

   8/08, 8/09, 8/15, 8/16, 8/17, 8/19, 8/20 

   3MMZ/03, 3MMZ/04, 3MMZ05 

 

2.Splnené sú uznesenia - podľa pretlače: 

  2/28, 

  3/06, 

  5/06, 5/07, 

  6/09, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/24, 

  7/09, 7/10, 7/19, 7/21, 

  8/03, 8/04, 8/05, 8/06, 8/07, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13,  

  8/14, 8/18, 

  1 MMZ/03, 1 MMZ/04, 1 MMZ/05, 1MMZ/06 

  2 MMZ/03, 2 MMZ/04. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie č. 3) 

 

 Za:               19 poslancov. 
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 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           Nikto. 

 Návrh prešiel. 

 

 Nech sa páči, ideme na materiál č. 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie  

ZŠaMŠ, Sibírska 39 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán hlavný kontrolór Dubravec. 

 

 

Miestny kontrolór Ing. J. D u b r a v e c : 

 Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci, vážený pán starosta, milí hostia, 

predkladám správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej 

organizácie ZŠ s MŠ Sibírska. Táto kontrola bola robená na 

základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011.  

 

 Cieľom kontroly bolo preveriť hospodárenie 

rozpočtovej organizácie Základná škola Sibírska a 

pričlenenej Materskej školy Legerského a Materskej školy 

na Šuňavcovej so zameraním na hospodárenie v účtovných 

rokoch 2009 a 2010, t.j. preverenie príjmov a výdajov, ako 
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i preverenie aktualizácie vnútorných noriem súvisiacich s 

výkonom kontroly a ich dodržanie.   

 

 

 Správa je rozpísaná pomerne podrobne. 

 

 Na záver mi dovoľte konštatovať, že z vykonanej 

kontroly bol spravený len záznam, nebol robený protokol, 

ktorým by sme mohli vytknúť nejaké nedostatky, ktoré by 

boli zistené na škole. 

 

 Drobné nedostatky, ktoré sme tam zistili, hlavne sa 

jednalo o úpravu noriem vnútorných, organizačných, ktoré 

sme počas výkonu kontroly s pani riaditeľkou vyriešili.  

 A z toho dôvodu bol robený ten záznam  

 

 Kontrolovaná organizácia hospodárila v preverovaných 

rokoch 2009 - 2010 v súlade so schváleným rozpočtom 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.  

 To je všetko konštatovanie.  

 Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený.  

 

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

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

 Návrh uznesenia:  

 

 Miestne zastupiteľstvo    

 s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou, Sibírska 39; bez 

pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 4) 

 Za:               20 poslancov. 

 Proti:               Nikto. 

 Zdržal             1 

 Materiál prešiel. 

 

 

 

BOD 6: 

Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2011 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Na základe dohody poslaneckých klubov sťahujem 

materiál č. 6 s tým, že urobíme si také interné 

stretnutie; pán kontrolór, pán prednosta a ja.  
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 A prejdeme k materiálu č. 7.   

 

 

 

BOD 7:  

Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-

podniku VPS 

 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Predkladateľom je pán prednosta Kollárik, 

spracovateľom pani Ihringová. 

 Takže nech sa páči, pani Ihringová máte slovo.  

  

 

Ing. Eva  I h r i n g o v á, poverená vedením oddelenia 

výstavby a investícií: 

 Oddelenie výstavby a investícií predkladá tento návrh 

na zverenie zrealizovaných stavieb pre EKO-podnik. Jedná 

sa o vybudovanie dvoch detských; nie vybudovanie ale 

oplotenie detského ihriska na Teplickej ulici, Smyková a 

detské ihrisko Ľubľanská, Americká, kde boli vybudované 

dve bránky uzamykateľné. 

 

 Všetko sa riešilo z dôvodu väčšieho zabezpečenia 

bezpečnosti zúčastnených tam detičiek. Boli to v hodnote; 

ihrisko na Teplickej bolo za 1 700 € a ihrisko na, tie dve 

bránky, na Ľubľanskej 1 170 €. To bolo vybudované v rámci 

toho.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

  

 Keďže nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú 

komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo  

 

 s c h v a ľ u j e  

návrh na zverenie zrealizovaných stavieb - Budovanie 

detských ihrísk - revitalizácia v celkovej sume 2 670,00 € 

do správy EKO-podniku VPS; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :      

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 5) 

 Za:               19 poslancov. 

 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           Nikto. 

 Materiál prešiel. 

 

 Nech sa páči, prechádzame k materiálu č. 8. 
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BOD 8: 

Návrh na zníženie ročného nájmu za nebytové priestory v 

spoločenskom dome Vernosť, Nobelova č. 30, Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani Ing. Tlačíková, máte slovo. 

 

 

Ing. Jana  T l a č í k o v á, poverená vedením OSB, NPaVS 

 Dobrý deň. Vážený pán starosta, vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh na 

zníženie ročného nájmu za nebytové priestory v 

spoločenskom dome Vernosť. 

 

 Nebytové priestory v objekte Vernosť na Nobelovej č. 

30 boli prenajaté nájomcovi s ročným nájmom 86 304,19 €, z 

čoho 10 % mohol nájomca investovať do údržby a opráv, 

ktoré budú trvalo zhodnocovať prenajatý objekt. 

 

 V roku 2010 nájomca požiadal z dôvodu zlej finančnej 

situácie a problémov s prenájmom nebytových priestorov o 

zníženie ročného nájmu o 30 %.  

 

 Na rok 2011 mu bolo znížené ročné nájomné o 25 %. 

 Z dôvodu pretrvávajúceho stavu s prenájmom nebytových 

priestorov požiadal o predĺženie zníženého nájmu.  

 

 Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii a v 

miestnej rade, kde bolo schválené zníženie ročného nájmu o 



 
 
 
                                   9. zas. MZ MČ B-NM 14.2.2012 

15 

15 % a zároveň zvýšenie investície do údržby a opráv 

prenajatých priestorov na 20 % z ročného nájmu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 

 Prihlásený je pán poslanec Agoston.  

 Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec P. A g o s t o n : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som sa, ako nám 

prišiel tento materiál na finančnú komisiu, kde sme sa 

poslanci dohodli, že pôjdeme preveriť ten stav ako tá 

Vernosť sa nachádza, ako ten prenajímateľ hospodári s tým 

majetkom.  

 

 

 A v podstate boli sme tam aj s pani Tlačíkovou. 

 Ten prevádzkovateľ, ten prenajímateľ tam prevádzkuje 

reštauráciu a fitness centrum, čo je značná časť prvého 

poschodia. Tá budova má tri podlažia. 

 

 A ja by som chcel doplniť tento návrh o to, aby keď 

už my mu dávame zľavu z nájomného vo výške 15 %, a ešte 

teraz neviem, či som to správne pochopil, že ešte 20 % 

musí preinvestovať na nejaké, teda do tej budovy, tak ja 

by som chcel doplniť ten návrh, aby občanom Nového Mesta 

poskytol tento prenajímateľ, teda tento nájomca zľavu vo 
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výške 25 % na fitness centrum, na športové akcie, aby sme 

ho zaviazali takémuto niečomu.    

 

 V podstate dávame mu zľavu z peňazí občanov našej 

mestskej časti, tak si myslím, že to je fér. 

