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                      O  B  S  A  H 

 

ZÁPISNICE - STENOGRAFICKÉHO ZÁZNAMU z 11. zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto, konaného dňa 26. júna 2012. 

 

 

BOD 1: Otvorenie 

       Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta MČ B-NM      str.  2 

 

BOD 2:                                             str.  2 

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov 

záznamu a uznesení 

 

BOD 3:                                             str.  3 

Schválenie programu rokovania 

 

BOD 4:                                             str.  9 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  

 

BOD 5:                                             str. 11 

Návrh plánu činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. 

polrok 2012 

 

BOD 6:                                             str. 12 

Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM - 

referát opatrovateľskej služby 

 

BOD 7:                                             str. 13 
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Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto za rok 2011 

 

BOD 8:                                             str. 16  

Návrh na úpravu rozpočtu - časť investície na rok 2012 

 

BOD 9:                                             str. 17 

Návrh kapitálových výdavkov v rozpočte EKO-podniku VPS pre 

roku 2012 

 

BOD 10:                                            str. 18 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 

na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v 

znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-

NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo 

dňa 11. 12. 2007, VZN MČ B-NM č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 

2008, VZN č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 a VZN MČ B-NM č. 

3/2011 zo dňa 13. 12. 2011 na území mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto  

 

BOD 11:                                            str. 20 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za 

sociálne služby. 

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

 

BOD 12:                                            str. 20 



 
 
 
                                    11. MZ MČ B-NM 26. 6. 2012 

3 

Návrh zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej 

výdajní potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto 

 

BOD 13:                                            str. 22 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 

na Makovického č. 4 v Bratislave 

 

MATERIÁL R/7:                                      str. 24 

Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 10/11 zo dňa 17. 

4. 2012 

 

BOD 14:                                            str. 24 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave 

 

BOD 15:                                            str. 26 

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

25, Bratislava 

 

BOD 16:                                            str. 28 

Návrh cenového výmeru na prenájom nebytových priestorov - 

garáží a motorkární 

 

BOD 17:                                            str. 29 

Návrh na prevod majetku z mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, Bratislava  
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BOD 18:                                            str. 30 

Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s. Bratislava 

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

 

BOD 19:                                            str. 31    

Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majet- 

ku v správe EKO-podniku VPS 

 

BOD 20:                                            str. 32 

Návrh Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine EKO-podniku VPS 

 

BOD 21:                                            str. 34 

Návrh na odpredaj pozemkov registra "C", KN parc. č. 

12780/231 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a 

parc. č. 12780/250 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 

155 m2 a parc. č. 12780/252 - zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 197 m2 zapísané na LV č. 5510 v k. ú. Nové Mesto 

pre Športový klub Tesla, a.s., so sídlom Hattalova č. 

12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 

4398/B. 

 

BOD 22:                                            str. 36 

Návrh na odpredaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 

1278/255 - ostatné plochy o výmere 160 m2 k. ú. NM, ktorá 

vznikla odčlenením z parc. č. 12780/247 na základe 

overeného GP č. 28/2011 (vypracovanom Ing. Mariánom 

Voštinárom AGM) zatiaľ vedenom v celosti na LV č. 5510, 

parc. č. 12780/248 - ostatné plochy o výmere 848 m2 v k. 

ú. NM pre Športový klub Tesla, a.s., so sídlom Hattalova 
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12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný na OR OS BA I, Oddiel: 

Sa, Vložka č. 4398/B 

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

 

BOD 23:                                            str. 37    

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa predaja pozemku registra "C" KN parcely č. 6728/9 v k. 

ú. Vinohrady pre MUDr. Petra Lengyela s manželkou, bytom 

Ľ. Fullu 22, 841 05 Bratislava  

 

BOD 24:                                            str. 38 

Návrh na dražbu pozemkov registra "C" KN parcely č. 

6448/1, parcely č. 6459 a parcely č. 6460 v k. ú. 

Vinohrady 

 

BOD 25:                                            str. 40 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 10/25 z 10. zasadnutia MZ 

MČ Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 17. 04. 2012 

 

BOD 26:                                            str. 41  

Návrh Zásad hospodárenia s bytmi mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto  

 

BOD 27:                                            str. 43 

Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k 

návrhu dodatku k Štatútu hl. m. SR Bratislavy 

 

BOD 28:                                            str. 44 

Návrh na odvolanie a voľbu člena odborníka Komisie pre 

školstvo a vzdelávanie 
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BOD 29:                                            str. 46 

Návrh na prenájom školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova 

pre EIS Bratislava, s.r.o., za účelom prevádzkovania 

súkromnej školy 

 

BOD 30:                                            str. 48 

Návrh na prenájom pozemku a školských priestorov na ZŠ 

Kalinčiakova pre Spoločenstvo detí a mládeže DOMINO za 

účelom využívania priestorov v rámci tréningového procesu 

 

BOD 31:                                            str. 50 

Návrh stanoviska MČ B-NM k Návrhu VZN hlavného mesta SR 

Bratislava o dani z nehnuteľností  

 

MATERIÁL R/1:                                      str. 51  

Návrh na zmenu účelu použitia rozpočtovaných kapitálových 

výdavkov pre rok 2012 

 

MATERIÁL R/2:                                      str. 52 

Návrh na pomenovanie verejnej plochy pred Zimným štadiónom 

Ondreja Nepelu 

 

MATERIÁL R/3:                                      str. 53 

Zámer v spolupráci so spoločnosťou FESTAP, s.r.o., so 

sídlom Hattalova 2, 831 03 Bratislava, zapísanou v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: 

Sro, Vložka číslo 12167/B 

a 

spoločnosťou INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť, 

s.r.o., so sídlom Zátišie 12, 831 03 Bratislava, zapísanou    
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v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: 

Sro, Vložka: 389/B v lokalite Zátišie 

 

MATERIÁL R/6:                                     str. 57 

Návrh na odvolanie riaditeľky Strediska kultúry Bratislava 

- Nové Mesto a poverenie Márie Priečinskej vedením 

Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto  

 

MATERIÁL R/4:                                     str. 59 

Zámer Parkovacej politiky mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto 

 

MATERIÁL R/5:                                     str. 90 

Zakladateľská listina spoločnosti NOVOMESTSKÁ PARKOVACIA 

SPOLOČNOSŤ, s.r.o.  

 

Ukončenie MZ                                      str. 97 

 

                       x         x  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
                                    11. MZ MČ B-NM 26. 6. 2012 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ZÁPISNICA - STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 

 

11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 26. júna 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
                                    11. MZ MČ B-NM 26. 6. 2012 

9 

 

 

Otvorenie: 9,00 hod. 
 

ZNELKA MČ 

 

BOD 1: 

OTVORENIE: Mgr. Rudolf  K U S Ý, starosta MČ Bratislava -  

           Nové Mesto 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,   

 o t v á r a m 11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 

 Dovoľte, aby som privítal aj našich hostí a zároveň 

ospravedlnil poslancov a poslankyne, ktoré sa dnešného 

rokovania nezúčastnia. Ide o pána poslanca: 

- Mgr. M. Norovského   

- JUDr. T. Korčeka 

- Mgr. F. Rácza 

- Mgr. D. Sládeka  

a pán poslanec Mgr. M. Bobák oznámil, že príde neskôr. 

 

 

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 Ing. Anna Jánošová a 

- pani Mgr. Edita Pfundtner. 
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 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

- pán Ing. Martin Bartoš  

- pán Vladimír Margolien.  

 Má niekto iné návrhy? 

 V prípade že nie, dávam hlasovať o týchto návrhoch. 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

návrhovej komisie pani Ing. A. Jánošová a Mgr. E. 

Pfundner? 

 A overovateľmi záznamu a uznesení boli poslanci Ing. 

M. Bartoš a V. Margolien? 

 Nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            19 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 Konštatujem, že sme sa dohodli.  

 

 Skrutátorkami na dnešnom zasadnutí, ak by náhodou 

zlyhalo hlasovacie zariadenie bude pani Kriegel a pani 

Tomeček Ghata.  

 

 

BOD 3: 

Schválenie programu rokovania 

 

 Návrh programu: 

 1. Otvorenie 

 2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu  

    a uznesení 
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 3. Schválenie programu rokovania 

 4. Správa o plnení uznesení 

 5. Návrh plánu činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na  

    II. polrok 2012 

 6. Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM   

    - referát opatrovateľskej služby 

 7. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava -  

    Nové Mesto za rok 2011 

 8. Návrh na úpravu rozpočtu - časť investície na rok 2012 

 9. Návrh kapitálových výdavkov v rozpočte EKO-podniku VPS 

    pre rok 2012 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych da-    

    niach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,  

    ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

    mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2004 zo  

    dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 

    11. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4.  

    2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007, VZN 

    MČ B-NM č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 2008, VZN MČ B-NM č.     

    3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 a VZN MČ B-NM č. 3/2011 na  

    území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti    

    Bratislava - Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za  

    sociálne služby 

12. Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej 

    výdajní potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti 

    Bratislava - Nové Mesto 

13. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uza- 

    tvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 

    na Makovického č. 4 v Bratislave 

14. Návrh na zmenu obchodnej verejnej súťaže na uzatvore- 
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    nie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v  

    objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratisla- 

    ve (na stôl) 

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

    č. 25, Bratislava 

16. Návrh cenového výmeru na prenájom nebytových priesto- 

    rov - garáží a motorkární 

17. Návrh na prevod majetku z mestskej časti Bratislava -  

    Nové Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, Bratis- 

    lava 

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

19. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného  

    majetku v správe EKO-podniku VPS 

20. Návrh Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine EKO-podniku 

    VPS 

21. Návrh na odpredaj pozemkov registra "C", KN parc. č.  

    12780/231 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 201  

    m2 a parc. č. 12780/250 - zastavané plochy a nádvoria  

    o výmere 155 m2 a parc. č. 12780/252 - zastavané plo- 

    chy a nádvoria o výmere 197 m2 zapísané na LV č. 5510 

    v k. ú. Nové Mesto pre Športový klub Tesla, a.s., so  

    sídlom Hattalova č. 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný 

    v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

    Oddiel: Sa, Vložka číslo 4398/B (na stôl) 

22. Návrh na odpredaj pozemkov registra "C" KN parc. č.  

    12780/247 na základe overeného GP č. 28/2011 (vypraco- 

    vanom Ing. Mariánom Voštinárom AGM) zatiaľ vedenom v  

    celosti na LV č. 5510, parc. č. 127/80/248 - ostatné 

    plochy  o výmere 848 m2 v k. ú. NM pre Športový klub  

    Tesla, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratisla- 

    va, zapísaný na OR OS BA I, Oddiel: Sa, Vložka č. 4398     
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    /B 

23. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajú- 

    ceho sa predaja pozemku registra "C" KB parcely č.  

    6726/9 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Petra Lengyela s  

    manželkou, bytom Ľ. Fullu 22, 841 05 Bratislava 

24. Návrh na dražbu pozemkov registra "C" KN parcely č.  

    6448/1, parcely č. 6459 a parcely č. 6460 v k. ú. 

    Vinohrady 

25. Návrh na zrušenie uznesenia č. 10/25 z 10. zasadnutia 

    MZ MČ B-NM konaného dňa 17. 04. 2012 

26. Návrh Zásad hospodárenia s bytmi mestskej časti Bra- 

    tislava - Nové Mesto 

27. Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava - Nové Me- 

    sto k návrhu dodatku k Štatútu hl. m. SR Bratislavy 

28. Návrh na odvolanie a voľbu člena odborníka Komisie pre 

    školstvo a vzdelávanie 

29. Návrh na prenájom školských priestorov na ZŠ Kalinčia- 

    kova pre EIS Bratislava, s.r.o., za účelom prevádzko- 

    vania súkromnej školy 

30. Návrh na prenájom pozemku a školských priestorov na ZŠ 

    Kalinčiakova pre športový klub LP DOMINO za účelom  

    využívania priestorov v rámci tréningového procesu 

31. Návrh stanoviska MČ B-NM k Návrhu VZN hl. m. SR BA o  

    dani z nehnuteľností 

32. Rôzne 

33. Interpelácie 

 

INFORMÁCIE:  

- Priebežné čerpanie rozpočtu za rok 1.-4. 2012 

- Správa o starostlivosti o ochrane zelene na území mest- 

  skej časti Bratislava - Nové Mesto 
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- Správa o nakladaní s komunálnym odpadom na území mest- 

  skej časti Bratislava - Nové Mesto 

- Správa o stave mestského bytového fondu zvereného do  

  správy MČ B-NM za rok 2011 

- Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného  

  zasadnutia 

- Správa o priebehu a výsledku rokovania zo spoločnosťou  

  OMEGA PLUS, s.r.o. 

- Vyhodnotenie úspor a strát prevádzky Tržnica, Šancová  

  ul. a Lanovej dráhy Koliba za rok 2011 a I. štvrťrok  

  2012. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Z programu dnešného rokovania   s ť a h u j e m  

materiály; ide o číslo 18 - Návrh na odpredaj trafostanice 

ZSE, a. s., nakoľko Západoslovenské elektrárne chcú 

odkúpiť s trafostanicou aj pozemok, ktorý zatiaľ v našom 

vlastníctve nie.  

