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Začiatok: 9,00 hod. 

 

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1: Otvorenie 

Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta MČ Bratislava - Nové Mesto:  

 Dámy a páni, vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, milí hostia, pracovníci úradu a našich 

organizácií, želám vám príjemný dobrý deň. 

     A zároveň o t v á r a m 14. zasadnutie mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto. 

 Dovoľte mi, aby som sa ospravedlnil pre hlasovú 

indispozíciu, takže občas mi vypomôže pán prednosta.  

 

 Dámy a páni, z programu dnešného rokovania sú 

ospravedlnení viacerí poslanci pre indispozíciu. Je to pán 

poslanec Margolien, pán poslanec Norovský, pán poslanec 

Bobák, pán poslanec Sládek, pán poslanec Feješ.    

 

 Zároveň dovoľte, aby som medzi nami privítal 

a predstavil novú riaditeľku Základnej školy Cádrova, pani 

dr. Miroslavu Komorníkovú. Dobrý deň prajem. (Potlesk.) 

 

 

 

BOD 2: 

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu 

a uznesení 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Na základe predložených návrhov jednotlivých 

poslaneckých klubov predkladám návrh členov komisií pre 

dnešné zasadnutie nasledovne: 

  

 

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec Peter Szusčík a 

pani poslankyňa Ing. Anna Jánošová. 

 

 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec Ing. Libor Gašpierik a   

pán poslanec Ing. Marián Vereš.  

 

 Má niekto iné návrhy? 

 Dámy a páni, nech sa páči hlasujeme, kto je za to, aby 

na dnešnom rokovaní boli členmi návrhovej komisie pán 

poslanec Szusčík a pani poslankyňa Jánošová. 

 

 A overovateľmi záznamu a uznesení boli pán poslanec 

Gašpierik a pán poslanec Vereš.  

 Nech sa páči, pripravíme sa, hlasujeme. 

 Tabuľa dnes nefunguje, prepáčte. 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 V podstate kvôli pravidelnému sťahovaniu také aparáty 

niekedy odídu, takže dneska to nečakane odišlo.  

  

 (Hlasovanie.) 

 Za:               18 poslancov. 
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 Proti:               Nikto.  

 Zdržal sa:           Nikto. 

 Poprosím poslancov, aby zaujali svoje miesta 

v komisii. 

 

 Skrutátorkami na dnešnom zasadnutí v prípade, že by 

zlyhalo hlasovacie zariadenie sú pani Milana Krígel a pani 

Ing. Zuzana Zvončáková.  

 Príslušné papiere na tlačivá sú u návrhovej komisie.  

 

 Vzhľadom na to, že dnešné rokovanie je tak trošku 

slávnostné, pretože je to posledné rokovanie pred Vianocami 

a Novým rokom, rád by som na záver dnešného zastupiteľstva 

povedal pár slov a zároveň vás pozval na malé občerstvenie.  

 

 

 

BOD 3: 

Schválenie programu rokovania. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, ak dovolíte, prejdeme k návrhu dnešného 

programu: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov 

záznamu a uznesení 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Správa o plnení uznesení MZ MČ B-NM 
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5. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

na 1. polrok 2012 

6. Správa z kontroly nápravných opatrení vyplývajúcich 

z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-

podnik VPS 

7. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení 

vyplývajúcich z kontroly hospodárenia rozpočtovej 

organizácie Stredisko kultúry Bratislava – Nové 

Mesto, schválených Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 3. 11. 

2011 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o miestnych daniach  

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa určuje výška 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej 

škole a v školských zariadeniach zriadených 

mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  

10. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2013 

11. Návrh na kúpu nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve 

spoločnosti Istrochem Reality, a.s., so sídlom 

Nóbelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B 

vedených Správou katastra pre hl. mesto SR 

Bratislava na LV č. 477 pre k. ú. Nové Mesto ako 

pozemky registra „C“ KN parc. č. 13440/27 až 60, 

parc. č. 13440/66, 13442/3, 13442/7 a parc. č. 