 Pripravím na to uznesenie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nezabudnite váš materiál dať písomne, váš návrh.  

 

Poslanec P. A g o s t o n : 

 Dobre. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Má ešte niekto nejaký návrh? 

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta.  

  

 Len by som chcel upozorniť, že napríklad fitness 

centrum je v prenájme tretej osoby. A neviem, že ten pán 

Kollárik ho vie zaviazať na takúto zľavu. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.   
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 Pán poslanec Agoston, technická poznámka. 

 

 

Poslanec P. A g o s t o n : 

 Ja si myslím, že to už je otázka toho, ako on sa 

dohodne. My ho zaviažeme k takýmto veciam a nech už on sa 

dohodne s tou treťou osobou, ktorá to má v prenájme.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Možno poprípade keby sa pani Biharyová k tomu nejako 

vyjadrila, či to je legislatívne možné. 

 

 

Mgr. J.  B i h a r y o v á, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského a správy majetku: 

 Do zmluvy túto podmienku, samozrejme, dať môžme. To 

problémom nie je.  

 

 Otázka je, ako druhá strana k tomuto pristúpi. 

 

 Prijať to v rámci uznesenia, možno nebude celkom 

šťastným riešením.  

 

 Možno sa ukáže, že to uznesenie potom nebude 

splniteľné.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ja rozumiem čo chcete. A ja sa s touto 

filozofiou stotožňujem. Na Kuchajde robíme to isté počas 
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Kultúrneho leta alebo týchto aktivít. Keď tam má niekto 

niečo na deň, dva, tak v zmluve má, že musí poskytnúť 

zľavu. 

 

 Ale je tu jedna vec, ktorú povedal pán poslanec 

Galamboš správne. Povedzme, je tam jednak reštaurácia, kde 

asi tých 20 % možno bude trochu problém. 

 

 A druhá vec, je to v nájme tretích osôb.  

 

 Čiže rád by som našiel nejaké riešenie ako vyhovieť 

myslím že nášmu spoločnému návrhu. Ale zároveň nespôsobiť 

priveľa administratívnych problémov. 

 

 Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Mikulec. 

 Nech sa páči, máte slovo.  

 

 

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

 Dobrý deň prajem. Ja by som chcel k tomu povedať 

jednu vec, že pán Agoston to zlé interpretoval, on myslel 

len športové aktivity.  

 To znamená, že je tam squash, je tam pingpong, to je 

všetko v réžii prenajímateľa.  

 To fitness centrum to prenajíma tretej osobe, ako 

povedal pán poslanec Galamboš, čiže k tomu ho zaviazať asi 

ťažko môžme.     

 

 Ale tie aktivity, ktoré má pod sebou priamo on, si 

myslím, že tam by nejaký problém nebol, aby mali nejaké 

benefity aj občania Nového Mesta z toho.  
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Starosta Mgr. R.  K u s ý :  

 Rozumiem tomu.  

 Pán poslanec Agoston, autoremedúrou opravíte tento 

návrh v zmysle tohto?  

 

Poslanec P. A g o s t o n : 

 Áno. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre.  

 To už myslím, že je rozumné, prijateľné, 

akceptovateľné. 

 

 Takže chvíľočku počkáme návrhovú komisiu kým dostane 

písomne návrh od pána poslanca Agostona.  

 Môžeme?  

 

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia.  

 Najprv ideme, pardon, ideme najprv hlasovať o 

pozmeňujúcom návrhu pána poslanca.  

 

 Pán poslanec Bartoš, nech sa páči. 

 (Vyjadrenie pána poslanca Bartoša, že už hlasoval.) 

 Ste zlatý.  

 

 Takže nech sa páči, najprv ideme hlasovať o návrhu 

doplňujúcom pána poslanca.  
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Doplňujúci návrh je doplniť zmluvu tak, aby 

prenajímateľ poskytol zľavu na športové aktivity vo výške 

25 % pre obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie č. 6) 

 Návrh prešiel. 

 Za:                20 poslancov. 

 Proti:                Nikto. 

 Zdržal sa:            Nikto. 

 

 A teraz hlasujeme o návrhu ako celku.  

 

 Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie 

návrhu uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 

 Miestne zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e  

zníženie ročného nájmu za prenajaté nebytové priestory v 

spoločenskom dome Vernosť, Nobelova č. 30 pre nájomcu 
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Vernosť, spol. s r.o. Nobelova č. 30 Bratislava o 15 % a 

zároveň zvyšuje investíciu do údržby a opráv prenajatých 

priestorov na 20 % z ročného nájomného, ktoré budú trvalo 

zhodnocovať prenajatý objekt.  

  

 Konečná výška ročného nájmu po poskytnutí zľavy činí 

58 686,85 €; s pripomienkami.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 7) 

 Za:               22 poslancov. 

 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           Nikto.     

 

 Návrh bol prijatý s pripomienkou. 

 

 

 

BOD 9: 

Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s., Bratislava 

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

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Prechádzame na ďalší bod.   
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BOD 10: 

Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 

2012 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán Ing. Molnár, riaditeľ EKO-podniku 

máte slovo. 

 

 

Ing. Róbert M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:  

 Vážený pán starosta, panie poslankyne, páni poslanci, 

ďakujem za slovo.  

 

 

 Predmetom návrhu je každoročné jarné a jesenné 

pristavovanie veľkorozmerových kontajnerov na zber, odvoz 

a likvidáciu odpadu z domácnosti obyvateľov mestskej 

časti. 

 

 Pri tvorení návrhu sme vychádzali z plánov minulých 

rokov a zapracovali sme zároveň pripomienky z jednotlivých 

komisií a z rady do tohto návrhu. 

 

 

 Informácia o pristavovaní, celkovo o tejto aktivite 

mestskej časti bude zverejnená aj prostredníctvom Hlasu 

Nového Mesta a budú tam mať stálu službu pracovníci EKO-

podniku pri usmerňovaní tohto zberu. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Myslím, že ide o bežnú vec, ktorá je každý rok s iným 

doplnením.  

  

 Keďže máme aj novú lokalitu Slanec, kde už obyvatelia 

normálne fungujú nejaký ten rok, tak sme doplnili povinný 

kontajner aj na Slanec, samozrejme.  

 

 Otváram diskusiu, i keď nerátam, že by bol zmysel. 

 Nikto nie je prihlásený.  

 

 Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie 

návrhu uznesenia.  

 

 Prepáčte, poslanec Galamboš sa ozval; takže beriem 

späť. 

 Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Ďakujem za slovo. Len by som chcel upozorniť, ako sme 

hovorili na rade, aby boli správcovské organizácie a ľudia 

informovaní o možnosti zneškodnenia toho elektrického 

odpadu. Čo tá firma tam bude chodiť, aby to bolo potom 

oznámené týmto, aby v nejakom čase mohli tie monitory 

doniesť, staré rádia, a tieto. 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Ešte raz poprosím; toto nie je zber elektroodpadu.  
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 A to len pre prípad, že občan ten prístroj tam 

donesie, tak preto je to zariadené. Ale nie je to zber 

elektro odpadu. 

 

 

Poslanec Ing. P.  G a l a m b o š : 

 Len aby občan bol informovaný, že môže. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Nie. Akurát tá informácia bude tak, že to bude plné 

zasypané elektroodpadom.  