 

 S ť a h u j e m  tiež materiál číslo 22. 

 

 A v poslednom rade sťahujem aj materiál, ktorý sa 

týka práve sociálnej oblasti. Je to číslo 11, ide o VZN o 

poskytovaní a úhradách sociálnej služby.  

 Dôvody sú dva, jednak sa myslím že stotožňujeme s 

tým, že úhrada 50 % z nákladov je naozaj priveľa pre 

našich dôchodcov.  

 A druhá je taká, že dúfame, predpokladáme, že pán 

prezident v priebehu niekoľkých dní podpíše už zákon, 

takže to už nie je našou povinnosťou zrealizovať.  
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 A plus samozrejme, všetky materiály, ktoré máte na 

stole, body R1 až R7: 

 

R/1: Návrh na zmenu účelu použitia rozpočtovaných kapitá-  

     lových výdavkov pre rok 2012 

 

R/2: Návrh na pomenovanie verejnej plochy pred Zimným  

     štadiónov Ondreja Nepelu 

 

R/3: Zámer k spolupráci so spoločnosťou FESTAV, s.r.o. so  

     sídlom Hattalova 2, 831 03 Bratislava, zapísanou v  

     Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

     Oddiel: Sro, Vložka: 389/B  

     a 

     spoločnosťou INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť 

     s.r.o. so sídlom Zátišie 12, 831 03 Bratislava, zapí- 

     sanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  

     I Oddiel: Sro, Vložka: 389/B v lokalite Zátišie 

 

R/4: Zámer Parkovacej politiky mestskej časti Bratislava - 

     Nové Mesto  

 

R/5: Zakladateľská listina spoločnosti NOVOMESTSKÁ PARKO- 

     VACIA SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 

 

R/6: Návrh na odvolanie riaditeľky Strediska kultúry Bra- 

     tislava - Nové Mesto  

     a  

     poverenie Márie Priečinskej vedením Strediska kultúry 

     Bratislava - Nové Mesto 
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R/7: Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva  

     mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 10/11 zo  

     dňa 17. 4. 2012. 

  

 Má niekto návrh na doplnenie, alebo zmeny? 

 V prípade že nie, dávam hlasovať o programe dnešného  

rokovania tak ako bol pripravený. 

 Pripravíme sa; nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem.  

 Za:            20 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 

 Konštatujem, že sme program dnešného rokovania 

schválili.       

  Prechádzame na bod číslo 4.  

 

 

BOD 4: 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak dovolíte, nakoľko pán Kollárik, prednosta nie je 

prítomný, tak predkladateľom všetkých návrhov budem ja, to 

znamená aj v prípade autoremedúry budem upravovať ja.  

 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 k o n š t a t u j e, že  

 1. trvá termín plnenia uznesenia, podľa pretlače:   

22/20, 25/16, 1/07, 8/15, 8/16 

9/08, 9/18 

10/11, 10/12, 10/9, 10/22, 10/27, 10/34, 10/35 

 

 2. splnené sú uznesenia, podľa pretlače: 

3MMZ/04.2 

6/19 

7/06.B.2 

9/05, 9/07, 

10/03, 10/04, 10/05, 10/06, 10/07, 10/08, 10/09,  

10/10, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/20, 

10/24, 10/25, 10/26, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31 

10/32, 10/33 

 

 3. ruší uznesenie, podľa pretlače:  

3/14 

/043, 9/14, 9/15 

10/21, 10/23. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:            20 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 Materiál sme prijali. 

 

 Prechádzame k bodu číslo 5. 

 

 

BOD 5: 

Návrh plánu činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. 

polrok 2012. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Materiál prešiel komisiami, takže otváram diskusiu. 

 Keďže nie je diskusia, končíme. 

 

 A poprosím zároveň návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na 

II. polrok 2012; bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             19 poslancov 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Prechádzame na ďalší bod. 

 

 

BOD 6: 

Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM - 

referát opatrovateľskej služby. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený.  

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e   
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Správu z kontroly oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM - 

referát opatrovateľskej služby; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa, hlasujeme. 

  

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:            18 poslancov.  

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto.  

 Dvaja nehlasovali.  

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame na bod číslo 7. 

 

 

BOD 7: 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto za rok 2011.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Materiál máte pred sebou, prešiel komisiami. 

 Otváram k nemu 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto 

 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. 2011 

2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratis- 

   lava - Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej  

   časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2011 

 

 B. s c h v a ľ u j e  

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Brati- 

   slava - Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej  

   časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2011 bez výhrad. 

 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  

   za rok 2011, ktorý vykazuje: 

   - v bežnom rozpočte príjmy 14 308 661,70 €, výdavky  

     14 116 169,38 € a prebytok 192 492,32 € 

   - v kapitálovom rozpočte príjmy 104 137,87 €, výdavky  

     147 621,25 € a schodok 43 483,38 € vykrytý z prebytku  

     príjmov bežného rozpočtu. 

 

3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finan- 

   čných operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej     

   časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2011 vo výške  

   100 598,18 €. 



 
 
 
                                    11. MZ MČ B-NM 26. 6. 2012 

22 

 

4. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške  

   807 654,72 € vrátiť do rezervného fondu mestskej časti 

   Bratislava - Nové Mesto. 

 

5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov mest- 

   skej časti Bratislava - Nové Mesto z prebytku hospodá- 

   renia vo výške 100 598,18 € za rok 2011 - prideliť do  

   rezervného fondu čiastku 90 679,31 € a do fondu rozvoja 

   bývania prideliť čiastku 9 918,87 €. 

 

6. Hospodárenie rozpočtových organizácií za rok 2011 a vý- 

   sledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k  

   rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a  

   účtovné závierky organizácií za rok 2011; bez pripomie- 

   nok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:            19 poslancov.  

     Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame k ďalšiemu bodu číslo 8. 
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BOD 8: 

Návrh na úpravu rozpočtu - časť investície na rok 2012. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na 

rok 2012; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:           18 poslancov. 

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:       Nikto. 

 Dvaja nehlasovali. 

 Materiál bol prijatý.  
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 Prechádzame k bodu číslo 9. 

 

 

BOD 9:  

Návrh kapitálových výdavkov v rozpočte EKO-podniku VPS pre 

rok 2012. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia. 

 Nech sa páči. 

 

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

 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

 

1. kapitálové výdavky v rozpočte EKO-podniku VPS pre rok  

   2012  

položka Prostriedok                     počet cena bez DPH  

  1     komunálne multifunkčné vozidlo   1 ks  71 300,00 € 

  2     nadstavba na zber a odvoz od- 

        padu a exkrementov               1 ks  10 400,00 € 

  3     kombinovaná sacia cisterna na  

        čistenie vpustí, kanalizácií, 

        šácht                            1 ks  29 200,00 € 
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  4     vysprávková sústava pre opravu 

        komunikácií                      1 ks  28 600,00 € 

  5     sypačová nadstavba s rozmetad- 

        lom na zimnú údržbu komnikácií   1 ks   8 000,00 € 

  6     snehová radlica                  1 ks   2 200,00 € 

 

  kapitálové výdavky celkom s DPH 20 %: 179 640,00 € 

 

2. zapojenie Rezervného fondu vo výške 179 640,00 € do  

   finančných operácií na vykrytie schválených kapitálo- 

   vých výdavkov; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa; nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.)         

 Za:            18 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      2 

 Materiál bol prijatý.  

  

 Prechádzame k bodu číslo 10. 

 

 

BOD 10: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 

na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
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Bratislava - Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14.12. 2004 v 

znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-

NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo 

dňa 11. 12. 2007, VZN MČ B-NM č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 

2008, VZN č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 a VZN MČ B-NM č. 

3/2011 zo dňa 13. 12. 2011 na území mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto             

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto   

 s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004, VZN 

MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 

2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa 

11. 12. 2007, VZN MČ B-NM č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 2008, 

VZN MČ B-NM č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 a VZN MČ B-NM č. 

3/2011 zo dňa 13. 12. 2011; 

bez pripomienok.  



 
 
 
                                    11. MZ MČ B-NM 26. 6. 2012 

27 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

  

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:            16 poslancov. 

 Proti:          1 

 Zdržal sa:      2   

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame k ďalšiemu bodu, bodu číslo 12. 

 

BOD 11: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za 

sociálne služby 

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

 

 

BOD 12: 

Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej 

výdajní potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 K materiálu bola jedna pripomienka, ktorú si 

osvojujem formou autoremedúry. 
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 Prosím, pozrite si článok 4, Pravidlá poskytovania 

bezplatnej pomoci. 

 

 Podstatou pripomienky pani poslankyne Vítkovej bolo 

zrovnoprávniť rodičov s dôchodcami, to znamená v prípade, 

pozrite si prosím článok 4 bod 2, v súčasnosti má dôchodca 

s dôchodkom do 300 € 30 bodov, rodina s deťmi v hmotnej 

núdzi v prípade rodiča každého jedného 15 bodov. 

 

 Návrh, ktorý si ja osvojujem formou autoremedúry je, 

že osamelý rodič, teda sám bude mať 30 bodov, v prípade 

rodičov tak každý zvlášť bude mať 20 bodov. Súhlasí? 

 Sú ešte nejaké návrhy, doplnenia? 

 

 Ak nie, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie 

návrhu uznesenia. 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni 

potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:           20 poslancov. 

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:       Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame na bod číslo 13. 

 

 

BOD 13: 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 

na Makovického č. 4 v Bratislave. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Autoremedúrou mením dátum, dokedy sa budú môcť 

podávať ponuky, a to do 30. 9., pretože idú prázdniny a 

keďže chceme tú najlepšiu ponuku, tak dáme až do konca 

septembra, nech je to dostatok času.  

 A to isté bude aj v ďalšom bode. 

 

 Nech sa páči, 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: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

vyhlásenie "Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľností na Makovického č. 4 

v Bratislave";  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa, nech sa páči; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:           19 poslancov. 

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:       Nikto. 

 

 Materiál bol prijatý.  

 

 

 

 Teraz dámy a páni, pôjde materiál R7, pretože týmto 

materiálom rušíme návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej  

súťaže na Konskú železnicu, ktorú sme schválili minule.  

 

 Dôvod je ten, že ak si pamätáte, pán poslanec 

Gašpierik mal niekoľko pripomienok.  

 Pripomienky boli zmysluplné, ale keď sa zapracovali 

do materiálu, tak jednoducho boli sme pred dilemou, buď 
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zmeniť celý materiál alebo vychádzať z toho, čo urobil v 

presnom znení, čo by jednoducho nesedelo. 

 

 Čiže preto ideme najprv zrušiť obchodnú verejnú súťaž 

a následne ju vyhlásime opätovne so zapracovanými 

podmienkami pána poslanca Gašpierika, s ktorými sme 

súhlasili. Tak nech sa páči, ideme na materiál R/7. 

 

 

MATERIÁL R/7: 

Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti B-NM č. 10/11 zo dňa 17. 4. 2012. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý: 

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:           20 poslancov. 

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:       Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame k bodu číslo 14. 

 

 

BOD 14:  

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Plus chcem upozorniť na zmenu, že to bude do 30. 9.  

 Nech sa páči, 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e 

vyhlásenie "Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie 

zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej 

železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave"; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:            19 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Prechádzame na bod číslo 15. 
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BOD 15: 

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

25, Bratislava. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ide o opätovnú dražbu, nakoľko tej prvej sa zúčastnil 

jediný človek, ktorý jednoducho ten byt nakoniec 

nevydražil.  

 Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Bartoš. 

 

 

Poslanec Ing. M.  B a r t o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, 

vážení kolegovia, ja by som mal nejaké tie otázky. 

 

 Lebo keď si zoberiem, že niektoré tie dražby ktoré 

sme mali, tých bytov, potom po administratívnej časti 

nedostali sme súhlas od primátora mesta, tak by som sa 

chcel opýtať, že či na tú Kutuzovovu máme predbežný súhlas 

primátora? Aby sme zbytočne nešli do niečoho, keď potom sa 

to urobí úplne zbytočne? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán primátor na Kutuzovovu dal súhlas aj v minulosti.  

Nedal súhlas na tie ďalšie dva. A práve to je dôvod, prečo 

ideme do dražby iba Kutuzovovej a tie ďalšie 2 byty tu nie 

sú. A dáme ich tam až vtedy, keď pán primátor bude s tým 

súhlasiť, a jednoducho dôjde k nejakému záveru. 
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Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne aj ja. 

 Nikto už 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 11 v dome 

Kutuzovova č. 25 v Bratislave, súpisné č. 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 : 

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            19 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 
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 Zdržal sa:        Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame na ďalší bod, bod 16. 

 

 

BOD 16: 

Návrh cenového výmeru na prenájom nebytových priestorov - 

garáží a motorkární. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nakoľko niekoľkí z vás ma oslovili v tejto veci s 

tým, že v prípade cenového výmeru, ktorý má mesto tak sa 

platí 60 €, tak opravujem autoremedúrou sumu 25 €/m2 na 

sumu 30 €/m2.  