13443/1 (na stôl) 
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12. Návrh na prevod majetku z mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto na EKO-podnik VPS 

13. Návrh dodatku č. 11 k zriaďovacej listine EKO-

podniku verejno-prospešných služieb    

14. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného 

majetku v správe EKO-podniku VPS (prístrešok) 

15. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľ-

ného majetku v správe EKO-podniku VPS (2 autá) 

16. Návrh na odpísanie pohľadávok (DOMINO, s.r.o., 

PRESPORK-CENTER, s.r.o.) 

17. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – rozdelenie 

v oblasti veterinárnej starostlivosti 

18. Návrh na odvolanie člena odborníka a voľbu člena 

odborníka komisie územného plánovania, urbanizmu 

a výstavby a návrh na uvoľnenie z funkcie člena – 

poslanca komisie sociálnych vecí a bývania 

a komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby 

19. Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady 

MČ B-NM, Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a Komisií 

MZ MČ B-NM na rok 2013 

20. Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2013 

21. Návrh kultúrnych akcií, športových a telovýchovných 

podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava 

– Nové Mesto na rok 2013 

22. Návrh plánu sobášnych obradov v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto na rok 2013 



 

 

                                                                           Zápisnica 14. MZ MČ B-NM 11.12.2012 

7 

23. Rôzne  

24. Interpelácie.  

 

 

INFORMÁCIE: 

- Účasť poslancov MZ MČ B-NM a členov odborníkov na 

zasadnutia MR, MZ a K-MZ k 31.11.2012 

- O postupe projektu Integrovanej stratégie rozvoja 

mestských častí (ISRMO) 

- O postupe projektu „Elektronizácia služieb bratis-

lavskej samosprávy“ (ISRMO)  

- Činnosť Okrskovej stanice MsP Nové Mesto od ostatného 

MZ 

- Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto k 31. 10. 2012 (na stôl). 

 

 

     Materiály ste dostali s tým, že k materiálu číslo 9 je 

návrh nového uznesenia . 

 K materiálu číslo 10 je stanovisko miestneho 

kontrolóra. 

 K materiálu číslo 19 je farebná tabuľka časového 

harmonogramu  

 

 

Mimo pozvánky je materiál:   

R/l:  

Návrh k uzavretiu Dohody o urovnaní uzavretej v súlade 

s ustanovením § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka s Tiborom 

Királym, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava  
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R/2: 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností vo výlučnom 

vlastníctve Slovenskej republiky v správe Obvodného úradu 

Bratislava vedených Správou katastra pre hl. mesto SR 

Bratislavu na LV č. 2280 pre katastrálne územie Nové Mesto 

ako parc. č. 15123/213. 

 

 

     Zároveň vzhľadom na to, že rokovania s Istrochemom 

pokračujú, chcem povedať, že sťahujem z materiálu, ktorý sa 

týka kúpy pozemku, presné znenie zmluvy, pretože to ešte 

v tejto chvíli stále upravujeme, nakoľko majiteľ je 

v Prahe.  

 

     Dámy a páni, má niekto návrhy na doplnenie, zmenu 

programu? Nie. 

 Takže nech sa páči, ideme hlasovať o programe tak, ako 

bol prednesený. Nech sa páči, pripravíme sa, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             19 poslancov.  

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Materiál bol prijatý.  

 Nech sa páči, prechádzame na bod číslo 4. 