 

 Zber elektroodpadu tu beží inou technikou v území, 

ktorá beží dvakrát ročne a inou technikou, poprosím. Tam 

sa nám ľudia pravidelne prihlasujú a potom to vyložia len 

pred dom a v jednom dni sa to všetko pozbiera. 

 

 A pravidelne okolo 170 obyvateľov až 180 sa toho 

zúčastňuje. Keby sme toto zmiešali; toto je len pre 

prípad, že niekto to nepochopí a elektroprístoj tam 

donesie.  

 

 

 Tak máme zabezpečené, že ten elektroprístroj tam 

neodpadne alebo nezostane na ulici; je odber zabezpečený.        

 

 Informovanie o tom, že to bude súčasťou tohto, tak 

táto firma nám na tento zber nepristúpila. Ona nám urobí 

len občasný alebo náhodná vec keď sa vyskytne. 
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Poslanec Ing. P.  G a l a m b o š : 

 Teraz o tom hovoríte, že keď donesie, nič sa nestane, 

že zoberú.  

 Tak prečo by piati nemohli doniesť ale iba jeden? 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre.  

 Pán poslanec, chceme s tým niečo robiť teraz? Alebo 

to budeme na rade?  

 

 

Poslanec Ing. P.  G a l a m b o š : 

 To treba dať informáciu pre občanov. 

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Pán prednosta, prosím vás, potom individuálne po 

zastupiteľstve s pánom poslancom, a prípadne na rade to 

preberme, dobre? 

 

 Ako preberieme to; prípadne keď to bude rozumné a sa 

na tom zhodneme, tak zmeníme tie podmienky fungovania.   

 

 Nikto už nie je prihlásený, takže poprosím.   

 (Je). Poďte.  

 

 

Ing. M.  K a m h y i e h o v á, poverená vedením ŽP: 
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 Čo sa týka nebezpečného odpadu, nemôže v žiadnom 

prípade žiaden starý elektrospotrebič byť umiestnený takto 

vedľa jarného a jesenného upratovania vedľa kontajneru, 

pretože by sme mohli dostať pokutu. My nemáme súhlas na 

nakladanie s nebezpečným odpadom. Preto je ten zber 

zavedený iným spôsobom.  

 

 Je zavedený takisto dvakrát do roka ale úplne iným 

spôsobom. S tým, že príde spoločnosť, ktorá má priamo 

nahlásené adresy a v určitom čase príde na to miesto a 

zoberie ten odpad.  

 

 Ináč by sme mohli dostať pokutu z Obvodného úradu 

životného prostredia.  

 

 Preto asi nie je ani moc vhodné informovať občanov o 

tom, že keby náhodou niečo takéto doniesli, tak môže to 

spoločnosť Argus odviesť.  

 

 O Arguse aj o zbere starých elektrospotrebičov sú 

občania informovaní pravidelne v dostatočnom predstihu.   

 

 Takže ja by som odporúčala skôr to nechať tak ako to 

je a vôbec nespomínať elektroodpad.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre.  

 Pokutu nechceme.  

 Je to jasné.  
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 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e  

pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2012; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 8) 

 Za:               22 poslancov. 

 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           Nikto. 

 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame k ďalšiemu bodu.  

 

 

 

BOD 11: 

Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného 

majetku v správe EKO-podniku VPS 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán Ing. Molnár, máte znova slovo.  

 

 

Ing. Róbert  M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Ďakujem. Materiál je predkladaný v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto. 

 

 Jedná sa o majetok, ktorý je prebytočný, neupo-

trebiteľný, morálne a fyzicky zastaraný, žiadna zo škôl a 

organizácií zriadených Miestnym zastupiteľstvom mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto o tento majetok neprejavila 

záujem; preto tento návrh na jeho vyradenie. 

 

 Materiál bol prerokovaný v komisiách Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti.  

 

 A majetok, pokiaľ prejde tento návrh, bude možné 

vidieť v areáli dopravy EKO-podniku, pokiaľ by mal ešte 

niekto záujem. A bude po schválení návrhu aj uverejnený 

inzerát na odpredaj v Hlase Nového Mesta.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu.  

 Dokedy je možné si tie veci pozrieť, a u koho sa 

prihlásiť, pán riaditeľ? 
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Ing. Róbert  M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Do 30 dní od dnešného dňa. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 A prihlásiť sa treba u vás, alebo?  

 

Ing. Róbert  M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Áno. Na sekretariáte. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre.  

 Poprosím návrhovú komisiu o 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  

vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-

podniku VPS; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie č. 9) 

 Za:               22 poslancov. 
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 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           Nikto. 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Nech sa páči, prechádzame na ďalší bod.  

 

 

 

BOD 12: 

Návrh cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie 

majetku Tržnice zvereného do správy EKO-podniku VPS 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ, máte znova slovo. 

 

 

Ing. Róbert  M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:  

 Na Miestnom zastupiteľstve zo dňa 16. 6. 2011 dostal 

EKO-podnik VPS úlohu spracovať cenový výmer pre nakladanie 

a prenajímanie majetku zvereného do správy EKO-podniku.  

 

 Obsahom predkladaného materiálu je teda cenový výmer 

pre Tržnicu.  

 Tento cenový výmer pozostáva z cenovej mapy.  

 Ako vidíme na strane 3 táto sa skladá zo základnej 

ceny. Ďalej sú tam koeficienty, váhy spoločenskej hodnoty 

koeficient množstevných zliav.  

 

 Analýzou súčasného stavu sme zistili zjavnú 

disproporciu v jednotlivých zmluvných cenách.  
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 Na tento stav sa v poslednom období sťažujú aj 

nájomníci Tržnice.  

 

 Predkladaný materiál preto bude po schválení slúžiť 

ako základný parameter pre určovanie podmienok nájmu 

Tržnice.  

 

 V prípade, keď si to vyžiadajú záujmy mestskej časti, 

môže riaditeľ EKO-podniku po prerokovaní so starostom 

mestskej časti určiť cenu nájmu za prenájom odlišne od 

cien uvedených v tomto cenníku.  

 

 Do budúcna predpokladáme postupný vývoj tohto 

materiálu.  

 

 Svojou platnosťou by mal pomôcť k skvalitneniu 

celkového chodu Tržnice a priblíženie sa k jej pôvodnému 

určeniu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e  

A. 

Cenovú mapu s vyšpecifikovanými predmetmi nájmu, účelmi 

nájmu a cenami nájmu pre objekt Tržnice a priľahlých 

pozemkov, ktoré sú v správe EKO-podniku VPS, so sídlom: 

Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 491870 

ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 

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

znení neskorších predpisov; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 

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

 Budeme aj B alebo nie, pán starosta? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pardon. Bol som príliš rýchly, áno? 

 Prepáčte, nezistil som, aká je chyba? 

 

 

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

 Že či budeme súčasne hlasovať aj o bode B? 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, moja chyba.  

 Dáme ešte raz hlasovať samostatne o bode B, nie.  

 Aby odhlasovali, tak ešte o bode B, áno? 

 

 

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

 Ešte sme neodhlasovali. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže ideme ešte raz hlasovať?  

 Áno, môžme? 

 Takže prepáčte, poprosím ešte raz návrhovú komisiu o 

prednesenie návrhu celého uznesenia.  

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e  

po A.  