 

 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

cenový výmer za účelom prenájmu majetku so špecifikáciou 

predmetu nájmu a ceny nájmu ako prípady hodné osobitného 

zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
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č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

  

  predmet nájmu           cena          za MJ 

garáže                  30,00 €/rok      1 m2 

motorkárne              30,00 €/rok      1 m2 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa, nech sa páči; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:           21 poslancov. 

 Proti            Nikto. 

     Zdržal sa:       Nikto.  

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame na ďalší bod.  

 

 

BOD 17: 

Návrh na prevod majetku z mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, Bratislava.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ide o prevod toho starého auta, ktoré pre nás už bolo 

neekonomické. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený. 
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 Tak poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

prevod majetku - motorové vozidlo Peugeot - Boxer 320 MH z 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na EKO - podnik 

VPS, Halašova č. 20; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pripravíme sa, hlasujeme. 

  

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:            21 poslancov.  

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Prechádzame na bod číslo 19. 

 

BOD 18: 

Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s. Bratislava  

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania.) 
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BOD 19: 

Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného 

majetku v správe EKO-podniku VPS 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 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 : 

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            20 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 Jeden poslanec nehlasoval. 

 Návrh bol prijatý. 
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 Prechádzame na bod číslo 20.  

 

 

BOD 20:  

Návrh Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listene EKO-podniku VPS 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ako viete ide o zmenu z rozpočtovej organizácie na 

príspevkovú organizáciu s cieľom vytvoriť priestor na to, 

aby bolo možné, aby EKO-podnik aj získal dodatočné príjmy. 

A zároveň tým pádom sa znížili výdavky našej mestskej 

časti. 

 Otváram diskusiu. 

 A prihlásený je pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja si dovolím 

povedať za náš klub materiál podporujeme. Samozrejme, 

očakávame, že to zefektívni a zhospodárni činnosť EKO-

podniku. Tak ako sme to prerokovali aj na miestnej rade, 

podporíme tento materiál na dnešnom rokovaní 

zastupiteľstva samozrejme, aby mohol pán riaditeľ konať či 

už vo vzťahu k Obvodnému úradu, živnostenskému registru, 

resp. ďalšie právne kroky pre vytvorenie a pre 

transformovanie tohto podniku. 

 

 Ale dovolím si vás požiadať, ako sme rovnako 

rozprávali na september, pokiaľ už budú doriešené ďalšie 
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veci, právne, organizačné, technické, vo veci vlastne 

tejto transformácie, aby bol materiál predložený na 

rokovanie zastupiteľstva v septembri. Ďakujem pekne.      

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže navrhujete stiahnuť materiál? (Nie.) Dobre. 

 Takže nech sa páči. 

 Ešte niekto? 

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e, tak ako je uvedené v pretlači; bez 

pripomienok: 

     Dodatok č. 10 k zriaďovacej listine EKO-podniku 

verejnoprospešných služieb schválenej Miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 

20. 12. 1990 uznesením č. 2/1990 s účinnosťou od 01. 01. 

1991 v znení Dodatku č. 1 schváleným uznesením č. 31/13/B2 

zo dňa 24. 12. 1993, Dodatku č. 2 schváleným uznesením č. 

38/07 zo dňa 17. 07. 1994; Dodatku č. 3 schváleným 

uznesením č. II/7/11 zo dňa 05. 09. 1995; Dodatku č. 4 

schváleným uznesením č. II/22/14 zo dňa 16. 12. 1997; 

Dodatku č. 5 schváleným uznesením č. M5/03A zo dňa 30. 07. 

2002; Dodatku č. 6 schváleným uznesením č. 24/34 zo dňa 

15. 10. 2002; Dodatku č. 7 schváleným uznesením č. 16/18 



 
 
 
                                    11. MZ MČ B-NM 26. 6. 2012 

41 

zo dňa 21. 06. 2005; Dodatku č. 8 schváleným uznesením č. 

18/11 zo dňa 18. 10. 2005 a Dodatku č. 9 schváleným 

uznesením č. 17/08.3 zo dňa 16. 06. 2009.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            19 poslancov.  

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      1 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Prechádzame na bod č. 21.  

 

 

BOD 21: 

Návrh na odpredaj pozemkov registra "C", KN parc. č. 

12780/231 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a 

parc. č. 12780/250 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 

155 m2 a parc. č. 12780/252 - zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 197 m2 zapísané na LV č. 5510 v k. ú . Nové Mesto 

pre Športový klub Tesla, a.s., so sídlom Hattalova č. 

12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 

4398/B.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 A na základe žiadosti pána poslanca Ágostona na 

minulom zastupiteľstve bol urobený druhý znalecký posudok, 

ktorý potvrdil tento znalecký posudok a ak je záujem, je k 

dispozícii. Má ho pani Biharyová, ak sa nemýlim, na stole. 

Čiže, ak je záujem, je možné si ho vypýtať a prezrieť.  

 Otváram diskusiu. Nech sa páči. 

 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

predaj pozemkov registra "C" KN parcely č. 12780/231 - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a parcely č. 

12780/250 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 a 

parcely č. 12780/252 - zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 197 m2 zapísané na LV č. 5510 v k. ú. Nové Mesto 

pre Športový klub Tesla, a.s., so sídlom Hattalova 12/A, 

831 03 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B, za 

cenu znaleckého posudku č. 145/2012 zo dňa 25. 06. 2012 

vyhotoveného STATUS Plus, s.r.o., ul. 29. augusta č. 32, 

Bratislava, IČO 45 549 192, zapísaný v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:? Sro, Vložka číslo: 

65263/B, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, a to za kúpnu cenu: 
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 celkovo 82 500,00 € 

za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v 

lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 

zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní 

odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

uznesenie stráca platnosť; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            18 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      3 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Prechádzame k bodu číslo 23. 

 

 

BOD 22: 

Návrh na odpredaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 

1278/255 - ostatné plochy o výmere 160 m2 k. ú. NM, ktorá 

vznikla odčlenením z parc. č. 12780/247 na základe 

overeného GP č. 28/2011 (vypracovanom Ing. Mariánom 

Voštinárom AGM) zatiaľ vedenom v celosti na LV č. 5510, 

parc. č. 12780/248 - ostatné plochy o výmere 848 m2 v k. 

ú. NM pre Športový klub Tesla, a.s., so sídlom Hattalova 
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12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný na OR OS BA I, Oddiel: 

Sa, Vložka č. 4398/B   

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

 

 

BOD 23:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa predaja pozemku registra "C" KN parcely č. 6726/9 v k. 

ú. Vinohrady pre MUDr. Petra Lengyela s manželkou, bytom 

Ľ. Fullu 22, 841 05 Bratislava. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

predaj pozemku registra "C" KN parcely č. 6726/9, záhrady 

o celkovej výmere 118 m2 v k. ú. Vinohrady za účelom 

prístupu k pozemku registra "C" KN parcele č. 6727/2 a k 

rodinnému domu so s.č. 2307 a parcele č. 6727/2 pre MUDr. 

Petra Lengyela a PharmDr. Alžbetu Lengyelovú, obaja bytom 

Ľ. Fullu 22, 841 05 Bratislava ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 135/199 
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Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom 

osobitný zreteľ je daný tým, že citovaná parcela tvorí 

priamo hranicu s komunikáciou "Jeséniová ulica" a je už 

oplotená a využívaná výlučne žiadateľmi, za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom č. 256/2011 zo dňa 02. 12. 2011 

vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, a to za kúpnu cenu 

 celkovo 28 300,00 € 

za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v 

lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude 

kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca 

platnosť; bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            19 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame na bod číslo 24. 

 

 

BOD 24: 

Návrh na dražbu pozemkov registra "C" KN parcely č. 

6448/1, parcely č. 6459 a parcely č. 6460 v k. ú. 

Vinohrady. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

vykonanie dobrovoľnej dražby pozemkov registra "C" KN 

parcely č. 6448/1, záhrady o výmere 160 m2, parcely č. 

6459, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 a parcely 

č. 6460, záhrady o výmere 252 m2 v k. ú. Vinohrady, 

evidovaných na LV č. 3673.  

 Vyvolávacia cena je celkovo 96 822,00 €; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            17 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      2 

 Materiál bol prijatý.  
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 Prechádzame na bod číslo 25. 

 

 

BOD 25:  

Návrh na zrušenie uznesenia č. 10/25 z 10. zasadnutia MZ 

MČ Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 17. 04. 2012. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Išlo o tú pedagogicko-psychologickú poradňu, ktorá 

nebola schopná akceptovať navýšenie nájomného, ktoré 

zastupiteľstvo schválilo.   

 

 Rátal som s tým, že sa dohodneme na nejakej nižšej 

čiastke.  

 Pán Mgr. Novák, je tam z ich strany stále záujem? 

 (Vyjadrenie Mgr. Nováka.) 

 Dobre.  

 Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie 

návrhu uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 r u š í  

Uznesenie č. 10/23 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto zo dňa 17. 04. 2012, ktorým bol 

schválený prenájom nebytových priestorov kancelárií č. 104 
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až 108 a kancelárií č. 115 až 111 a WC nachádzajúce sa v 

budove súpisné číslo 3216 postavenej na pozemku registra 

"C" KN parc. č. 15123/11 o výmere 989 m2 na Junáckej ul. 

č. 1, zapísanej na LV č. 5750, katastrálne územie Nové 

Mesto pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie so sídlom Hubeného 25 v Bratislave ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov na dobu určitú jeden rok za nájomné vo výške 

21,- €/m2/rok celkovo za 8 781,36 €; bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:           19 poslancov. 

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:       Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame na bod číslo 26.  

 

 

BOD 26:  

Návrh Zásad hospodárenia s bytmi mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu.  
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 Nikto nie je prihlásený, poprosím, pardon, prepáčte. 

 Pán poslanec Bartoš, máte slovo. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, 

vážení kolegovia, v podstate je predložený nový materiál - 

Zásady hospodárenia s bytmi. Tento materiál vznikol tým, 

že sa troška upravili podmienky prideľovania bytov. Rodil 

sa veľmi ťažko, ale myslím si, že tak ako je teraz v tomto 

znení predložený do zastupiteľstva, aj po našich vážnych 

diskusiách v komisii sociálnej a bytovej, myslím si, že 

takto predložený materiál je už teraz v poriadku s tým, že 

na najbližšie obdobie by sme sa držali týchto zásad, keď 

by sme prideľovali nejaké tie byty. 

 

 A preto by som vás chcel požiadať o podporu tohto 

materiálu, lebo naša komisia s týmto materiálom veľmi 

vážne pracuje. Ďakujem veľmi pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Ešte niekto?  

 Chcem poďakovať členom komisie za tento materiál. 

 

 Nech sa páči, 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e 

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

  Pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:           19 poslancov. 

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:       Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame na ďalší bod. 

 

 

BOD 27:  

Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k 

návrhu dodatku k Štatútu hl. m. SR Bratislavy. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Materiál sa týka úprav kompetencií v oblasti civilnej 

ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej 

mobilizácie, obrany a ochrany pred povodňami. 

 Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený.  
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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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa navrhujú 

upraviť kompetencie v oblasti civilnej ochrany 

obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizá-

cie, obrany štátu a ochrany pred povodňami; bez 

pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:           20 poslancov. 

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:       Nikto. 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Prechádzame k ďalšiemu bodu, bod číslo 28. 

 

 

BOD 28: 
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Návrh na odvolanie a voľbu člena odborníka Komisie pre 

školstvo a vzdelávanie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Myslím, že môžeme ísť bez diskusie. 

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

1. o d v o l á v a  

   z funkcie členku odborníčku Komisie pre školstvo a  

   vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

   Bratislava - Nové Mesto Mgr. Barboru Lukáčovú 

 

2. v o l í  

   JUDr. Jaroslava Máleka za člena odborníka Komisie pre 

   školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mest- 

   skej časti Bratislava - Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:           18 poslancov. 
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 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:       Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame na bod číslo 29. 

 

 

BOD 29: 

Návrh na prenájom školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova 

pre EIS Bratislava, s.r.o., za účelom prevádzkovania 

súkromnej školy. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nakoľko sme sa stretli s pánom riaditeľom a prebrali 

sme si podmienky zmluvy, tak prosím, zmluva, návrh zmluvy 

nie je ešte súčasťou materiálu. Budeme schvaľovať iba tú 

platbu za m2. O ďalších veciach, teda čo budú platiť za 

spoločné priestory, ako sú pozemok ku škôlke, ako je 

telocvičňa, ako je jedáleň, ako sú odborné učebne, tak to 

bude na základe cenníka, ktorý je schválený vnútorne v 

rámci školy, resp. to bude otázka dodatku k zmluve.  