 

 

 

BOD 4:  

Správa o plnení uznesení MZ MČ B-NM 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, pán prednosta. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Dobrý deň. Návrh materiálu bol spracovaný a predložený 

v termíne, dostali ste ho všetci. S dátumom predloženia 

nastali zmeny vo viacerých uzneseniach, ale vzhľadom na to 

že trvá sa na tom, aby boli písomnou formou nebudem 

predkladať zmeny až na najbližšom zastupiteľstve. Nastalo 

už v niektorých uzneseniach splnenie alebo doplnenie 

uznesení o čiastočné splnenie. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Keďže nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo   k o n š t a t u j e, že  

Po 1. trvá termín plnenia uznesení podľa pretlače: 

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

9/18, 11/07, 11/08, 11/18, 11/22, 11/32, 11/35/D, 12/05, 

12/06, 12/11, 12/18, 12/20, 13/04,  

4MMZ/04, 4MMZ/05, 4MMZ/06, 4MMZ/07 

13/13, 13/15, 13/16, 13/18 
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Po 2. splnené sú uznesenia, podľa predtlače: 

10/27, 11/10, 11/15, 

12/03, 12/04, 12/07, 12/08, 12/09, 12/10, 12/12, 12/13, 

12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/19, 12/21, 12/22, 12/23, 

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

13/14, 13/17 

 

Po 3. ruší uznesenie 4MMZ/03, 

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.  

 Prichádzame na bod číslo 5. 

 

 

 

BOD 5: 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. 

polrok 2013 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Pán hlavný kontrolór máte slovo. 
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Miestny kontrolór Ing. J. D u b r a v e c : 

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, vážení hostia, dovoľte mi, aby 

som vám predložil Plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho 

kontrolóra na I. polrok roku  2013. Toto je pravidelne 

predkladané na základe zákona 369 o obecnom zriadení, kde 

mám na každý polrok predkladať plán kontrolnej činnosti 

miestnemu zastupiteľstvu, a to by mi ho malo schváliť; 

tento plán.  

 

     Plán vychádza zo skutočností, ktoré sú dané v prvom 

rade kontrolou, ktorá bola naposledy v týchto navrhnutých 

veciach, aspoň minimálne pred 3 a viac rokmi a z toho, že 

potrebujeme si odkontrolovať finančné prostriedky, ktoré 

v týchto útvaroch sa nám pohybujú.  

 

 Takže v prvom rade je tam kontrola útvaru komunikácie, 

kultúry, športu, mládeže a voľného času – referát kultúry 

a športu.  

     Tuná by sme si radi pozreli, ako sa nám v tejto 

oblasti vyvíja šport, kultúra a ich náležitostí spojené 

teda s financovaním.  

 

 Druhá kontrola: Kontrola hospodárenia rozpočtovej 

organizácie Základná škola s Materskou školou Cádrova.  

     Tuná došlo k výmene riaditeľky; pokiaľ ste to 

zaregistrovali, už teraz bola vám predstavená nová pani 

riaditeľka.  

     A z toho dôvodu tam chceme tiež odkontrolovať ako 

fungoval doterajší pán riaditeľ.  
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 Tretia kontrola: Kontrola oddelenia vnútornej správy,  

správy bytov a nebytových priestorov – referát vnútornej 

správy.  

     Tam sme dlhšiu dobu neboli, pohybujú sa tam dosť veľké 

peniaze, takže takisto potrebujeme si pozrieť ako to tam 

funguje.  

 

 No, a kontrola oddelenia sociálnych služieb – detských 

jasiel Robotnícka a kluby dôchodcov.   

     Do tejto oblasti dávame tiež veľa peňazí a chceme 

vedieť ako to tam sa s nimi narába. 

 

 Tento plán kontrolnej činnosti bol prerokovaný 

v odborných komisiách zastupiteľstva aj na miestnej rade. 

Neboli viac-menej k tomu pripomienky. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo  

     s c h v a ľ u j e   

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava- Nové Mesto na I. polrok 2013; bez 

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

 Ďakujem pekne.  

 Pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              20 poslancov. 

 Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:          Nikto.  

 Materiál bol prijatý.  

 Nech sa páči, ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 6: 

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení 

vyplývajúcich z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie 

EKO - podnik VPS  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán hlavný kontrolór máte slovo, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Táto správa nám vychádza z kontroly, 

ktorá bola predkladaná na 5. zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva 16. 6. 2011, na ktorom boli prijaté nápravné 

opatrenia tak, ako sú v správe popísané. Sú štyri, plus 

úloha pre miestneho kontrolóra, predchádzajúcu správu 
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predložiť do jednotlivých odborných komisií a s predsedom 

komisií správu prerokovať.  