Cenovú mapu s vyšpecifikovanými predmetmi nájmu, účelmi 

nájmu a cenami nájmu pre objekt Tržnice a priľahlých 

pozemkov, ktoré sú v správe EKO-podniku VPS, so sídlom: 

Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 491870 

 

ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 

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

znení neskorších predpisov; bez pripomienok. 
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po B.  

V prípadoch, keď si to vyžadujú záujmy mestskej časti, 

môže riaditeľ EKO-podniku VPS po prerokovaní so starostom  

určiť cenu nájmu za prenájom odchýlne od cien uvedených v  

cenníku; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 10) 

 Za:                22 poslancov. 

 Proti:                Nikto. 

 Zdržal sa:            Nikto. 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Nech sa páči, ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 13: 

Návrh na uzatváranie nájomných zmlúv a cenového výmeru pre 

nakladanie a prenajímanie majetku do správy EKO-podniku 

VPS  

       

   

Ing. Róbert  M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:  

 Ako pri predchádzajúcom materiáli sme reagovali na 

úlohu z Miestneho zastupiteľstva zo 16. 6. 2011 o 

spracovaní cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie 
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majetku zvereného do správy EKO-podniku, návrh obsahuje 

takisto cenovú mapu, strana 2.  

 

 Táto pozostáva z tabuliek pre dlhodobý a krátkodobý 

prenájom hlavne areálu Kuchajda, objektov detských ihrísk 

a ostatného zvereného majetku. 

 

 Taktiež tento návrh obsahuje tabuľku prirážok a 

zrážok z ceny nájmu, strana 3. 

 

 Po analyzovaní súčasného stavu konštatujeme, že nie 

sú momentálne určené striktné kritériá, ktoré by 

transparentne definovali tvorbu cien nájmov. Vzhľadom k 

tomuto stavu sme zistili taktiež zjavné disproporcie vo 

výške nájomného u jednotlivých nájomníkov.  

 

 Materiál po schválení vyrovná tieto rozdiely medzi 

jednotlivými porovnateľnými nájmami.  

 

 Pri vytváraní cenových výmerov sme vychádzali aj z 

navrhovaného materiálu z Magistrátu hlavného mesta 

Slovenskej republiky spracovaným komisiou finančnej 

stratégie pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

Bratislavy. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený. 
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 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia.  

 

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

 Pán starosta, ja som sa chcel prihlásiť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pardon, beriem späť.  

 Nech sa páči, pán poslanec Bielik, máte slovo. 

 

 

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

 Ja mám návrh, ktorý prípadne by mohol pán riaditeľ aj 

autoremedúrou, aby sme nemuseli hlasovať, upraviť.  

 

 A síce, aby politickým stranám nebola poskytovaná 

zľava. 

 Je to v tabuľke zrážky, položka č. 21 na strane 3 

tohto materiálu.  

 

 

Ing. Róbert  M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Dobre. Súhlasím.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Chce niekto k tejto veci? (Nie.) 

 Dobre.  
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 Takže autoremedúrou tento návrh si pán riaditeľ 

osvojil.  

 Pani Biharyová, nech sa páči. Právne oddelenie  

 

 

Mgr. Jana  B i h a r y o v á, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku:  

 

 Ja by som len chcela upozorniť na to, že v tabuľke A. 

Cenová mapa v časti pozemok, položka 25, oplotený, 

kontajnerové stojisko, máme cenu určenú 0,50 €, pričom 

máme schválené v zmysle všeobecných zásad 1,00 €. 

 

 A takisto sme schvaľovali Cenovú mapu aj pre mestskú 

časť na tento účel.  

 Aby sme nemali dve rôzne ceny na to isté. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Viete, teraz sa musíme hanbiť, lebo vy ste 

sociálnejší ako mestská časť, pán riaditeľ, to nerobte.  

 Takže pán riaditeľ si osvojil aj túto pripomienku.  

 

 

Ing. Róbert  M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Áno. Samozrejme. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Ale sa o tom môžme niekedy porozprávať a tieto veci 

znížiť.   

 Ale samozrejme, v rámci jedného materiálu celej 

mestskej časti.  

 

 Ešte niekto?  

 Nikto nie je prihlásený. 

 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o 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  

A. 

Cenovú mapu s vyšpecifikovanými predmetmi nájmu, účelmi 

nájmu a cenami nájmu pre areál Kuchajdy a objektov 

detských ihrísk, ktoré sú v správe EKO-podniku VPS a 

ostatného zvereného majetku v správe EKO-podniku VPS, so 

sídlom: Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 491870 - 

podľa pretlače.  

 

B.  

všetky prenájmy majetku mestskej časti, ktoré sú zverené 

do správy EKO-podniku VPS, so sídlom Halašova 20, 832 90 

Bratislava, IČO: 491870 - takisto podľa pretlače;  

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

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 11) 

 Za:                22 poslancov. 

 Proti:                Nikto. 

 Zdržal sa:            Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame k materiálu č. 14. 

 

 

 

BOD 14: 

Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 11 na Kutuzovovej ul. 

č. 25. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, pani Tlačíková, máte slovo. 

 

 

Ing. J.  T l a č í k o v á, poverená vedením OSBaNP: 

 Ďakujem. Predkladám návrh na dobrovoľnú dražbu bytu 

č. 11 na Kutuzovovej ul. 25 s rozlohou 29,31 m2, ktorý sa 

nachádza na druhom poschodí bytového domu.  

  

 Byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti a 

príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa a sprchovací kút. WC sa 
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nachádza mimo bytu na pavlači. Je zaradený do štvrtej 

kategórie a vykurovanie lokálne. 

 Byt je v zlom technickom stave. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte. Viete čo?  

 Vlastne stačí.  

 My tie veci poznáme, sme už schvaľovali, čiže 

nemusíme žiadne úvody.  

 Rovno otváram diskusiu. 

 

 A aby ste boli v obraze, ideme hlasovať o troch 

bytoch.     

 Už sme raz o tom hlasovali. 

 

 Jeden byt sa nepredal v rámci dražby.  

 

 Dva sa do nej nedali, lebo ten čas bol okolo konca 

novembra - december, takže nebolo vhodné z hľadiska 

predaja.  

 Čiže ideme do toho znova.  

 

 Materiál č. 14 - Kutuzovova 25. 

 Otváram diskusiu.  

 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Ďakujem.  

 

 Ideme ďalej; poprosím návrhovú komisiu o návrh 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e  

vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 11 v dome 

Kutuzovova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 256, 

postavenom na parc. č. 11698 katastrálne územie Nové 

Mesto. Vyvolávacia cena je 32 000 €. V cene je zahrnutý aj 

podiel 2931/64054 na spoločných častiach a zariadeniach 

domu a pozemku;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 12) 

 Za:                20 poslancov.  

 Proti:                Nikto. 

 Zdržal sa:            Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Nech sa páči, máme tu ďalší podobný materiál. 

 

 

 

BOD 15: 

Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 26 na Račianskej č. 91 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e 

vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 26 vo vchode 

Račianska č. 91 v Bratislave, súpisné č. 1528, postavenom 

na parc. č. 12160, 12163, 12168 katastrálne územie 

Bratislava - Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 55 000 €. V 

cene je zahrnutý aj podiel 3641/56482 na spoločných 

častiach a zariadeniach domu a pozemku;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 13) 

 Za:                21 poslancov. 

 Proti:                Nikto. 