 Takže nech sa páči, 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: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

prenájom nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava 

III - Nové Mesto, okres Bratislava III, evidovanej v 

katastri nehnuteľností Správou katastra pre hlavné mesto 

SR Bratislavu na LV č. 3749, a to: 

- pozemku registra "C" KN parc. č. 15140/8 - zastavané  

  plochy a nádvoria o výmere 1428 m2, budova školy so sú- 

  pisným číslom 117 v katastrálnom území Nové Mesto,  

na  ktorom sa nachádza sedem učební - č. 4.21, 4.18, 4.03,  

4.04, 4.05, 4.06 a 4.07, kabinet č. 4.20, ktoré sú situo- 

vané na 4. podlaží. K uvedeným priestorom prislúchajú dve 

chodby - č. 4.17 a 4.09 a sociálne zariadenia pre chlapcov 

a dievčatá - č. 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.10 a  4.12.  

 

   Celková výmera podlahovej plocha prenechávaná 

Prenajímateľom Nájomcovi do nájmu je 522.42 m2 vnútorných 

plôch. 

Pre súkromnú školu EIS Bratislava, s.r.o., Koprivnická 

4301/9A, Bratislava 841 01, IČO: 46519335, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov na dobu určitú piatich rokov počnúc 01. 7. 2012, 

za nájomné časti školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova 

vo výške:   18,59 €/m2/rok,   čo je 9 711,79 €/rok; 

bez pripomienok. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :      

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:           19 poslancov. 

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:       Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame na bod číslo 30. 

 

 

BOD 30:  

Návrh na prenájom pozemku a školských priestorov na ZŠ 

Kalinčiakova pre Spoločenstvo detí a mládeže DOMINO za 

účelom využívania priestorov v rámci tréningového procesu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

prenájom nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava 

III - Nové Mesto, okres Bratislava III, evidovanej v 

katastri nehnuteľností Správou katastra pre hlavné mesto 

SR Bratislavu na LV č. 3749, a to: 
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- pozemku registra "C" KN parc. č. 15140/8 - zastavané  

  plochy a nádvoria o výmere 1428 m2, budovu školy so sú- 

  pisným číslom 117 v katastrálnom území Nové Mesto, 

- pozemku registra "CL KN parc. č. 15140/2 - zastavané  

  plochy a nádvoria o výmere 1549 m2, 

na ktorých sa nachádzajú futbalové ihrisko, šatňa, 

pohybová telocvičňa a sociálne zariadenie v celkovej 

výmere 6 500 m2 vonkajších plôch a 80,47 m2 vnútorných 

plôch 

pre Športový klub LP DOMINO so sídlom Okružná 13, 821 04 

Bratislava, IČO: 31 957 404 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 

určitú jeden rok počnúc 01. 07. 2012, za nájomné za 

vonkajší priestor vo výške:  1 €/rok; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa; hlasujeme. 

  

 (Hlasovanie.) 

 Za:           20 poslancov. 

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:       Nikto. 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Prechádzame na bod číslo 31. 
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BOD 31: 

Návrh stanoviska MČ B-NM k Návrhu VZN hlavného mesta SR 

Bratislava o dani z nehnuteľností. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

stanovisko mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k Návrhu 

VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľností; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pripravíme sa, nech sa páči; hlasujeme.  

  

 (Hlasovanie.) 

 Za:            20 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Vyhlasujem prestávku v rozsahu 15 minút. 
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 Budeme pokračovať v rokovaní materiálom R/1. 

 

 

MATERIÁL R/1: 

Návrh na zmenu účelu použitia rozpočtovaných kapitálových 

výdavkov pre rok 2012. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Chcem vás požiadať, v materiáli si na základe 

upozornenia RNDr. Ondrovej upravte sumu zo 68 650,- € na 

67 816,- €. A tým pádom v dôvodovej správe sumu pri výťahu 

tržnica z 30 000,- € na 29 166,- €. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu 

uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

zmenu účelu použitia rozpočtovaných kapitálových výdavkov 

v rozpočte EKO-podniku verejnoprospešných služieb pre rok 

2012 v celkovej výške 67 816,- € podľa predloženého 

materiálu;  

bez pripomienok. 

 



 
 
 
                                    11. MZ MČ B-NM 26. 6. 2012 

59 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            18 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      1 

 Návrh bol prijatý. 

 

 Materiál R/2. 

 

 

MATERIÁL R/2:  

Návrh na pomenovanie verejnej plochy pred Zimným štadiónom 

Ondreja Nepelu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ako viete, tak prebehla verejná diskusia s obyvateľmi 

v okolí Zimného štadióna. Z diskusie vyplynul názov "POri 

štadióne" a z rokovania miestnej rady vyplynul návrh na 

odporúčanie tohto názvu "Námestie pri zimnom štadióne". 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený; pardon. 

 (Poznámka v pléne.) 

 To ma mrzí, ja to tu mám. Prosím, poznačte si návrh 

námestia, je "Námestie pri Zimnom štadióne". 

 (Poznámka: V dôvodovej správe je "Námestie pri 

štadióne") 
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 Áno, máte pravdu, je to napísané v dôvodovej správe. 

V poriadku, ale v návrhu uznesenia nie.  

 Ďakujem pekne.  

 Návrhová komisia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e   

pomenovanie verejnej plochy pred Zimným štadiónom Ondreja 

Nepelu názvom "Námestie pri Zimnom štadióne";  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:           16 poslancov 

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:     3 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Prechádzame na bod R/3. 

 

 

MATERIÁL R/3: 

Zámer v spolupráci so spoločnosťou FESTAP, s.r.o., so 

sídlom Hattalova 2, 831 03 Bratislava, zapísanou v 
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Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: 

Sro, Vložka číslo: 12167/B  

a 

spoločnosťou INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť, 

s.r.o., so sídlom Zátišie 12, 831 03 Bratislava, zapísanou 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: 

SrO, Vložka: 389/B v lokalite Zátišie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Zámer tohto materiálu je pokročiť v riešení problému 

na Zátiší, kde je jedno veľké smetisko a dohodnúť sa s 

nimi, že si ohradia pozemky, ktoré sa nachádzajú pred ich 

budovami s tým, že tie pozemky budú oplotené na ich 

náklady a budú ich strážiť. 

 

 V materiáli je vyznačené o aký rozsah pozemkov ide, 

tu to je. S tým, že predstava je, že uzavrieme zmluvu o 

spolupráci na obdobie 2 rokov. S tým, že ďalej sa 

dohodneme čo s tým ďalej. A my tým pádom máme šancu 

postupne ten odpad likvidovať.  

 

 Chcem vás upozorniť, informáciu; za posledných pol 

roka pribudla tam kamera, pribudla tam závora, pribudlo 

tam niekoľko mechanických zábran. Chodí tam častejšie 

polícia, naposledy pred týždňom chytili bezdomovca, ktorý 

tam jednu garáž podpálil. Napriek tomu je tam zase viac 

odpadu. A to, čo bolo vyčistené okolo novembra, decembra 

je tam znova vynesené. Čiže povedzme odpadu je tam naviac 

za 15 až 20 tisíc €, minimálne. 

 Otváram diskusiu.  
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 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

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

zámer vzájomnej spolupráce so spoločnosťou FESTAP, s.r.o., 

so sídlom Hattalova 2, 831 03 Bratislava, zapísanou v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: 

Sro, Vložka číslo: 12167/B  

a 

spoločnosťou INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť, 

s.r.o., so sídlom Zátišie 12, 831 03 Bratislava, zapísanou 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: 

Sro, Vložka: 389/B 

spočívajúci v zabezpečení čistoty a väčšej bezpečnosti 

lokality Zátišie. 

 

 B. p o v e r u j e  

starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k 

podpísaniu dohôd o vzájomnej spolupráci so spoločnosťou 

FESTAP, s.r.o., so sídlom Hattalova 2, 831 03 Bratislava, 

zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddielo: Sro, Vložka číslo: 12167/B 

a 
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spoločnosťou INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť. 

s.r.o., so sídlom Zátišie 12, 831 03 Bratislava, zapísanou 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: 

Sro, Vložka: 389/B;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Nech sa páči; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:           20 poslancov. 

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:       Nikto. 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Prechádzame na materiál R/4 

 

 

MATERIÁL R/4: 

Zámer parkovacej politiky mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto. 

 

 

Starosta Ing. R. K u s ý : 

 Pán Ing. Dula nie je prítomný, príde asi o 15 minút. 

Čiže, ak dovolíte vypočujeme si ho až o tých 15 - 20 minút 

keď príde, aby nám podrobnejšie tento materiál opísal a 

vysvetlil s tým, že navrhujem; tým pádom by sme mohli 

tento bod posunúť až na koniec dnešného rokovania, nech to 

má zmysel. Teda dúfam, že to stihne. 
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 Ak dovolíte, prejdeme k materiálu R/5 

 

 

MATERIÁL R/5: 

Zakladateľská listina spoločnosti Novomestská parkovacia 

spoločnosť, s.r.o. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ten vychádza z parkovacej politiky, čiže takisto bude 

prerokovaný neskôr. 

 

 

MATERIÁL R/6: 

Návrh na odvolanie riaditeľky Strediska kultúry Bratislava 

- Nové Mesto a poverenie Márie Priečinskej vedením 

Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ako viete, pani riaditeľka nás požiadala listom o 

ukončenie pracovného pomeru s tým, že v polovici júla t.r. 

je v zamestnaní, v pracovnom pomere presne 50 rokov v 

mestskej časti tretinu z tohto času.  

 Vzhľadom k tejto okolnosti má záujem skončiť vo 

funkcii a teda žiada o uvoľnenie.  

 

 Nech sa páči, 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 mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto   

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

žiadosť riaditeľky rozpočtovej organizácie Stredisko 

kultúry Bratislava - Nové Mesto pani Margity Krajačovej o 

rozviazanie pracovného pomeru k 31. 7. 2012. 

 

 B. o d v o l á v a  

Margitu Krajačovú z funkcie riaditeľky rozpočtovej 

organizácie Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto k 1. 

8. 2012. 

 

 C. p o v e r u j e  

Máriu Priečinskú vedením rozpočtovej organizácie Stredisko 

kultúry Bratislava - Nové Mesto počnúc dňom 1. 8. 2012. 

 

 D. u k l a d á 

        starostovi mestskej časti 

vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľa rozpočtovej 

organizácie za účasti zástupcov všetkých poslaneckých 

klubov a nezaradených poslancov miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa; hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:            17 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      2 

 Materiál bol prijatý.  

 

 

 Dámy a páni,  

 tým sme vyčerpali oficiálny program dnešného 

rokovania s výnimkou 2 bodov, ktoré máme pripravené.  

 Čiže chcem sa opýtať, budeme čakať asi 20 minút na 

pána Dulu?  

 (Poznámky: Nie. Pokračovať v rokovaní.)  

 Dobre. Súhlasím. 

 Takže ak dovolíte, krátky úvod bude z mojej strany.  

 

 

MATERIÁL R/4: 

Zámer Parkovacej politiky mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto: 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Parkovacia politika mestskej časti ide v súlade s 

parkovacou politikou mesta.  

 

 Preto, ak si všimnete, hovoríme o zámere s tým, že 

našou snahou je do polovice júla tohto roka mať spracované 

dva projekty, ktoré pokrývajú väčšinu mestskej časti s 

tým, že v polovici júla budeme vedieť orientačne, aké 

náklady nás bude stáť vypracovanie alebo teda vyriešenie 

mestskej časti značkami, čiarami, atď.  
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 Pokiaľ ide o krytie v rozpočte, tak ako si spomínate, 

minulý rok sme sa dohodli, že prostriedky, ktoré sú z 

predaja akcií Dexia banky použijeme výlučne na niečo, čo 

nám vráti späť peniaze.  

 Čiže na nejaký zámer, ktorý je možné považovať za 

podnikateľský. Tento zámer taký je, napriek tomu, že 

prioritne nejde o to zarobiť, ale ide o to, pomôcť pri 

riešení zlej situácie ktorá je v parkovaní našej mestskej 

časti.    

 

 Nemusím vám hovoriť, že situácia sa v parkovaní 

markantne zhoršila asi pred rokom a pol, dvoma rokmi, keď 

Staré Mesto prišlo k systému rezidenčného parkovania. 

Vtedy došlo k tomu, že ľudia, ktorí bežne parkovali v 

Starom Meste začali považovať Nové Mesto za odstavné 

parkovisko. A tým pádom máme značky od Senca až po Košice 

na všetkých bočných uliciach Vajnorskej a Račianskej.  

 A samozrejme, Kramáre sú špecifickým prípadom kvôli 

nemocnici a kvôli množstvu firiem, ktoré tam pôsobí. 

 

 Cieľom tejto politiky je zabezpečiť, aby rezident 

mohol ľahšie zaparkovať a aby ho to nič nestálo.  

  

 A aby každý iný, teda kto nie je rezident, si za 

parkovania zaplatil s tým, že všetky prostriedky, ktoré 

budú príjmom, budú príjmom do rozpočtu mestskej časti a z 

nich tieto prostriedky budú špeciálne určené na opravy 

komunikácií, vytváranie, vytváranie nových parkovacích 

miest, atď., atď., samozrejme o tom, čo sa vrátia náklady 

na vytvorenie celého tohto systému.  
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 Zároveň chcem oznámiť, čo je zmysluplné, nerobíme to 

tak, že III. a IV. trieda komunikácií sú naše, a iba na to 

je projekt, ale projekt je na I. a II. s tým, že je na 

mestskej časti, aby došlo k dohode s Magistrátom o 

zverení, nájme dočasnom kým sa tie peniaze vrátia. 