 

 V správe môžem konštatovať, že všetky nedostatky, 

ktoré tam boli predchádzajúcou kontrolou zistené sú 

odstránené. A takisto úlohy, ktoré boli uložené miestnemu 

kontrolórovi a predsedom odborných komisií boli splnené. 

Správu myslím si, že každý môže prečítať a prípadné 

pripomienky alebo otázky predložiť. Nech sa páči. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu, nech sa páči.  

 Nikto nie je prihlásený.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplýva-

júcich z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO – 

podnik VPS; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

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

 Za:             19 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 Ďakujem pekne.  

 Prechádzame na ďalší bod, bod číslo 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení 

vyplývajúcich z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizá-

cie Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, schválených 

miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava – Nové Mesto dňa 3. 

11. 2011 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Nech sa páči, máte znova slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážené panie 

poslankyne a páni poslanci, predkladám dnešnú poslednú 

správu; je to z kontroly splnenia nápravných opatrení, 

vyplývajúcich z kontroly, ktorá bola spravená v roku 2011 v  

Stredisku kultúry. Z toho vyplývali 2 opatrenia, ktoré bolo 

potrebné splniť. Obidve opatrenia, keď sme ich preverili, 

boli v termíne splnené. Takže v rámci správy konštatujem, 

že to čo bolo prijaté, je splnené. Ďakujem pekne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo  

     s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení 

vyplývajúcich z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizá-

cie Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, schválených 

miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava – Nové Mesto dňa 3. 

11. 2011; 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. 

 

 Prechádzame na bod číslo 8. 
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BOD 8: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o miestnych daniach  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani RNDr. Ondrová, veľmi krátke úvodného slovo, 

prosím vás. 

 

 

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

oddelenia: 

 Dobrý deň. Vzhľadom na to, že všetci vlastne ste 

materiál mali doručený, poviem k tomu krátko:  

    Bolo zverejnené toto všeobecne záväzné nariadenie 

v súlade so zákonom. Nedostali sme žiadne pripomienky. To 

znamená, že v tej forme v akej bolo predložené sa predkladá 

aj na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e  
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Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto o miestnych daniach na území mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujem. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                18 poslancov 

 Proti:                Nikto. 

 Zdržal sa:          2 

 Materiál bol schválený. 

 Ideme na ďalší bod, bod číslo 9. 

 

 

 

BOD 9:  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských 

zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové 

Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Dostali ste k materiálu jeden malý doplnok. Myslím, že 

toto je spoločný záujem a tak mestskej časti ako aj 

poslancov a starostu, aby sa tieto veci riešili.  
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 Nech sa páči, otváram; pán Novák, chcete povedať pár 

slov?  

 

 

Mgr. Vladimír  N o v á k, vedúci oddelenia školstva: 

 Ďakujem za slovo. Toto všeobecne záväzné nariadenie, 

ktoré budete prijímať, musíme robiť každý rok zo zákona, 

takže sú tu iba drobné zmeny, samozrejme, čo sa týka 

finančných prostriedkov. Ak ste si všimli, pridávame 

materským školám o 50,00 Eur, pridávame 20,00 Eur na jedno 

dieťa na školské kluby detí a na školské jedálne sme si 

povedali že tá suma, ktorá bola aj doteraz l50 Eur, že 

stačí. 

 

 Takže ja by som vám chcel poďakovať ak to prijmeme, 

pretože to bude zlepšenie aj našich materských škôl, lebo 

to sú originálne kompetencie mestskej časti.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Škôlkam navyšujeme tento normatív tretí rok 

kontinuálne za sebou. 

 Dámy a páni, otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Bielik. 