 Zdržal sa:            Nikto.  
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 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame na posledný materiál v tejto sfére. 

 

 

 

BOD 16: 

Návrh na konanie opakovanej dobrovoľnej dražby bytu č. 8 

na Mestskej č. 9 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova. 

 

 Znova otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e  

konanie opakovanej dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 8 v 

dome Mestská č. 9 v Bratislave, súpisné č. 271, zapísanom 

na LV č. 3313, postavenom na pozemku parc. č. 11572/1,2,3 

k. ú. Nové Mesto zapísanom na LV č. 3314. Vyvolávacia cena 

je 52 000 €. V cene je zahrnutý podiel 3393/394037 na 
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spoločných častiach a zariadeniach domu a podiel 

3393/290698 na pozemku;  

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 14) 

 Za:                 20 poslancov. 

 Proti:                 Nikto. 

 Zdržal sa:             Nikto. 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Prechádzame na materiál R/1. 

 

 

 

Materiál R/1: 

Návrh na voľbu člena - odborníka Komisie sociálnych vecí a 

bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Možno ani netreba úvodné slovo, pán poslanec. 

 Myslím, že sme všetci za jedno. Treba toto miesto 

nejakým spôsobom, samozrejme, vyriešiť.  

 Človeku je ľúto, že k takejto situácii dochádza aj 

tu. 
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 Čiže, ak dovolíte, prejdeme priamo do diskusie.  

 Keďže nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e 

Ing. Máriu Kaducovú za členku - odborníčku Komisie 

sociálnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 15) 

 Za:               21 poslancov.  

 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           Nikto. 

 

 Konštatujem, že materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame na materiál R/2. 
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Materiál R/2: 

Návrh na zrušenie Článku 4 bod. 3, Zásad poskytovania 

obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto, ktoré boli schválené pod číslom 2/17 dňa 17. 

03. 2011. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani Biharyová, nech sa páči, máte slovo. 

 

Mgr. Jana  B i h a r y o v á, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku: 

 

 Dobrý deň prajem. Takže dôvodom na predloženie tohto 

návrhu je skutočnosť, že ustanovenie článku 4 bodu 3 znie 

v tom duchu, že žiadateľ pri poskytnutí obecného bytu je 

bezodkladne povinný k žiadosti priložiť vlastnoručne 

podpísanú notársku zápisnicu, v ktorej sa zaväzuje v 

postavení povinnej osoby k ukončeniu doby nájmu.  

 

 Toto ustanovenie je v praxi nezrealizovateľné, 

nakoľko pri podaní samotnej žiadosti nie je vôbec zrejmé, 

či bude žiadosť vybavená kladne alebo bude zamietnutá.  

   

 A žiadateľ nemôže disponovať materiálom, ktorý by bol 

potrebný pre notára, aby s ním spísal notársku zápisnicu. 

 

 Na základe tohto teda žiadame, aby bolo príslušné 

ustanovenie zrušené. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. Rozumiem. Súhlasíme.  

 Otváram diskusiu.  

 Veci rozumieme.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 

 Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u je   

zrušenie Čl. 4 Osobitné ustanovenia bod 3 "Zásad 

poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto" prijaté uznesením číslo 2/17 dňa 

17. 03. 2011;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 16) 

 Za:                21 poslancov. 

 Proti:                Nikto. 

 Zdržal sa:            Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 
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 Prechádzame k materiálu R/3. 

 

 

 

Materiál R/3: 

Návrh riešenia priebežných zmien rozpočtu počas 

rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami starostu 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2012 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Pani RNDr. Ondrová, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

a finančného oddelenia: 

 Ďakujem. Dobrý deň.  

 Hospodárenie mestskej časti bolo schválené uznesením 

zastupiteľstva 12. januára 2012 na tento hospodársky rok.  

 

 

 Každoročne sa v uznesení o schvaľovaní rozpočtu 

zároveň schvaľuje aj splnomocnenie starostu mestskej časti 

vykonávať v priebehu rozpočtového roka opatreniami presun 

finančných prostriedkov a povoľovať prekročenie výdavkov 

pri dosiahnutí vyšších príjmov.   

 

 Tento rok sa predkladá vlastne tento materiál 

samostatne spolu s vysvetlením a odkazom na zákon o 

rozpočtových pravidlách.  
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 V § 14 sú riešené úpravy rozpočtu a rozpočtové 

opatrenia.  

 

 Príslušný orgán obce v súlade s citovaným ustanovením 

vykonáva zmeny v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými 

opatreniami, a to: 

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného  

  rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové vý- 

  davky,  

 

- alebo povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí  

  vyšších príjmov,  

 

- alebo viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je  

  ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa  

  očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných 

  dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8. 

 

 Presná citácia tohto paragrafu je uvedená s tým, že 

sa týka vlastne prostriedkov, ktoré sa dajú použiť, 

napríklad v prípade že ide o odstránenie havarijného stavu 

majetku obce alebo likvidáciu škôd spôsobených živelnými 

pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou. 

 

 Chcela by som k tomu povedať toľko, že vlastne tých 

rozpočtových opatrení počas roka, aj minulý rok sme mali 

značný počet. Bolo ich 38. A súvisí to s tým, že v 

niektorých prípadoch to vlastne priamo vyplýva z iných 

zákonných ustanovení. Napríklad ako zo zákona - náhrada za 

výrub stromov, ktorá sa musí použiť vlastne na zeleň.  
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 A v našom prípade to znamená, že vlastne akonáhle 

nabehnú takéto finančné prostriedky rozpočtovým opatrením 

to presúvame na EKO-podnik, ktorý to potom používa na 

úpravu zelene. 

 

 Od tohto roku sa budú musieť realizovať rozpočtové 

opatrenia aj v prípade poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady, a to z dôvodu zase, že vlastne 

tieto prostriedky musia byť používané pri likvidácii 

odpadov. A to tiež zrealizuje EKO-podnik. 

 

 Okrem toho sa tieto finančné prostriedky rozpočtovými 

opatreniami v prípade havárií na školách presúvajú takisto 

rozpočtovým opatrením, pretože sú rozpočtované na havárie 

v rozpočte mestskej časti, a len v prípade havárií sa 

používajú. 

 

 Čiže predpoklad aj v tomto roku je, že tých 

rozpočtových opatrení bude značný počet.  

 

 A preto je predložený tento materiál, ktorým vlastne 

sa predkladá možnosť splnomocniť starostu mestskej časti 

na zmeny v súlade so zákonom. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. Tak to bolo každý rok. Rozumieme.   

 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 
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 Pán poslanec Bielik, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem. Chcem sa spýtať aj pani Ondrovej, prípadne 

aj pána starostu, či by súhlasili s tým, že by sme do bodu  

 a) doplnili "do výšky 5 %", aby tam kvôli 

transparentnosti? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Osvojujem si autoremedúrou túto vašu poznámku. 

 Čiže do výšky 5 % z výšky rozpočtu bude mať starosta 

túto kompetenciu.  

 Áno?  

 

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

 (Súhlas.)  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre.     

 Pán poslanec Rácz. 

 

 

Poslanec Mgr. F. R á c z : 

 Ďakujem za slovo.  

 Ja by som ešte chcel navrhnúť, aby sme do toho 

uznesenia R/3 doplnili, že toto splnomocnenie sa týka 

vykonávania zmien rozpočtu prijatého na rok 2012.  