 

 Dámy a páni, otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu o 

prednesenie; pardon, prihlásil sa pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem spýtať, ten 

zámer, keď schválime, tak to znamená, že si púšťame z ruky 

všetko?  

 Ten zámer je veľmi všeobecný a nebude žiadna verejná 

diskusia k tejto téme, alebo bude to už potom riešiť tá 

s.r.o., alebo akým spôsobom to máme na mysli? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Týmto zámerom sa posúvame len o pol kroka dopredu. 

 Ďalším krokom je situácia zhruba o dva a pol týždňa, 

kedy bude na stole predbežný rozpočet. A budeme teda 

vedieť, čo by nás tento systém parkovania stál. 

 

 Čiže spravíme stretnutie poslancov a či už 

neformálne, alebo formou nejakého zastupiteľstva 

mimoriadneho, kde bude potrebné dohodnúť sa čo ďalej, 

pretože ďalší logický krok je: 
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 a) vytvoriť podrobnejšiu parkovaciu politiku, ktorá 

bude v súlade s veľkými mestskými časťami, teda Ružinov, 

Staré Mesto, Petržalka. A zároveň v súlade s tým, ako chce 

fungovať Magistrát, a vyhlásiť príslušné tendre na to, aby 

tento systém mohol fungovať od 1. 1. 

 

 My sa rozhodne ničoho nevzdávame, pretože všetky 

peniaze idú a aj zostávajú tu. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Aký je potom zmysel schvaľovania tohto zámeru, keď 

ešte stále sa budeme o tom rozprávať a je to len pol 

kroka? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pretože nejako treba začať. A je nezmysel schvaľovať 

materiál, ktorý bude v rozpore s tým, čo hovorí aj 

povedzme Staré Mesto, v rozpore s tým čo hovorí Magistrát.  

 

 A jednoducho je tu viacero bodov, ktoré sú stále 

diskutabilné. Jedným z tých bodov napríklad je otázka, kto 

je rezidentom? Je to občan, je to obyvateľ s trvalým 

pobytom v Novom Meste, alebo je to každý obyvateľ 

Bratislavy s trvalým pobytom v Bratislave? 

 

 A týchto otázok je podstatne viac, ktoré sa musia 

prediskutovať aj s občanmi. Ale aby sa mohlo niekde začať, 

jednoducho treba niekde začať, a toto je začiatok.  
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 Prihlásil sa pán poslanec Gašpierik; nech sa páči, 

máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som možno pánovi poslancovi 

Ágostonovi ale aj ostatným kolegom ozrejmil, že dneska na 

zastupiteľstve mestskej časti Staré Mesto ako prvý bod je 

práve parkovacia politika. Takýto istý, obdobný, 

samozrejme, bude musieť prijať aj my v rámci mestskej 

časti na našom rokovaní, či to bude v septembri, alebo ako 

avizoval pán starosta skôr v lete, neviem, aby sme vedeli 

sa pripraviť.  

 

 Samozrejme, pokiaľ by sme sa ako mestská časť 

nepripravili práve so susediacimi mestskými časťami, a 

primárne ako bolo povedané či už s Ružinovom a so Starým 

Mestom, tak by sme mali problém, lebo potom tí všetci 

návštevníci by sa presťahovali do našej mestskej časti.  

 

 Ja som presne, na hrane Starého Mesta bývam, a môžem 

povedať že už to pociťujem dnes, kde vlastne oni tento 

systém majú spustený, kde naozaj sa presúvajú všetci z 

dôvodu toho zavedeného systému rezidenčného parkovania do 

našej mestskej časti. A tam naozaj nie je kde zaparkovať v 

sobotu, v nedeľu, resp. cez pracovný týždeň v akejkoľvek 

hodine.  

  

 Takže samozrejme, budeme musieť v rámci všetkých 

týchto mestských častí zladiť, aby sa to skoordinovalo, 

aby sa dohodol možno spoločný postup ohľadne ciest I. a 
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II. triedy. Ale presne predpokladám, že to už je potom 

konceptom úradu, resp. aj spoločností. 

 

 Ja som si všimol, že pán Ágoston aj vy ste v dozornej 

rade, takže predpokladám, práve pripravíte takýto 

koncepčný materiál, ktorý nadväzuje vlastne na tieto 

parkovacie politiky iných mestských častí, ktoré nadväzuje 

na parkovaciu politiku hlavného mesta. A takýto koncepčný 

materiál že predložíte alebo teda bude predložený do 

zastupiteľstva mestskej časti, kde to vlastne schválime, 

aby sa to následne dalo realizovať poťažmo od 

predpokladaného termínu 1. 1. 2013. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prihlásený je pán poslanec Ágoston.   

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ja predpokladám, že pán Gašpierik si prečítal aj 

práva a povinnosti dozornej rady a vie o čom to je. Čiže 

dozorná rada v tej zakladacej listine spoločnosti nemá 

vôbec tieto právomoci. A momentálne riešime zámer vôbec. 

 

 A ja som sa pýtal, a moja otázka znela, do akej miery 

je záväzný?  

 A do akej miery, keďže je veľmi všeobecný, a na 

druhej strane v niektorých veciach veľmi podrobný, tak by 

som veľmi rád potom doplnil do bodu 1.5 uznesením, aby 

zmluva medzi mestskou časťou a spoločnosťou musela byť 
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schválená miestnym zastupiteľstvom; keď teda budeme 

schvaľovať tento zámer.  

 (Poznámka v pléne.) 

 Zmluva medzi spoločnosťou a mestskou časťou, lebo v 

zámere píšeme, že mestská časť bude na základe zmluvy 

vyplácať dohodnuté percento príjmu z parkovacieho systému 

svojej obchodnej spoločnosti na pokrytie výdavkov na 

správu; to je bod 1.5. 

 

 Keďže sa rozprávame o tom, že zámer je záväzný, tak 

by som rád do bodu 1.5 doplnil ďalšiu odrážku, ktorá bude 

znieť:  

- zmluva medzi mestskou časťou a spoločnosťou musí byť 

schválená miestnym zastupiteľstvom. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, chcel by som privítať pána Ing. Dulu, 

ktorý je autorom tohto materiálu a jednak zároveň 

človekom, ktorý nás zastupuje pri rokovaniach s mestom.  

 Pán inžinier vítajte.  

 A ak dovolíte, prosím poďte ku mne. 

 

 Pán inžinier, poprosím vás, keby ste mohli tento 

materiál uviesť a povedať, čo je vlastne zmyslom riešiť 

parkovanie v Novom Meste, a povedať pár slov o tom, čo 

bude nasledovať ďalej.  

 

 

Ing. Igor D u l a, poradca starostu pre parkovaciu 

politiku MČ B-NM: 
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 Ďakujem.  

 Dobrý deň, dámy a páni.  

 Dovoľte, aby som vám povedal pár slov k parkovacej 

politike, tak ako ju máte tuná predloženú. 

 

 Treba povedať, že je to parkovacia politika, ktorá má 

za účel riešiť špecifické problémy parkovania v Novom 

Meste, ale mala by ich riešiť aj v zmysle toho, čo chystá 

teraz celé mesto, a vlastne hlavné mesto v rámci jej 

parkovacej politiky, ktorá teraz je v štádiu 

prerokovávania a prijatia.  

 

 Prečo parkovacia politika? 

 Treba povedať, že parkovanie je dlhodobo notorickým 

problémom celého mesta, hlavne Starého Mesta. Ale 

vyriešením v Starom Meste sa problém len posúva ďalej, a 

to znamená posúva sa na Nové Mesto, posúva sa na Ružinov a 

posúva sa ďalej. To znamená, nemôžme sa tváriť, že sa nás 

nedotkne, niektoré prijatie niektorých opatrení, či už na 

úrovni mesta, alebo na úrovni Starého Mesta. 

 

 Posledné dva roky hlavné mesto riešiť problém 

parkovacej politiky. Malo spravený projekt a má spravený 

projekt zahraničným expertom, aj v spolupráci prakticky so 

mnou na tomto projekte. A po prerokovaní aj s mestskými 

časťami, je vlastne v určitom štádiu "3", čo oni teraz 

volajú, a dalo by sa povedať už skoro v konečnom štádiu 

mestskej parkovacej politiky.   

 

 Aby sme vlastne neboli v tomto, by som povedal v 

tomto kroku aj nejako na chvoste, tak veľké mestské časti, 
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ako sú Petržalka, ako sú Staré Mesto hlavne, ako je 

Ružinov, ako je aj Nové Mesto, pristúpili k tomu, aby 

riešili túto problematiku aj na svojom území vzhľadom na 

špecifiká, ktoré tie dané územia majú. 

 

 Je to aj v zmysle tej mestskej parkovacej politiky, 

pretože tá hovorí, že parkovacia politika by mala byť 

celomestská, ale mala by prihliadať na špecifické potreby 

mestských častí.  

 

 Čo je vlastne princípom celej tej parkovacej 

politiky? 

 Tak ako je to tam napísané, je to stručne povedané, 

ale zásada je asi taká. Mal by byť uprednostnený rezident 

svojimi právami, resp. právami, neprávami, ale proste 

možnosťou parkovať pred ostatnými návštevníkmi. Malo by 

byť uprednostnené krátkodobé parkovanie pred dlhodobým 

parkovaním hlavne návštevníkov. A vlastne regulačným 

nástrojom je čas, to znamená bude parkovanie obmedzené 

časové v niektorých miestach. A hlavne bude obmedzené aj 

platbou, to znamená parkovanie bude spoplatnené.  

 To sú asi také dosť hlavné princípy, ktoré tuná sú. 

 

 Prečo to celé vzniklo? 

 Vzniklo to hlavne kvôli tomu, že tá situácia naozaj 

bola neudržateľná. A hlavným dalo by sa povedať aj 

partnerom tohto celého mestského projektu je fond, ktorý 

sa vlastne stará o životné prostredie. 

 

 Čiže treba povedať, že parkovanie 30 % jázd autom po 

meste tvoria jazdy, keď vodiči hľadajú voľné miesto na 



 
 
 
                                    11. MZ MČ B-NM 26. 6. 2012 

75 

zaparkovanie. Od tohto si vlastne sľubuje tento projekt, 

že sa zníži aj počet jázd, zlepší sa životné prostredie a 

vlastne ubudne nám áut v meste pri parkovaní alebo či 

hľadaní. 

 

 Je to trošku ambiciózny cieľ, ktorý najmä bez 

zlepšenia hromadnej dopravy bude veľmi ťažko 

realizovateľný, ale zlepšenia si od neho sľubujeme. Sú to 

spojené nádoby s hromadnou dopravou. Sú tie diskusie o 

peniazoch dosť do parkovania, do dopravy, a podobne, ale 

to sú diskusie, ktoré tuná nechcem nejako ďalej 

objasňovať.     

 

 Čo bude špecifikom v Novom Meste, alebo čo by malo 

byť, alebo čím by sa to teoreticky mohlo líšiť od tej 

mestskej parkovacej politiky? 

 

 Pozrite sa, každý obyvateľ viac-menej by mal na jeden 

byt a na jedno auto mať parkovaciu kartu, za ktorú 

zaplatí, dalo by sa povedať prakticky symbolicky poplatok 

a tým pádom má právo bezplatne parkovať v okolí svojho 

bydliska. To je vlastne asi princíp. 

 

 Všetci ostatní, ktorí tam prídu, by mali určitým 

spôsobom byť spoplatnení. Okrem niektorých zón, ktoré sú 

také, že tzv. vysoko obrátkové, to znamená tam kde sa 

nakupuje, tam kde sa menia návštevníci, kde by to malo byť 

obmedzené aj časom. To vlastne je určitý takýto princíp. 

 

 Neviem, možno ste čítali materiály Starého Mesta, 

materiály Petržalky, ktoré sa hýbu podobným smerom. Až na 
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to, že viac-menej používajú alebo možno navrhujú používať 

inú technológiu a rôzne iné veci, z čoho môže časom 

vzniknúť problém.  

 

 Predstava v Novom Meste by mala byť taká, že treba 

začať v podstate čo najskôr, aby si tí ľudia nezvykli na 

to, že Nové Mesto je parkovisko pre ostatné mestské časti; 

čo je dosť dôležité. 

 

 A druhá vec je taká, začať s takou technológiou, 

ktorá by nebola veľmi finančne náročná na začiatok, ale 

ktorá by splnila účel. To znamená, predpoklad je začať s 

mobilmi ako formou platby, a začať určite s parkovacími 

kartami ako formou platby. S tým, že keď mesto zavedie 

nejaký, dalo by sa povedať nejaký tretí systém 

celomestský, nebude žiaden problém pristúpiť aj k tomuto 

tretiemu systému. 