 

 

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

 Ja mám otázku na pána Nováka: Aký je celkový finančný 

dopad takéhoto opatrenia na celkový rozpočet mestskej 

časti?  A či tak, ako je to navrhnuté, je príslušným 
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spôsobom reflektované na to v návrhu rozpočtu mestskej 

časti na rok 2013? 

 

 

Mgr. Vladimír  N o v á k, vedúci oddelenia školstva: 

 Takže čo sa týka materských škôl, máme 1016 detí 

v materských školách krát 50,00 Eur je 50.800 Eur. 

 Čo sa týka školských klubov detí máme 1198 detí 

v školských kluboch, nárast o 20,00 Eur činí 23.960 Eur.  

      

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Je to už v rozpočte zahrnuté toto zvýšenie.  

 

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

 Je to v návrhu rozpočtu na rok 2013, ktorý máme? 

 

Mgr. Vladimír  N o v á k, vedúci oddelenia školstva: 

 Áno, áno.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Bartoš, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, 

vážení kolegovia, my k tomuto návrhu za klub SDKÚ-DS sa 

pripájame. My sme sa veľmi ako vážne tým zapodieľali aj na 

sociálnej komisii, lebo je to, v podstate tiež to patrí do 
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tej sociálnej oblasti pre podporu mladých rodín. Čiže tento 

návrh plne podporujeme. 

 

 A myslím si, že má zmysel a pomôže hlavne mladým 

rodinám s deťmi, ktoré môžu byť aj v hmotnej núdzi, alebo 

nejako inak finančne slabšie. A ja to vidím aj na tej 

komisii sociálnej a bytovej, keď chodia nám tie žiadosti 

o nejaké sociálne výpomoci na ošatenie, na školské pomôcky. 

Čiže teraz tá ekonomika tých rodín nie je taká jednoduchá 

a práve preto vítame toto všeobecne záväzné nariadenie 

a plne ho podporujeme. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

     Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo 

 po a) s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, (zatiaľ bez čísla), ktorým sa určuje výška 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole 

a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou 

Bratislava – Nové Mesto. 

 

 po b) u k l a d á  
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riaditeľom škôl použiť navýšené finančné prostriedky na 

platy učiteľov v materských školách a vychovávateľov 

v školských kluboch detí; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý :    

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. Hlasujeme.  

  

 (Hlasovanie.) 

 Za:             19 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 Ďakujem. 

 

 Prechádzame na bod číslo 10. 

 

 

 

BOD 10: 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na 

roky 2013 - 2015 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani RNDr. Ondrová, nech sa páči; prosím vás o krátke 

úvodné slovo. 
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RNDr. J. O n d r o v á, vedúca hospodárskeho a finančného 

oddelenia: 

 Tak návrh rozpočtu na rok 2013 je predkladaný vo 

výške, v  celkovom objeme 20 716 229 Eur. Bežný rozpočet 

bol rozpočtovaný v tomto návrhu na 15 577 052 Eur 

a kapitálový rozpočet v objeme 5 139 177 Eur.  

 

 Návrh rozpočtu čo sa týka kapitálových príjmov je  

2 905 191 Eur, z toho vlastné zdroje predstavujú 346 750 

Eur a kapitálové transfery sú 2 558 441 Eur. Na pokrytie 

schodku kapitálových výdavkov sú zapojené finančné 

prostriedky vo výške 2 233 986 Eur z rezervného fondu.  

 

 Súčasťou návrhu sú aj rozpočty samozrejme rozpočtových 

organizácií, a to vo výške 9 766 618 Eur, a z toho na 

základné školy je 5 967 689 Eur.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Všetko?  

Ďakujem pekne.  

     Prihlásený je pán poslanec Gašpierik; nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja si dovolím 

k tomuto návrhu rozpočtu predložiť za 3 poslanecké kluby: 

Klub nezávislých, Klub SDKÚ-DS a Klub MOST HÍD, SaS a KDH 

pozmeňujúci návrh rozpočtu, ktorý sme predložili písomne, 

mal by ho mať každý na stole. To znamená, považoval by som 

ho za doručený s tým, že by som ho celý nečítal, pokiaľ by   
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nebola nejaká iná požiadavka z poslaneckého zboru, 

respektíve zo strany vás, pán starosta, ako úradu, aby to 

bolo prečítané celé.  