 



 
 
 
                                   9. zas. MZ MČ B-NM 14.2.2012 

52 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme. Je to tam.  

 

 

Poslanec Mgr. F. R á c z :  

 V návrhu uznesenia to nie je. Ale predpokladám, tak 

ako to aj vyplýva z kontextu zrejme by sa to malo týkať 

rozpočtu roku 2012. 

 

 

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

a finančného oddelenia: 

 Rozpočtu roku 2012; áno. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Iba by som upresnil: Toto bolo každý rok schvaľované 

automaticky z rozpočtu a bez nejakého obmedzenia. 

 

 Tento rok sme chceli ísť trocha inak, oddeliť to.  

 A zároveň je tu návrh, a myslím že konsenzus, trošku 

to aj obmedziť. 

 A ja s tým nemám problém, ja som za.  

 Pani poslankyňa Pfundtner máte slovo; nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r :  

 Ďakujem. Možno bude stačiť krátke vysvetlenie.  

 Ide mi konkrétne o bod b).  
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 Tu je, že splnomocňujeme vlastne vás, pán starosta, 

na povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov. 

 

 Ale nie je to vyšpecifikované aké vysoké musia byť 

tie príjmy a do akých prekročení výdavkov môžme ísť. 

 

 Proste pri akomkoľvek vyššom príjme by sme mohli 

prekročiť tie výdavky; z tohto splnomocnenia mi také niečo 

vyplýva. Že nie že "alikvotne".  

 

 Neviem, skúste mi to vysvetliť. Možno pani Ondrová.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca, poprosím vás. 

 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Ale pre mňa je to málo exaktné. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Jasné. Nech sa páči, pani vedúca. 

 

 

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

finančného oddelenia:  

 Takže čo sa tohto týka, tak samozrejme napríklad aj v 

minulom rozpočtovom roku počas roku sme vlastne 
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kalkulovali, že to čo je aj zo zákona, v podstate 

predpokladaný príjem pri podielových daniach, tak sme išli 

na tie nižšie úrovne kvôli tomu, že nie vždy sa to môže 

podariť tak naplniť ten rozpočet ako teda aj zo zákona a 

zo štátneho rozpočtu vyplýva. 

 

 No, ale počas roka, keď sa nám teda podarilo naplniť 

intenzívnejšie tie príjmy, tak sa urobili niektoré 

rozpočtové opatrenia, samozrejme do takej výšky, aby sa 

neprekročili výdavky, aby neboli vyššie výdavky ako 

dosiahnuté príjmy.  

 A hlavne teda pri bežných príjmoch.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Stačí takto? 

 

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r : 

 Áno. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

 

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

finančného oddelenia: 

 Ak teda ešte môžem povedať, pri kapitálových príjmoch 

je to trošku iné, a výdavkoch, pretože tam je tá možnosť z 

toho rezervného fondu.    
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. 

 Nech sa páči, poslanec Agoston. 

 

 

Poslanec P. A g o s t o n :  

 Ďakujem za slovo. Ja som sa ešte chcel spýtať, 

neviem, či to je bežné, ale či ostatní poslanci sa vôbec k 

tomu dostali; tie rozpočtové opatrenia sme nevideli. My 

sme si ich na finančnej komisii síce vyžiadali, ale teraz 

som sa dozvedel že ich máme 38 a my sme skončili pri 25. 

Čiže tých zvyšných 13 sme nevideli.  

 

 Neviem, či to je možné, aby tie rozpočtové opatrenia 

mohli dostať všetci poslanci? 

 

 

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

finančného oddelenia: 

 Nie je to problém a budú súčasťou záverečného účtu. 

 

 

Poslanec P. A g o s t o n : 

 To znamená čo?  

 

 

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

finančného oddelenia: 

 Že ich prehľad aj s výškami bude v záverečnom účte.   
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Poslanec P. A g o s t o n : 

 A nemôžme ich dostať priebežne?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, dohodli sme sa už s pánom poslancom 

Bartošom, že tieto veci do konca tohto mesiaca dostane a 

môžme to rozšíriť na všetkých poslancov. Je to aj, 

predpokladám, taký návrh, ktorý; 

 

 

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

finančného oddelenia: 

 Môžem sa spýtať? Priebežne, to sa myslí ako? Raz, 

kvartálne, alebo ako?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Mohli by sme si dohodnúť že by; mohli by sme si 

dohodnúť nejaký systém. Dohodneme ho povedzme na rade 

napríklad tak, že automaticky akonáhle sa rozpočtové 

opatrenie spraví, tak to bude na webe.  

 A v prípade finančnej komisie to môže byť kvartálne.  

 

 

Poslanec P. A g o s t o n : 

 To je veľmi dobrý návrh, aby sa tie rozpočtové 

opatrenia zverejňovali na webe a tým pádom tým je to celé 

vybavené.  

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

 Dobre.  

 Pán poslanec Bartoš. Nie. 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte niekto? Nikto nie je prihlásený. 

 

 Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo  

 s p l n o m o c ň u j e  

starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vykonávať 

zmeny rozpočtu na rok 2012 v priebehu rozpočtového roka 

rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:  

 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

   rozpočtu do výšky 5 %, pričom sa nemenia celkové príjmy 

   a celkové výdavky, 

 

b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí alikvotne 

   vyšších príjmov, 

 

c) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je  

   ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa  

   očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných 

   dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 

   zákona č. 583/2004 Z.z.; bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie č. 17) 

 Za:                21 poslancov. 

 Proti:                Nikto. 

 Zdržal sa:            Nikto.  

 Materiál bo prijatý.  

 

 Prechádzame na bod č. R/4. 

 

 

 

Materiál R/4: 

Návrh - Dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania finančných 

výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pani Ing. Vojtechová, máte slovo. 

 

 

Ing. G. V o j t e c h o v á, poverená vedením oddelenia 

sociálnych služieb: 

 Ďakujem veľmi pekne, pán starosta.  

 Panie poslankyne, páni poslanci, predkladáme vám 

Dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania finančných výpomocí 

obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.  
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 V súlade so zákonom o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave o obecnom zriadení boli v minulom 

roku schválené tieto zásady.  

 

 Avšak vzhľadom na zvyšujúce sa životné náklady 

obyvateľov, navrhujeme v bode I. Zásad zvýšenie súm 

jednorazových finančných výpomocí tak, ako sú uvedené v 

materiáli.  

 

 Oproti pôvodným sumám sme to trošku aj učesali.  

 Takže myslím si, že bude to vždycky na rozhodnutí 

poslancov v komisii sociálnej, do akej výšky teda 

odsúhlasia ten príspevok. 

 

 Pre dôchodcov a zdravotne postihnutých sme 

navrhovali: 

- v prvej kategórii, to sú jednotlivci, zvýšenie o 20 €,  

 

- v manželských dvojiciach 30, 20 a 10 €, 

 

- pre rodiny s deťmi v tej prvej kategórii, to znamená ten 

  príjem čo je tu napísaný; neviem, či máte naštudované 

  tie Zásady, ale poviem pravdu, že aj ja som si ich muse- 

  la znova prečítať, ten príjem nad stanovenou hranicou to 

  je vlastne rozdiel tých 40 €, od 40 do 60 €;  

  to je vlastne rozdiel  medzi príjmami a výdavkami v  

  jednej rodine.   