 

 Čo sa týka príjmov, v postate predstava je taká, že 

komunikácie zverené mestu, bude mesto z nich mať príjem, 

komunikácie zverené mestskej časti bude mať z nich mestská 

časť príjem.  

 

 Tento problém deľby nie je problematický, pretože v 

rámci projektu budeme vedieť počet miest aj tam, aj tam. 

Takže táto deľba aj v rámci obrátkovosti nie je takým 

problémom.       

 

 Predstava je, že mestské časti do tohto projektu 

zainvestujú na začiatku prakticky všetko. A vlastne z tých 

prvých príjmov sa im vlastne vráti všetko s tým, že aj z 
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tých komunikácií zverených mestu ten príjem pôjde zo 

začiatku do mestských častí, kým sa nevykryjú počiatočné 

investície.  

 

 V štádiu sme asi v takom, že pripravujeme určitý 

projekt, ktorý by nám, dalo by sa povedať, spravil audit 

existujúceho parkovania na mestskej časti. Budeme vedieť 

počet parkovacích miest, budeme vedieť počet, resp.  

množstvo peňazí ktoré by nás stálo zavedenie projektu. A 

budeme zhruba vedieť návratnosť, to znamená za koľko rokov 

by sa nám to malo vrátiť a čo to potrebuje.  

 

 To je zhruba asi následnosť krokov, ktorá tuná 

existuje. 

 

 Prvé čísla by sme mali vedieť prakticky už možno 

dneska. Vlastne nejaké definitívne čísla alebo resp. už 

presné čísla by mali byť známe v polke júla. 

 To je asi tak na úvod všetko.  

 Otázky; môžem odpovedať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, ja mám jednu otázku takú prvú, a 

predpokladám, že budú nasledovať ďalšie.  

  

 V Prahe tí z nás ktorí boli pozrieť na parkovanie, 

tak sú tam modré čiary. Tým pádom nevyznačuje sa každé 

jedno parkovacie miesto krížom, nie je tam tým pádom 

množstvo značiek; prečo nemôžeme také niečo urobiť aj u 

nás, keď je to v podstate lacnejšie?      
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Ing. I. D u l a, poradca starostu pre parkovaciu politiku: 

 Odpoveď je pomerne jednoduchá, my sme robili dlhé 

konzultácie s Prezídiom Policajného zboru. U nás viac-

menej nie je v legislatíve možnosť použitia farebného 

značenia parkovania, len bieleho zatiaľ, podľa vyhlášky.   

 

 A takisto parkovací pás je možné použiť, ale zase 

opätovne len jednofarebný biely. Pretože červená farba je 

vyhradená na provizórne značenie, oranžová je vyhradená, 

žltá je pre autobusy, zákaz státia a všetko ostatné. 

Chystáme zmenu vyhlášky. 

 

 Takto by som povedal: Nikto nedá ruku do ohňa, že 

legislatíva kedy sa zmení. Čiže zatiaľ vychádzame z 

existujúcej platnej legislatívy. To, čo hovorí pán 

starosta, je 100 %-ne pravda, tá snaha zmeniť tú 

legislatívu je už dlhá, je to pomerne nepružný proces. 

Zavedenie zón parkovania nás stálo dva a pol roka, kým sa 

to schválilo. 

 

 Čiže modré čiary zatiaľ ako z hľadiska legislatívy 

nie sú možné. Ale kedykoľvek tá legislatíva sa zmení, 

nevidím dôvod, prečo by sme ich viac-menej nepoužili. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 Prihlásený je pán poslanec Ágoston, potom pán 

poslanec Dubček.  
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 Nech sa páči, pán poslanec Ágoston, máte slovo. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem za slovo. Vy ste spomínali, že príjmy z 

parkovania na I. a II. bude mať Magistrát a na III. a IV. 

mestská časť - ako to budeme deliť?  

 Ako prídete na to, ktoré auto kde parkovalo?  

 

 

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

 To som asi pomerne zhruba povedal ako princíp takýto.  

 Pozrite sa, máme na území Nového Mesta v tej zóne, 

ktorú dneska vytýčime bude 380 miest na komunikáciách I. a 

II. triedy a 2 420 miest na komunikáciách III. a IV. 

triedy. Pokiaľ nebudeme vidieť, že tá obrátkovosť je veľmi 

odlišná na týchto rôznych komunikáciách, ale prakticky 

priemerná, tak vieme presne podeliť pomerom miest na tejto 

komunikácií a na tejto komunikácií.  

 

 Pokiaľ by tam vznikli nejaké problémy, tak bude 

musieť byť rokovanie s mestom, že mestské sú viac 

obsadzované ako sú komunikácie III. a IV. triedy. Ale 

nepredpokladáme, pretože vieme, že to vyťaženie tých 

parkovacích miest je pomerne vysoké. Čiže ten priemer nám 

asi tak vyjde.  

 

 Čiže tá deľba koeficientom počtu miest by myslím bola 

aj na úrovni mesta. Toto je nie podľa dĺžky komunikácií 

ale  podľa počtu parkovacích boxov, deľba. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prihlásený je pán poslanec Dubček; nech sa páči, máte 

slovo.  

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

 Ja mám takisto otázku: Na Magistráte prebiehajú 

pravidelne také témy, kde sa stretávajú architekti; volá 

sa to "zahusťovanie". Aký máte názor na to?  

 

 Ja si myslím, že táto politika je dosť nezodpovedná, 

pretože už samotní rezidenti nemajú kde parkovať.  

 Keď si zoberiete Petržalku, povoľujú sa tu nadstavby 

činžových domov obytných, kde neustále pribúda obyvateľov, 

ale parkovacie domy, alebo nejaké priestory, nepribudli.  

 

 Takže Staré Mesto, o ktorom hovoríte, má poriešené 

tieto veci. Sú tam parkovacie miesta, kde sa platí. Tých 

obyvateľov tam nejako nepribúda, ale budú problémy v 

týchto okolitých častiach; Petržalka II, III, kde toto čo 

som hovoril, ako sa to mieni vyriešiť? 

 

 

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

 Dobre.  

 Tak by som povedal: 

 Problém parkovania na 100 %-nú spokojnosť všetkých 

prakticky ešte nikto na svete nevyriešil, ani nie je 

vyriešený.  

 Dá sa len optimalizovať, zlepšovať, atď. 
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 Ale čo sa týka zahusťovania a podobných vecí, od 

vlaňajšieho roku platí nová norma, resp. vyhláška, ktorá 

hovorí o počte miest na byt, ktorá je podstatne vyššia ako 

bola predtým. To znamená, pokiaľ sa povoľuje zahusťovanie, 

mali by mať vyriešené parkovanie na vlastnom pozemku, vo 

vlastnej garáži, a podobne.  

 

 To, že je to množstvo stavebných úradov, a dokonca aj 

miestnych úradov v rámci územného konania povolí, a dalo 

by sa povedať s prižmúrenými očami, sami si podrezávame 

konár; to je fakt.  

 

 Ale treba povedať, dneska v strede mesta máme asi 12 

parkovacích garáži. Treba povedať, že skoro vždy je v nich 

voľné miesto. To znamená, investori sa nehrnú do stavania 

ďalších garáží, a prečo?  

 Pretože pokiaľ nie je regulovaná doprava plošne, to 

znamená ešte kedykoľvek môžete nájsť miesto na ulici 

povedzme zadarmo alebo za 70 centov, ako dneska stojí 

hodina, tak ľudia veľmi neochotne chodia do garáží, okrem 

turistov. 

 

 Pokiaľ budeme mať plošnú reguláciu, či už v strede 

mesta alebo aj v tých miestach, kde je problém s 

parkovaním, tak sa výstavba garáží stane ekonomicky 

zaujímavá a tak ako aj na západe nám tie garáže začnú, tí 

investori začnú, oni potrebujú do niečoho strkať peniaze. 

Tak keď zistia, že garáže sa vracajú, tak im treba len 

vymyslieť pozemky alebo niečo podobného, a tie garáže nám 

začnú vznikať. Nemám z toho obavu.  
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 Ale musíme mať spravenú najprv plošnú reguláciu, lebo 

bez toho tých ľudí do tých garáží nedostaneme.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prihlásený je pán poslanec Gašpierik, a po ňom pán 

poslanec Jackuliak. 

 Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja nechcem znovu a dlho diskutovať, 

naozaj si myslím, že ten materiál treba veľmi podrobne 

prebrať. V Starom Meste, znovu spomeniem, bolo niekoľko 

verejných aj diskusií, takže ja očakávam, že všetko toto 

bude, všetka tá osveta taktiež je potrebná a nevyhnutná. 

 

 A čo sa týka ešte čo sa pýtal pán poslanec Dubček, 

keď sme ten materiál prerokovali, či už na miestnej rade s 

pánom Dulom, práve som ho požiadal, aby aj do toho zámeru, 

preto je to zámer, to sa tak volá, zámer. Vlastne zámer je 

vždycky len zámerom, že nemôže byť konkrétny materiál, čo 

sa vlastne pýtal aj pán poslanec Ágoston, lebo to 

predpokladám, že aj on bude účastný na vypracovaní toho  

materiálu.  

 

 Tak, aby v tom zámere práve bolo aj ustanovenie o 

aktívnej práci práve tejto spoločnosti, ktorá by mala 

vytvárať podmienky také, aby teda to nebolo len pasívne, 
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tak ako spomenul nejaké vyberanie poplatkov alebo tej 

optimalizácii, ale vytvoril aj podmienky pre vytvorenie 

nejakých parkhausov, nových parkovacích domov. Spomínali 

sme, príklad poviem, čo je pod hradom.  

 

 U nás v našej mestskej časti také lokality, ktoré si 

výsostne pýtajú je oblasť Kramárov, kde vlastne by bolo 

potrebné vytvoriť pre možno nejakého PPP partnerstva 

takéto projekty.  

 

 V rámci mesta v súčasnosti takéto niečo riešime pri 

vstupe do Železnej studničky, kde by takisto mesto 

vytváralo nejaké takéto podmienky.  

 

 Takže to očakávam práve túto aktívnu prácu pre 

vybudovávanie ďalších miest a zvyšovanie nejakej 

saturácie, aby teda tie autá mali kde parkovať v takýchto 

nových parkovacích domoch. Viem, že aj Vrakuňa vybudovala 

nejaký dom.  

 

 Je treba sa pozrieť na skúseností iných mestských 

častí, iných miest, či už aj v Rakúsku, v Maďarsku, a 

presne toto by bolo prácou tej komisie.  

 

 Nemyslím si, že členstvo v dozornej rade je pasívne. 

Samozrejme, záleží od vašej aktivity, ako sa zhostíte 

svojej úlohy. A teda budete komunikovať s manažmentom 

tohto podniku, aby ste vytvárali vlastne takéto materiály, 

kde im budete zadávať práve úlohu a prácu, ciele tejto 

spoločnosti. A táto aby to predkladala do našej mestskej 

časti.  
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 Všimol som si rovnako, že je tam pán Ing. Dula, ktorý 

je v návrhu člena dozornej rady, kde očakávam práve tento 

odborný fundament, ktorý teda som mal možnosť ho poznať 

pri presadzovaní v rámci miestnej rady, prenesie do tejto 

spoločnosti a že výsledky tejto práce, tejto spoločnosti 

budú naozaj príkladné aj pre iné mestské časti. Nie to, že 

my sa učíme zo Starého Mesta, ale aj ostatné mestské časti 

sa budú po našom vzore učiť. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Jackuliak. 

 

 

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

 Vážený pán starosta, milí kolegovia, hostia, ja 

chápem a vítam diskusiu o parkovacej politike a myslím, že 

je to cesta správnym smerom.  

 Chcel by som však upozorniť, alebo zaujať vašu 

pozornosť k tomu, že mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

je výsostne špecifická v rámci Bratislavy v tom, že sa na 

jej území konajú mnohé kultúrne a športové podujatia 

masového charakteru.  

 

 A preto moja otázka smeruje k tomu, ako bude naša 

parkovacia politika, resp. zámer zohľadňovať túto 

špecifickosť, ktorá znepríjemňuje počas konania týchto 

udalostí život našim občanom, ako to vlastne bude súvisieť 

a ako sa to bude riešiť? Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak dovolíte, najprv za mňa a potom dám slovo pánovi 

inžinierovi. 

 Poznáme situáciu na ulici Tegelhoffa, Príkopovej, a 

podobne v dôsledku najrozličnejších akcií, ale 

pochopiteľne aj v ďalších lokalitách. Parkovacia politika 

má riešiť aj tento problém a práve tým, že uprednostnení 

budú práve rezidenti. To znamená, bude zabezpečovať aj v 

rámci týchto akcií to, aby naši občania mohli, ak nie 

všetci, tak minimálne rýchlo zaparkovať lepšie než je to v 

súčasnosti za konania týchto akcií. 

 Nech sa páči, pán inžinier, vaše vyjadrenia, ak 

dovolíte. 

   

 

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

 No, k tým celomestským akciám treba povedať asi 

takto: 

 Treba rozlišovať, či sú celomestské akcie a potom sú 

tie bežné, čo bežia v rámci Istropolisu alebo bežia v 

rámci NTC, a podobne.  