 

 Takže by som si dovolil predložiť pozmeňovacie 

a doplňujúce návrhy k návrhu rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto na roky 2013 – 2015 v zmysle 

predloženého návrhu písomnou formou. 

 

 Súčasne si dovoľujem, pán starosta, po konzultácii 

navrhnúť úpravu uznesenia, a to také, že by sme prijali 

uznesenie aké sme mali prijaté pre rozpočtové obdobia roku 

2012 a bolo by platné pre rok 2013.  

 

     Nakoľko tento návrh uznesenia nebol predložený 

písomnou formou, tak si ho dovolím prečítať.  

 

 Miestne zastupiteľstvo   

     s p l n o m o c ň u j e 

starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu na rok 

2013 v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, 

ktorými sú: 

 po a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu do výšky 5 %, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky,  

 po b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 

alikvotnych vyšších príjmov, 

 po c) viazanie rozpočtových výdavkov ak ich krytie je 

ohrozené neplnením rozpočtových príjmov, alebo ak sa 

očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných 
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dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods.8 

zákona číslo 583/2004 Z. z. 

 Tento návrh predkladám návrhovej komisii. 

Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne aj ja.  

 Nech sa páči, dámy a páni, ideme hlasovať 

o predloženom návrhu pána poslanca Gašpierika, ktorý 

predložil návrh za všetky tri poslanecké kluby.  

     Nech sa páči, prezentujeme sa.      

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Pán starosta, nebude diskusia?  

  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je tu návrh, tak ideme o ňom hlasovať.  

 Ak potom ešte niekto má nejaké návrhy, nech sa páči.  

 

 

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

 Ja mám otázku k tomuto návrhu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pýtajte sa.  
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Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Pán starosta, ja sa ťa chcem spýtať, keďže ty poznáš 

ten návrh lepšie, my sme ho dostali teraz na stôl, či 

v tomto návrhu sú zohľadnené tebe známe priority obyvateľov 

gesčného obvodu, zhruba sídlisko Teplická, ktoré poznáš, 

stretávaš sa s týmito občanmi v rámci pilotného projektu 

zapojenia občanov do práce samosprávy.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V minulom roku; v tomto roku alebo za posledné dva 

roky sídlisko Teplická mala kompletne zrekonštruované dve 

detské ihriská, čo sa nestalo v žiadnom takomto okrsku 

mestskej časti. A tiež tam bol zrekonštruovaný kompletne 

klub dôchodcov ako jediný v našej mestskej časti. A mám 

pocit, že tam tá diskusia a realizovanie väčších či menších 

vecí, ktoré občania chcú, prebieha. 

 

 Takže neviem o ničom, čo by v tom rozpočte, čo ľudia 

chcú a bolo to možné, z moci mestskej časti urobiť, tam 

nebolo.  

 

     Ak pán poslanec narážate na to, že občania chcú, aby 

sme získali budovu.  

 

 

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

 Ja nič nenarážam, pán starosta, ja sa len pýtam, či 

podľa tvojho názoru, tak ako poznáš tie priority, že či tu, 
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keďže som nestihol to dostatočne prečítať, preštudovať, že 

či máš pocit, že to je? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Podľa môjho názoru áno. To čo v moci mestskej časti 

je, tak áno.  

 

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

 Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči.  

 Takže poprosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Musím požiadať niekoho iného aby to prečítal, lebo to 

nie je v mojej schopnosti.  

 

 

Poslanec P. S z u č í k, člen návrhovej komisie:  

 Dobre. Takže návrh uznesenia je: 

 

 Miestne zastupiteľstvo  

 Po A. schvaľuje vyrovnaný rozpočet mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto na rok 2013 vo výške 20 716 229 

Eur; bez pripomienok. 