 

  Čiže s 1 dieťaťom navrhujeme v tej celej kategórii ísť o 

  20 € viac.  
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 A v tej druhej kategórii o 10 € viac.  

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Bartoš, máte slovo. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, 

vážení kolegovia, ja by som ešte chcel pani vedúcu 

doplniť. Síce dochádza k zvýšeniu v tých jednotlivých 

kategóriách, ale to neznamená, že automaticky dostanú tú 

vrchnú hranicu.  

 

 My na tej komisii skutočne zvažujeme, aký je stav 

vôbec toho žiadateľa a pristupujeme k tomu veľmi 

individuálne. Čiže vôbec sa netreba báť, že by ako sme 

dávali tú maximálnu hranicu, keď my na to nevidíme niekedy 

dôvod. Keď ten, by som povedal, tá situácia nie je až tak 

dramatická ako by bola napríklad u nejakých iných 

žiadateľov.  

 

 Dokonca niektoré žiadosti po veľmi dôkladnom posúdení 

sme aj na komisii zamietli.  

 

 Čiže vôbec sa netreba obávať, že by sa nejako týmto 

zvýšením navýšili rozpočtované prostriedky.  
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 Je to vlastne iba umožnenie komisie vo výnimočných 

prípadoch, keď tá sociálna situácia je veľmi komplikovaná, 

ísť na tú maximálnu hranicu. Málokedy ideme na tú 

maximálnu hranicu.  

 

 A teraz, keď sú zverejňované všetky zápisnice z 

komisií, tak každý ten obyvateľ si môže pozrieť ako to 

posudzujeme a ako to diferencujeme v podstate tie sociálne 

výpomocí. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 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 

 s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania finančných výpomocí 

obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s 

platnosťou od 1. 3. 2012; bez pripomienok. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme.  
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 (Hlasovanie č. 18) 

 Za:               19 poslancov. 

 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Dámy a páni, 

 týmto sme vyčerpali oficiálnu časť dnešného 

rokovania.  

 Ideme do bodu rôzne a interpelácie. 

 

 

BOD 17: 

Rôzne 

 

BOD 18: 

Interpelácie 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Nech sa páči, máte slovo.  

 Máme tu ešte záujem jednej občianky, takže; ahá, 

prepáčte. 

 Pán poslanec Bartoš, pán poslanec Agoston. 

 

 

Poslanec Ing. M.  B a r t o š :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, 

vážení kolegovia, mám jednu takú tému: 

 

 V podstate všetci vieme, že je pred voľbami.  
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 Máme tu nejakých prvovoličov v našej mestskej časti a 

bolo by veľmi asi dobré, keď by sa skontroloval zoznam 

voličov hlavne o tých prvovoličov. 

 

 Lebo mám osobnú skúsenosť, že moja dcéra bude 

prvovolička v terajších voľbách a nedostala vôbec, 

nedostala vyrozumenie o konaní volieb. Čiže tým pádom 

nemusí byť zapísaná ani vo voličských zoznamoch.  

  

 A môže to potom robiť problémy pri tomto slávnostnom 

volebnom akte. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Toto je veľmi dobrá pripomienka.    

 

 Zhodou okolnosti sme o nej s pani Červenkovou 

diskutovali.  

 Takže dám jej slovo, aby vysvetlila situáciu. 

 

 

J. Č e r v e n k o v á, vedúca oddelenia organizačného a 

evidencie obyvateľov: 

 Ďakujem veľmi pekne za slovo. Som rada, že ste túto 

tému otvorili, pretože naozaj sa vyskytujú problémy vo 

voličských zoznamoch.  

 Nie je to však chyba mestskej časti alebo našej 

evidencie.  
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 V čase, keď my sme tlačili oznámenia o čase a mieste 

konania volieb, Banská Bystrica menila celý systém 

evidencie obyvateľov. Nedalo sa odtiaľ vyselektovať 18- 

ročných.  

 

 Preto my sme týždeň po prvej tlači tento zoznam 

prelustrovali nanovo, vyselektovali sme si našich 

prvovoličov, 18-ročných, a týmto sa tieto oznámenia o čase 

a mieste konania volieb roznášali dodatočne. 

 

 Takže v prípade, že vaša dcéra, pán poslanec, toto 

oznámenie nedostala do dnešného dňa, pretože tam zákon 

stanovil prísne termín do 15. 2., môžete si vy alebo teda 

ona na základe občianskeho preukazu prísť overiť, či ju 

máme zapísanú vo voličskom zozname.  

 Ďakujem. 

 

 Prepáčte ešte:  

 A máme od pondelka otvorenú námietkovu kanceláriu 

dole na prízemí, takže tieto nezrovnalostí čo sa týka 

voličského zoznamu, sa dajú odkontrolovať aj tam priamo.      

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pán poslanec Agoston. 

 

 

Poslanec P. A g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja mám dve také pripomienky: 
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 O tom zverejňovaní tých rozpočtových opatrení nie je 

treba hlasovať, pani Biharyová, alebo stačí ako ste 

povedali?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je to v zázname, urobíme to, o.k. 

 

 

Poslanec P. A g o s t o n :  

 A druhá vec je, neviem kto má na úrade na starosti 

značenie ulíc. 

 

 Ja som si pri potulkách po našej mestskej časti 

všimol takú jednu anomáliu. Máme Zátišie, ulica Zátišie a 

Hatalova, kde na konci ulice Zátišie je budova označená 

číslom 12.  

 

 Okrem toho je na tej budove umiestnená aj tabuľa 

Hatalova. A tým pádom nám vznikla taká situácia, že máme 

dve Hatalove 12.  

 Keby to mohol niekto preveriť.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý :  

 Poprosím vás, potom písomne reagovať. 

 

 

Poslanec P. A g o s t o n : 

 Písomne ako interpelácia? 



 
 
 
                                   9. zas. MZ MČ B-NM 14.2.2012 

66 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie, nie, to bola pre pána prednostu úloha.  

 

 Nech sa páči. Dobre. 

 

 Dámy a páni, ja mám jednu vec: 

 Možno viete, možno nie, koncom minulého roka; a nie.  

 Pán poslanec Margolien. 

 

 

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

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

upozorniť mojich kolegov, teda kolegyne a kolegov, že 

prebiehajú momentálne výročné schôdze v kluboch dôchodcov, 

a že by som ich chcel pozvať, aby sa prišli pozrieť. 

Najbližšia je zajtra na Stromovej, hore na Kramároch. Ak 

teda budú mať čas; určite sa naši seniori potešia ak ich 

budú môcť privítať. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Áno, odporúčam, Kramáre sú pekné.  

 Nech sa páči, ešte niekto? 

 Keďže nikto nie je prihlásený, tak by som si zobral 

slovo ja. 

 

 

 Dámy a páni,  

 možno viete, možno nie, koncom minulého roka mali sme 

krádež v klube dôchodcov na Jeséniovej, a hnuteľné veci, 
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ktoré tam boli, sme vyriešili. Ale to, čo je problém, a 

zároveň klubu dôchodcov zmizlo asi 1 600 €, a pre klub 

dôchodcov je to vysoká čiastka. 

 

 Takže ja som im ponúkol, že z osobných peňazí im 

polovicu uhradím.  