 

 Ak budeme mať organizáciu tohto typu, ktorá sa týmto 

bude zapodievať, jednou z jej úloh určite bude musieť byť, 

na každú takú veľkú akciu nechať si spraviť vlastný 

nejaký, dalo by sa povedať, operatívny plán, ako táto 

akcia bude prebiehať. To sa do dneska buď zanedbávalo, 

alebo spracovával ten ktorý tú akciu poriadal alebo to 

platil. Pochopiteľne potom to bolo v zmysle záujmu toho 

investora, alebo toho poriadateľa, a nie v záujme mestskej 

časti alebo prípadne ochrany obyvateľstva.  
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 Čiže viac-menej vidím aktívnu úlohu tej organizácie v 

tom, že jedna vec bude tá prvá, ktorá bude tieto plány 

predkladať, alebo aj navrhovať, alebo prípadne aj nejakým 

spôsobom najprv schvaľovať než prídu do realizácie. 

 

 A druhá vec je taká, že táto organizácia bude musieť 

aj aktívne pôsobiť tam, kde ju nikto nebude do toho 

strkať. To bude záležať aj od toho obsadenia personálneho, 

lebo by som povedal, na tom tie organizácie hynú, na 

neprofesionalite kádrov, by som povedal, ktoré tam sú. 

 

 Vlastne ťažko sa dá tejto organizácii všetko 

prikázať. Ona z vlastnej iniciatívy, aj podľa možnosti 

zdrojov, a budovania zdrojov, bude musieť investovať. Tak 

ako napríklad, ja vám poviem príklad, svojho času tento 

mestský parkovací systém ktorý je aj dneska, svojho času  

existuje, ja som vtedy mal tú česť byť nejaký čas jeho 

konateľom, my sme v rámci toho, že nikto to od nás nechcel 

a nespravil, som dal vybudovať tie parkoviská na Železnej 

studničke; ktoré určite poznáte, to vydláždenie tých 

parkovísk. To sme spravili bez toho, aby to chcelo mesto, 

aby to chcelo Nové Mesto. Ale bolo to podľa mňa potrebné a 

bolo treba to zázemie nejakým spôsobom riešiť.  

 

 Čiže tá firma musí prejaviť aj vlastnú iniciatívu. 

Keď neprejaví, tak buď treba zmeniť manažment, alebo do 

nej dovtedy strkať, kým toto nespraví niečo. A takisto 

musí robiť tieto operatívne plány a takisto sa musí starať 

o celú túto prevádzku. Na to je vlastne ten zmysel, aby 

bola založená. Nemala by byť založená tak trošku ako 
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trafika, aby tam vlastne ľudia brali plat a vlastne 

vyberali peniaze. Toľko.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, niekto ďalší?  

 Takže pani poslankyňa Pfundtner, potom pán poslanec 

Bielik a potom pán poslanec Ágoston.   

 Takže nech sa páči, pani poslankyňa. 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. Ja len možno také nejaké 

upresnenia by som poprosila pána Ing. Dulu. 

 

 Ide mi o zásady pre realizáciu bod 1.3. Tam 8. 

odrážka je napísané; snaha o zapojenie aj súkromných 

vlastníkov/prevádzkovateľov do systému. 

 

 Mne tá formulácia nie je celkom jasná, pretože ja sa 

len domnievam, že v tomto smere ide o podnikateľské 

subjekty, lebo súkromnými vlastníkmi sme všetci. Buď je 

štátne alebo súkromné vlastníctvo. Takže ja si myslím, že 

tu ide možno o tú snahu, zapojiť do toho podnikateľské 

subjekty, ktoré sú na našom území. Neviem, či sa správne 

domnievam, tak potom by som poprosila opraviť túto 

terminológiu.  

 

 Taktiež mám trošku problém s pojmom "rezident". Či sa 

tým myslím čisto len obyvateľ mestskej časti, alebo 
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obyvateľ mestskej časti s trvalým pobytom v našej mestskej 

časti? Alebo napríklad s nájomnou zmluvou na dobu nejakú? 

 

 A pokiaľ ide o formuláciu: systém prevádzky musí byť 

jednotný pre všetky veľké mestské časti. 

 Čo to presne znamená?  

 Totižto či už z dôvodu našej polohy alebo určitých 

špecifík mestských častí, nie som si istá, že si musíme 

dať taký záväzok, že musíme mať jednotný systém.  

 

 Akože v čom by spočívala tá jednotnosť pre všetky 

tieto mestské časti? Potom by sa akceptovali nejaké 

odlišnosti alebo špecifiká tých jednotlivých mestských 

častí, alebo by nebola žiadna odlišnosť od iných mestských 

častí. Samozrejme, súhlasím s tým, že ten systém nemôže 

byť úplne odlišný v susediacich mestských častiach. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. Skúsim začať od konca.  

 Jednotný systém; pod tým sa predstavuje to, že budeme 

používať rovnaké dopravné značenie, prakticky že bude 

rovnaký spôsob represie a že mal by byť rovnaký spôsob 

platby, ktorý počítame, že každá mestská časť môže mať 

jeden vlastný, ale mal by byť minimálne jeden celomestský, 

ktorý by sa dal použiť. To znamená, mobilom môžete 

zaplatiť takisto v Petržalke, ako v Starom Meste, ako v 

Novom Meste. 

 To znamená, títo návštevníci aby mali možnosť proste 

zaplatiť nejakým spôsobom. Nie že v každej mestskej časti 
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do každého stánku budú musieť chodiť a kupovať si iné 

kartičky. Tá kartička môže byť ako vlastná povedzme, 

pokiaľ nie sú inde. Ale musí byť minimálne jeden 

celomestský systém, ktorým sa dá platiť, hlavne pre 

návštevníkov Bratislavy a turistov. To je otázka tohto.       

 

 Druhá otázka, súkromní vlastníci?  

 No, možno že formulácia nie je dobrá, ale je myslené 

jednoducho to tým, že máme voľných plôch a voľných dalo by 

sa povedať parkovísk, ktoré nepatria do systému verejných 

komunikácií. 

 

 Toto všetko, o čom hovoríme v parkovacej politike, 

hovoríme o verejných komunikáciách, alebo verejných 

priestoroch. Snaha je, keď existuje niekoľko plôch, kde sú 

súkromní vlastníci tejto plochy, ale prevádzkujú tam 

parkovisko. To znamená snaha je zapojiť ich do systému; 

áno, aby sme toto rozumeli.  

 To je  tam asi tým vyjadrené.  

 (Poznámka v pléne.) 

 Je to tak trošku zabehnutý pojem, tak preto som 

povedal, že všetky komunikácie sú verejné a sú aj súkromné 

parkovacie plochy. To znamená, najskôr ich zapojiť do 

systému. 

 

 A tretia otázka: Rezidenti. 

 O rezidentoch bola aj na úrovni tej komisie mesta, 

ktorá vlastne o tomto diskutovala, asi najväčšia diskusia. 

A vlastne viac-menej panuje aj so Starým Mestom aj s 

mestom zjednotenie asi v tom, že rezident je obyvateľ s 

trvalým pobytom, s vodičským preukazom a s autom napísaným 
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na seba. To je vlastne rezident, ktorý má právo dostať 

kartu za ten, dalo by sa povedať, základný poplatok, alebo 

za ten, by som povedal, minimálny poplatok. Čiže to je 

rezident, áno.    

 

 Špecifiká už potom, nájomné zmluvy, a také veci, by 

sa riešili ďalej. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pán poslanec.  

 

 

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

 Pán inžinier, ja mám otázku:  

 Máte už predstavu, hovorili ste o dvoch spôsoboch 

možnej platby pre začiatok, parkovacia karta, nejaká SMS; 

koľko efektívne z toho by sme dostali my ako mestská časť? 

 

 

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

 Je to dobrá otázka, ktorá naozaj záleží od dvoch 

vecí. Jedna vec, aký veľký priestor ideme zahrnúť do toho 

parkovania, pretože nepočítame s tým, že by celé Nové 

Mesto vlastne išlo na prvý raz do systému regulovaného 

parkovania. Sú navrhnuté dve oblasti: Jedna vec Račianske 

mýto až Tomášikova a druhá oblasť Kramárov. 

 

 Dosť bude záležať od toho, či sa dohodneme s hlavným 

mestom, aby sme to robili ako jeden systém, alebo či to 
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budeme robiť od komunikácií I. a II. triedy ďalej. Dúfam, 

že nie, pretože by to hodne skomplikovalo systém.  

 

 Koľko bude prínos? 

 No, dneska sme skoro na 5 500 parkovacích miest len v 

tejto oblasti, ale by som povedal, že dneska poobede máme 

výrobný výbor, ktorý by mal už dať aj odpoveď na otázku 

koľko vlastne bude tá výnosová časť. Ja by som nechcel 

takto vám strieľať od boku, je to pomerne dosť ťažké 

takéto niečo povedať bez toho, aby som mal všetky 

podklady, to znamená audit existujúcich parkovacích miest 

a všetkého ostatného.  

 

 Ale počítame, že tá návratnosť, pri tomto parkovaní 

bez toho aby sme išli do vysokých nákladov na zriadenie 

povedzme parkovacích automatov, bude pomerne krátka. My 

počítame dva - tri roky návratnosti je maximum, čo by tam 

malo byť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte niekto? 

 Pán poslanec Mikulec, nech sa páči, máte slovo. 

 A po ňom pán poslanec Dubček. 

 

 

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

 Dobrý deň. Ja by som sa chcel pána Dulu spýtať; tu 

vymenoval dve lokality, to znamená prvú ste hovorili od 

Račianskeho mýta po Tomášikovu a ďalšiu oblasť Kramárov. 



 
 
 
                                    11. MZ MČ B-NM 26. 6. 2012 

92 

Kedy by ste potom počítali s rozšírením ďalších lokalít v 

rámci Nového Mesta? 

 

 

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

 To už je presne to, čo som hovoril, že jedna vec, to 

bude záležať aj od iniciatívy tohto nášho by som povedal 

vytvoreného podniku, ktorý by to mal celé spravovať a 

takéto návrhy donášať a robiť celú tú analýzu toho. A by 

som povedal, aj ohodnotiť potrebu tohto. Lebo treba 

povedať, že viac-menej potreba regulovaného parkovania 

povedzme vo vilovej štvrte nie je taká urgentná ako v 

zmiešanej zástavbe alebo v takej zástavbe povedzme Staré 

Mesto, alebo ako je lokalita, kde práve teraz sedíme.  

 

 Čiže treba to zanalyzovať, treba to zvážiť, a to 

postupné rozširovanie bude záležať vyložene od vývoja 

situácie. Ale toto sú asi dve najboľavejšie lokality 

Nového Mesta.   

 

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

 Tu by som si dovolil vám oponoval. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, ja by som iba vysvetlil, aby pán Ing. 

Dula bol v obraze.  

 Myslím, že pán poslanec sa obáva jednej veci, že kým 

momentálne sú osobnými parkovacími miestami napríklad 

Ľudová štvrť, okolie Polusu a vôbec uličky okolo 

Račianskej ulice a Vajnorskej ulice, tak sa odstavným 
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parkoviskom stane Dimitrovka a Mierova kolónia. Teda tie 

lokality, ktoré neboli zahrnuté do toho systému.  

 

 Ja predpokladám, že akonáhle budeme vedieť, čo nás 

budú stáť tieto dve hlavné lokality, tak ďalšou úlohou 

bude rokovanie o tom, ako zahrnúť aj zvyšok Nového Mesta; 

teda myslím tieto dve lokality, Biely kríž, Gaštanový 

hájik do tohto systému. Lebo pochopiteľne je nezmysel, aby 

sa tento problém iba odsunul. Skôr čo hovorí pán Ing. Dula 

je o tom, že je na zváženie, či napríklad do toho systému  

niekedy zahrnúť Kolibu z logických dôvodov. 

 Nech sa páči, prepáčte, máte slovo vy.  

 

 

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

 Ja sa len chcem prikloniť k tomu, čo ste povedali, 

lebo tá situácia, myslím, že je katastrofálna úplne aj v 

ostatných lokalitách v rámci Nového Mesta. 

 A ďalšou vecou, si myslím, že je treba preferovať 

rezidentov, lebo to je myslím tá časť občanov najviac 

postihnutá tým, že tu prichádzajú ďalší obyvatelia do 

mesta. 

 

 

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

 Ja myslím, že máte 100 %-ne pravdu, len netreba si 

zasa nabrať na rohy na prvý raz celé Nové Mesto, pretože 

treba povedať, že investične aj organizačne je to dosť 

veľký problém. Takže pokiaľ vyriešime túto prvú časť a 

vyriešime ju zdarne, a vychytáme tie muchy, tak samozrejme 

to rozširovanie ďalej by malo nasledovať logicky. Uvidíte 
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to tempo, nakoľko to tá firma zvládne a na koľko ho my 

zvládneme.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Dubček. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Ja si myslím, že je správne ponímanie občan ako 

trvalý obyvateľov mestskej časti. Ale myslím, že je 

nespravodlivé voči občanom, keď nemá auto napísané na 

seba. Veľa občanov má na leasing vozidlá. Takže to by bola 

krivda, aby on nemohol 3 roky parkovať, pokiaľ nesplatí to 

auto. Ja si myslím, že trvalé bydlisko by mal byť ten 

základ a nahlásenie jedného vozidla na osobu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Na to je tiež riešenie. 