 

 Po B. s p l n o m o c ň u j e  
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starostu mestskej časti vykonať zmeny rozpočtu na rok 2013 

v priebehu rozpočtového roku rozpočtovými opatreniami, 

ktoré sú: 

     po a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu do výšky 5 %, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdaje, 

 

    po b) povolenie prekročenia výdavkov pri dosiahnutí 

alikvotnych vyšších príjmov, 

 

     po c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je 

ohrozené neplnením rozpočtových príjmov, alebo ak sa 

očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných 

dôvodov ako použitia rezervného fondu podľa paragrafu § 10 

ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Či môžete prerušiť, pán starosta? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Môžem; preruším hlasovanie.  

 Čo treba, pán poslanec?  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 (Vyjadrenie.) 
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RNDr. J. O n d r o v á, vedúca hospodárskeho a finančného 

oddelenia: 

 Sumu, ktorú ste uviedli pri čítaní uznesenia bola tá, 

ktorá bola pôvodne navrhovaná v rozpočte 15 577 052 Eur.  

 (Poznámka: 20 miliónov.) 

 Celkových? 20 716 229, to ste?  

 Dobre. Pardon. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prepáčte. Ešte raz, pripravíme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             17 poslancov. 

 Proti:           1 

 Zdržal sa:       2 

 Materiál bol prijatý.  

 Ideme ďalej, bod číslo 11. 

 

 

 

BOD 11: 

Návrh na kúpu nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve 

spoločnosti Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova 34, 

836 05 Bratislava, IČO 35 797 525, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka 

číslo: 2572/B vedených Správou katastra pre hl. mesto SR 

Bratislavu na LV č. 477 pre katastrálne územie Nové Mesto  
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POZNÁMKA V PLÉNE  

 Na začiatku ste povedali, že nebude sa rokovať, že 

majiteľ je v Prahe.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nepovedal som, že sťahujem materiál; povedal som že 

sťahujem tú zmluvu.  

 (Poznámka: Kúpna zmluva je ako príloha k materiálu.)  

 Presne tak. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu k materiálu.  

 Nikto nie je prihlásený; pardon, pán poslanec Bartoš. 

 

 

Poslanec Ing. M.  B a r t o š :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, 

vážení kolegovia; počkám kým ma budete počúvať.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Po preštudovaní tohto materiálu a aj po prerokovaní 

v komisii, sa mi zdá dosť čudné, že ideme kupovať pozemky, 

ktoré teoreticky nemajú žiadnu hodnotu od firmy Istrochem 

Reality, ktorá patrí do skupiny Agrofertung pána Babiša. Ja 

si myslím, že tie pozemky okolo domov na Nobelovej ulici 

v rámci dobrých vzťahov by nám mohli previesť bezodplatne 
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a tým pádom by nemuseli aspoň urobiť údržbu týchto pozemkov 

a mohli by sme sa o tie pozemky starať my.  

 

     Zdá sa mi tá suma 43 000 Eur, keď som to dobre sčítal, 

dosť vysoká na to, že už do dnešného dňa existuje určitý 

status quo, kde tie pozemky v podstate sa využívajú aj na 

parkovacie plochy. A mne osobne sa to zdá v tejto finančnej 

mizérii dosť zlé. A nemyslím si, že je to vhodné za tú sumu 

kupovať, lebo skutočne tie pozemky sú nepredajné. Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalej je prihlásený pán poslanec Rácz; nech sa páči, 

máte slovo. Ste prihlásený, pán poslanec. Či nie ste? 

 

Poslanec Mgr. F. R á c z :  

 Nie.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie ste; prepáčte.  