 

 

 A rád by som, ak teda si môžem dovoliť, vás poprosil, 

keby ste boli ochotní a k tejto iniciatíve sa nejakým 

drobným príspevkom pridali. Nie je to vec, za ktorú by 

mohli a na budúce si už, pochopiteľne, dajú pozor. Je to 

výstraha aj pre ostatné kluby. 

 

 Poprosím pani vedúcu sociálneho, buďte taká láskavá, 

budete mať nejaký papier, a keď poslanci budú mať chuť a 

čas, a dajú vám pár Eur, prosím, spíšte to, nech v tom 

máme prehľad, aby sme im koncom mesiaca tie peniažky mohli 

nejakým šekom poslať alebo zároveň na úrad, alebo 

akokoľvek inak, nech tie peniažky majú.  

 

 Dámy a páni, ak dovolíte; áno, pán poslanec Bartoš. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Pán starosta, ďakujem za slovo. Ale myslím si, že 

dalo by sa to riešiť úplne jednoduchšie. Napríklad, že by 

sme prijali uznesenie, že z našej poslaneckej odmeny by 

každý dal tých 50 € na našich starších spoluobčanov, a tým 

by to bolo vyriešené. A bolo by to automatickou zrážkou a 

bolo by to môcť byť poukázané na klub dôchodcov.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To nie je možné.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Mohli by ste to spraviť len zmenou odmeňovacieho 

poriadku, kde by ste určili použitie prostriedkov. Pretože 

jednoducho je to váš príjem a môžte sa ho vzdať 

dobrovoľne, nie formou uznesenia zastupiteľstva. 

 

 Čiže poprosím, tú vec, ktorú uviedol pán starosta, že 

aby pani Vojtechovej ste tieto prostriedky dali, nie je 

žiaden akože problém použiť, lebo je to individuálne 

narábanie s vašimi prostriedkami. 

 

 Uznesenie zastupiteľstva nemôže zaviazať pána 

Dubčeka, aby tie peniaze dal; hovorím to ako príklad.  

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Jasné. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja iba doplním: Berte to tak, že vyslovene chceme 

pomôcť. Nebudeme to ani zverejňovať, ani kto koľko dal, 

ako dal. Chceme im nejaké peniažky dať. 

 

 A plus oslovíme aj ostatné kluby dôchodcov, aby v 

rámci solidarity trošičku pomohli.  
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Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Dobre. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

 Keďže my sme veci ukončili, tak o vystúpenie v bode 

rôzne požiadala pani PhDr. Oľga Turčanová, bytom Hlavná 

28, Bratislava, vo veci:  

 

 Sľub pána starostu ku komisionálnemu riešeniu jej 

problémov.       

 

 Pani PhDr. Turčanová, tieto veci sú nejaké nové, 

alebo ide o tú vec, o ktorej ste už vystúpili? 

 

OBČIANKA: PhDr. Oľga  T u r č a n o v á : 

 Nie. Nové. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Úplne nové.  

 Takže pani PhDr. Turčanová, nech sa páči, máte dve 

minúty na vaše vystúpenie.  

 Ide o niečo úplne nové, takže. 

 

 

OBČIANKA: PhDr. Oľga  T u r č a n o v á  

 Dobrý deň.  
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 Stanovený časový limit príspevku určite dodržím.  

 

 K môjmu vystúpeniu na zasadnutí poslancov miestneho 

zastupiteľstva zo dňa 20. septembra a 3. novembra 2011 a 

sľubom starostu a prednostu podávam poslancom správu.  

 

 Starostom určená komisia sa mojimi dôkazmi dodnes 

nezaoberala, napriek tomu vydala stanovisko, ktoré 

napísali právničky Miestneho úradu Vargová a Biharyová. 

Predseda komisie Ing. Novitzky stanovisko len podpísal. 

 

 Obraciam sa na vás, pán starosta.  

 V osobnom rozhovore vo vašej pracovni ste mi na 

papierik napísali, že moju sťažnosť nemôžete riešiť, lebo 

ste odpočúvaný pracovníkom banky DEXIA pánom Frimmelom, 

bývalým starostom.  

 (Úsmev v pléne.) 

 

 

 Dňa 10. februára; no, je to na smiech, 10. februára  

2012 som ho na č. 220, na 2. poschodí navštívila a vaše 

tvrdenie poprel. Vaše podozrenie z trestného činu 

nedovoleného odpočúvania je potrebné dať vyšetriť, pretože 

vám bráni v činnosti a rozhodovaní, ktoré vám vyplýva z 

funkcie starostu. Konkrétne ja som trestnou činnosťou 

banky DEXIA poškodená vašou nečinnosťou.  

 

 V tejto súvislosti vás žiadam, aby ste v úplnom znení 

zverejnili na internete a tiež v časopise Hlase Nového 

Mesta zmluvu o prenájme s uvedenou bankou, so všetkými 



 
 
 
                                   9. zas. MZ MČ B-NM 14.2.2012 

71 

náležitosťami, teda kto ju podpísal, na ako dlho, koľko 

m2, teda celkovú plošnú výmeru, cenu za 1 m2, obojstranné 

podmienky zmluvy, zohľadnenie 24-hodinovej strážnej 

služby, a podobne.   

 

 O tom, že miestny úrad prenajíma budovu banke DEXIA 

je známe asi len veľmi úzkemu okruhu ľudí, pretože tabuľka 

s logom banky nie je pripevnená nikde v priestoroch 

miestneho úradu. 

 

 Tiež je potrebné zverejniť všetky ďalšie voľné 

priestory a podmienky, za akých miestny úrad prenájme 

kancelárie prípadným záujemcom. 

 

 Môj príspevok krátkou cestou odovzdávam pani 

stenografke, aby opäť nedošlo k významovému posunu môjho 

príspevku do úplne inej roviny.  

 Ďakujem za slovo.  

 A to je všetko, ak nemáte otázky niektorí z vás. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

 Ak má niekto otázky? 

 Pán poslanec Dubček. 

 Nech sa páči, môžete si sadnúť, pani. 

 

 

OBČIANKA: PhDr. Oľga  T u r č a n o v á  

 No, neviem či to nie je na mňa. 
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Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Nie. To na vás nie je. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Ale chcem sa ohradiť voči pánovi Kollárikovi.  

 

 Ja si myslím, že je tu veľa poslancov, a keď si 

vyberá ako príklad nejako nehodného človeka, tak dovolím 

si poznamenať: Ja som nebol doteraz zatiahnutý do žiadnych 

podrazov. Dobre?  

 

 A pán Kollárik, nechcel som sa na vás obrátiť, ale 

poviem aj pred pánmi poslancami, ste pustil hlášku, že som 

písal nejaké anonymy.  

  

 Nikdy som ja žiadne anonymy nepísal. A nechcel som to 

tu teraz na verejnosť dávať.  

 

 A myslím si, že bude to mať ešte nejaké pokračovanie.  

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  
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 Keďže už nikto nie je prihlásený, ďakujem vám za 

účasť a želám pekný deň. 

 

 

ZNELKA MČ. 

 

(Ukončenie o 15,30 hod.) 

 

                      x            x 

 

 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA:  

poslankyňa Ing. H. Bánska, CSc. ........................ 

poslankyňa Mgr. E. Pfundtner    ........................ 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahnová, komorná stenogr. ....................... 
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