 Nech sa páči, pán Dula máte slovo. 

 

 

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

 Sú vozidlá, ktoré majú preukázaný papier a jazdia na 

nich všetci vnúčikovia, ktorí tam nebývajú, ale chcú tam 

parkovať cez deň.   

 Ja viem, proste by som povedal, ten prvý bod bol, v 

tom by sme mali trochu striktní. To čo hovoríme, že pokiaľ 

som živnostník a mám jediné auto napríklad na seba, tak to 
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by malo byť tiež zahrnuté v tejto kategórii, pokiaľ som 

vlastne prevádzkovateľ toho vozidla, atď.  

 

 Ale veľký odpor bol voči právnickým osobám a to, že 

mám auto z firmy ako právnickej osoby, s.r.o., a.s., a ja 

ho používam, takže to nie. Áno, môžem ho mať, ale nebudem 

platiť symbolický poplatok, ale budem platiť poplatok, 

ktorý je rádovo vyšší, ako keby som mal druhé, tretie, 

atď., vozidlo. Čo som možno nepovedal, že je počítané s 

tým, že keď byte sú dve autá, tak druhé platí výrazne 

vyšší poplatok. Návrh Starého Mesta teraz je 500 € v tej 

novej parkovacej politike Starého Mesta. To prvé auto 20 

€, druhé auto 500 €. 

 Čiže podnikové auto na úrovni druhého alebo tretieho 

auta, asi.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nikto už nie je prihlásený? 

 

 Takže, dámy a páni, za vaše otázky ďakujem.  

 A nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o 

prednesenie návrhu uznesenia.  

 (Poznámka.) 

 Dali ste aj písomne?  

 A si uvedomujete, že ja tú kompetenciu nemám, či 

budeme o tom hlasovať alebo nebudeme. 

 (Poznámka.) 

 Nie, nie.  
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 A uvedomte si, že ja tú zmluvu nemôžem podpísať s 

s.r.o. bez súhlasu mestskej časti tak, či to schválime 

alebo neschválime.   

 No viete, že ja môžem na 10 dní schváliť nájomnú 

zmluvu. 

 (Poznámka.) 

 Pán poslanec, už je iná situáciu, už rok a pol.     

 Ďakujem pekne.  

 

 Takže nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o 

prednesenie návrhu uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

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

Parkovaciu politiku mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa, nech sa páči; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:           18 poslancov.  

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:     1 

 Návrh bol prijatý.  
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 Posledný bod:  

 

 

MATERIÁL R/5:  

Zakladateľská listina spoločnosti NOVOMESTSKÁ PARKOVACIA 

SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Je to vlastne materiál, ktorý nadväzuje na materiál 

predchádzajúci. 

 Nikto nie je prihlásený, tak poprosím návrh 

uznesenia. 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Zakladateľskú listinu spoločnosti NOVOMESTSKÁ PARKOVACIA 

SPOLOČNOSŤ, s.r.o.; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pardon, hlásil sa pán poslanec Vereš; ale nie je tu 

vidieť.  

 Nech sa páči, máte slovo. 
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Poslanec Ing. M. V e r e š :  

 Pán starosta, vážené kolegyne, kolegovia, hostia, ja 

by som potom čo sme mali možnosť počuť o zámere navrhol, 

aby sme problém založenia tejto spoločnosti možno 

oddialili, až pokiaľ budeme mať tie prvé výsledky z toho 

monitoringu.  

 

 A pán starosta, sám ste hovoril, že budeme v priebehu 

istého času sa musieť aj tak stretnúť, aby sme si prešli 

tieto veci. Takže bolo by asi vhodné, aby sme si najprv 

vedeli o čom to je a kto čo bude robiť, ako. Pretože 

neviem, keď sa založí táto spoločnosť, nie je tam ani 

termín, odkedy by sa mala založiť, či bude úspešné do 

tejto doby, že či tá spoločnosť bude mať nejakú vec, že 

musí vzniknúť?  

 

 Pretože ja neviem, nevidím tu žiadny finančný rozbor, 

okrem toho že dostane základné imanie nejakých 5 000 €, 

tak neviem či to je na jeden deň alebo na aké obdobie, 

lebo asi pokiaľ to bude mať zamestnancov, bude to veľmi 

málo.  

 

 A myslím, že pokiaľ viem, máme tu aj splnomocnenca 

pre dopravu, ktorý tam síce aj nefiguruje, takže pre 

parkovacie systémy, čiže ten by nám mal dať asi 

stanovisko, či na tom sa má možnosť podieľať alebo nie. 

 

 A ďalšie časti, ja neviem, že či je to teda potrebné 

teraz robiť?  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, základné imanie nie je na jeden deň, 

ani mesiac. Základným imaním je po celú dobu fungovania 

obchodnej spoločnosti. Ale to predsa viete. 

 

 

Poslanec Ing. M. V e r e š :       

 Jasné. Len finančné plnenie potom príjmov začína 

niekedy inokedy, o tom čo sme tu hovorili.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, aby sme boli schopní stihnúť 1. 1. 

začať, tak jednoducho my už nemáme čas diskutovať o 

nejakých tých úvodných krokoch, my ich musíme spustiť.  

 

 To znamená, že až do nejakého ďalšieho nášho 

zasadnutia táto spoločnosť bude mať vykreované orgány a 

dohodneme sa čo ďalej.  

 

 Tým, že sme neschválili mimo základného imania ani 

majetok, ani nijaké peniaze, tak spoločnosť bude fungovať, 

teda konatelia a členovia dozornej rady ako dobrovoľníci. 

Čiže bude to čestná funkcia.  

 

 Čiže momentálne v tom nevidím žiadny problém. Skôr 

naopak.  

 Jednoducho využiť čas ktorý máme cez letné prázdniny. 

Nemáme čas sa už s tým hrať. My nemôžme 1. 1. povedať si: 

Nestihli sme to.  
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Poslanec Ing. M. V e r e š : 

 Ja nemyslím v tomto ohľade, lebo to som si tam 

prečítal aj ja. Skôr to vidím v tom, že pokiaľ nebudeme 

mať imanie, ja neviem, či tie práce sa budú objednávať, o  

ktorých tu hovoríme, alebo budú to robiť tí členovia, keď 

to nebude mať zatiaľ zamestnancov. Či sú tam tak odborne  

fundovane vzdelaní ľudia, aby to posudzovali; ja neviem, 

nepochybujem o každom. Ale z toho mi to je nejasné. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, prosím vás, prešli sme materiál Zámer 

parkovacej politiky mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto, kde v časti 1.5 je jasne povedané:  

- všetky príjmy z parkovania a sankcií sú príjmami  

  mestskej časti, atď., atď. 

 

 A tiež je napísané, že my, ako mestská časť sme tí, 

ktorí budú realizovať celú tú veľkú investíciu. Čiže 

nepôjde to prostredníctvom nejakej obchodnej spoločnosti. 

Tá bude len na samotnú správu.   

 

 A ak je potrebná otázka, prečo to má byť obchodná 

spoločnosť, tak dovolíte, tu dám slovo pánovi inžinierovi, 

ktorý vysvetlí, prečo celý tento systém nerealizuje 

mestská časť, resp. mesto, ale ideme touto cestou.  

 

 

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

 No, je to trošku, by som povedal, zložitá otázka. 



 
 
 
                                    11. MZ MČ B-NM 26. 6. 2012 

101 

 

 Realizácia parkovania v rôznych mestách obyčajne 

vždycky narazila na to, že naša legislatíva je v podstate 

dosť nedokonalá. A akékoľvek bolo všeobecne záväzné 

nariadenie vždycky bolo napadnuté prokurátorom a rušilo sa 

v mestách, či už to bol Martin, či to už bolo bratislavské 

Staré Mesto, a všetko ostatné. 

 

 Jediná schodná cesta zatiaľ v existujúcej legisla-

tíve, pokiaľ sa táto nezmení nejakým spôsobom, bola ísť 

cestou obchodnej spoločnosti, ktorá toto riešila vlastne 

formou určitého nájmu a vlastne prevádzkovania tohto 

celého parkovania. Čiže sa to riadilo podľa Obchodného 

zákonníka a neboli s tým nijaké iné problémy, aj keď teraz 

bolo zmenou; v minulom roku bol prijatý paragraf do 

zákona, ktorý tam síce moc nepatril, ale je tam, ktorý 

hovorí, že obec môže prijať všeobecne záväzné nariadenie 

ohľadom parkovania a všetky príjmy z parkovania sú príjmom 

mestskej časti.     

 

 Samotné toto je úplne, tak by som povedal zo zákona, 

keď poviete; všetky príjmy z parkovania sú príjmom 

mestskej časti, tak to znamená že aj každý súkromník, 

ktorý má garáž, tak by jeho príjem mal byť príjmom 

mestskej časti.  

 Celý ten zákon je taký; ja sa čudujem, že ho doteraz 

nikto nenapadol, ale existuje. 

 

 Lenže je tam malá poznámka k tomu, že vlastne všetko 

sa riadi zákonom o cenách; tak ako keď robíme všeobecne 

záväzné nariadenie, všetko sa riadi zákonom o cenách.  
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 Zákon o cenách zase nám hovorí to, že nemôžme spraviť 

pohyblivé ceny, nemôžme tam robiť zľavy a proste všetky 

ostatné veci. Myslím, že už prednosta nášho úradu po 

nejakej analýze nás upozornil na to, že ísť touto cestou v 

dnešnej legislatívy je veľmi tenký ľad.  

 

 A to, čo by sme chceli uprednostňovať, našich 

rezidentov, čo by sme chceli robiť rôzne by som povedal 

rôzne zóny a poplatky, rôzne pre návštevníkov a domácich, 

že to cez zákon o cenách jednoducho neprejde.  

 

 Čiže preto bola snaha robiť toto určitou cestou cez 

Obchodný zákonník, kde všetko toto je možné a vlastne 

týmto spôsobom sa to dá celé organizovať.  

 

 Takisto aj pochopiteľne organizácia, ktorá je za to 

zodpovedná, je vlastne aj určitým spôsobom za to 

stíhateľná, že kto robí dobré alebo zlé a je na ňom; 

myslím že je to obchodná činnosť a parkovanie je služba, 

treba povedať.  

 

 A nemyslím si, napríklad ja osobne, že mesto by malo 

poskytovať parkovanie vo vlastnej réžii.  

 

 Na to naozaj sú firmy, na to sú nástroje, robí sa to 

proste ako obchodná činnosť. To je to isté ako 

kaderníctvo, tak parkovanie v podstate treba povedať, je 

takisto služba, aj keď to možno niekto tak nevidí. Ale je 

aj zo zákona, aj z vlastného fungovania. Čiže asi tak.  

 



 
 
 
                                    11. MZ MČ B-NM 26. 6. 2012 

103 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, mám tu prihláseného ešte pána Ágostona, 

sedí to?  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Áno. Ja by som si len dovolil oponovať, pán starosta, 

že konateľ nie je čestná funkcia, ale konateľ je 

zodpovedný aj trestnoprávne pred zákonom. Len aby sme sa k 

tomu tak nestavali. Naozaj, konateľ je dôležitá funkcia.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem za upozornenie.  

 Nech sa páči, ideme ďalej. 

 Nikto už nie je prihlásený, takže prosím návrhovú 

komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

Zakladateľskú listinu spoločnosti NOVOMESTSKÁ PARKOVACIA 

SPOLOČNOSŤ, s.r.o.; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:            18 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      2 

 Materiál sme prijali. 

 

 

 Dámy a páni,  

 tým sme vyčerpali program dnešného rokovania.  

 

 Ďakujem za aktívnu účasť a predtým než vás pozvem na 

malé občerstvenie, chcem vám poďakovať za doterajšiu 

spoluprácu v tomto, ak dovolíte, školskom roku a zaželať 

vám príjemné prázdniny, hoci tento rok tie prázdniny budú 

pracovnejšie. Budeme sa musieť stretávať minimálne kvôli 

parkovaniu a zrejme aj kvôli ďalším veciam, ktoré sa nás 

týkajú. Konkrétne ide o škôlky, pretože ako viete, máme tu 

v tejto oblasti problém a chceme túto jeseň nielen 

zrekonštruovať priestory na Pionierskej a vytvoriť vlastne 

novú škôlku v našej mestskej časti, ale to isté urobiť aj 

v prípade materskej školy Odborárska. A zároveň pripraviť 

sa na to, že zbúrame sklad a v budúcom roku postavíme novú 

škôlku v priestorom materskej školy Za kasárňou.  

 

 Dámy a páni, želám vám ešte raz príjemné prázdniny. 

Všetko dobré.  

 

ZNELKA MČ. 

                       x      x  
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