 Nasleduje pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Ja by som chcel zareagovať tu na kolegu, poslanca 

Bartoša k tomuto bodu. Ja pochádzam z tejto štvrte a čo sa 

týka odpredaja tých pozemkov musím povedať k tomu, že na 

žiadnom z týchto pozemkov sa nikdy neparkovalo, lebo sú to 

trávnaté plochy. A ako viete, tak na trávnatých plochách je 

zakázané parkovať.  
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     A hodnota týchto pozemkov na účel využitia, čo sa týka 

parkovania, si myslím, že tie pozemky sú za veľmi lacnú 

cenu. A som rád, že Istrochem Reality na čele s pánom 

riaditeľom Zelenayom nám vyšli v ústrety. Lebo parkovacia 

situácia v tejto oblasti je fakt katastrofálna. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja si dovolím teda predniesť svoj 

názor. Ja ho mám trošku práve odlišný názor ako pán 

poslanec Bartoš k tejto veci. Možno sme si to 

nedokomunikovali takto osobne.  

     Ja si myslím, že to je výnimočná ponuka.  

 

     My sme tento materiál naozaj prerokovávali aj v rámci 

miestnej rady, niekoľkokrát sme ho odložili z rokovania. 

A mali sme tam aj výjazdové zasadnutie, kde sme sa boli  

priamo na mieste pozrieť, následne bolo to rokovanie 

s Istrochemom.  

 

     Tak ako povedal pán poslanec Mikulec, ja si myslím, že 

je to prvá taká perlička, že konečne treba začať, lebo tá 

doprava si myslím že je najťaživejší problém v mestskej 

časti, alebo všetkých mestských častí. A teda nielen tá 

dynamická doprava, ale aj táto statická. 
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 Takže ja som rád, že vôbec začíname. Máme zriadenú 

vlastne našu spoločnosť a dúfam že bude prebiehať ďalšia 

takáto vyhľadávacia činnosť, a keby sme vedeli vlastne to 

rozšíriť aj do ďalších oblastí.  

 

     Najzaťaženejšou oblasťou je oblasť Kramárov. 

Samozrejme, keby sme tam vedeli pokročiť aj v priebehu 

ďalšieho roku, respektíve následných, tak by to bolo veľmi 

vítané či už nejakou aktívnou podporou, formou PPP alebo 

teda v rámci spoločnosti, pokiaľ by sa nám vedeli 

vygenerovať nejaké zdroje, aby sme vedeli toto  rozšíriť aj 

do ďalších častí našej mestskej časti. Tak si myslím, že 

všetci budú za to hlasovať.  

 

 Permanentne túto problematiku preberáme v rámci 

mestskej parkovacej politiky hlavného mesta. Má to byť aj 

teraz na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva 13. decembra. 

Takže ja dúfam, že teda tento koncept bude konečne prijatý 

a budeme vedieť riešiť aj tieto naše kritické oblasti, 

ktoré v mestskej časti máme. Takže možno práve opačne, by 

som poprosil aj všetkých kolegov a možno aj Martina 

Bartoša, pokiaľ by v rámci takéhoto vysvetlenia zmenil 

názor a podporil tento materiál, lebo si myslím, že je 

veľmi dobrý. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prihlásený je pán poslanec Bartoš. 

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

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Viete, možno že došlo 

iba k nedorozumeniu, ale myslím si, že na zastupiteľstve si 

môžem povedať svoj názor, čo si o tom myslím. A môj názor 

je stále taký, ako som povedal. 

 

 Samozrejme, na niektorých plochách sa parkuje, 

napríklad pred sfingou, tam je také betónové parkovisko, 

ale je to môj názor a na ňom si trvám. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, to je v poriadku. Nikto vám ho neberie, 

to viete.  

 Keďže už 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  

 po A. s c h v a ľ u j e  kúpu pozemkov, ako je uvedené 

v predtlači: 

 

 Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Nové Mesto. 

 Kúpa prebehne od výlučného vlastníka spoločnosti 

Istrochem Reality, a.s. so sídlom Nobelova 34, 836 05 

Bratislava, IČO: 35 797 525, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo 

2572/B: 
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 po 1. Jedna časť pozemkov za kúpnu cenu 10,00 Eur/1m2 

pre pozemky špecifikované pod písm. a) a nn), oo), a pp) 

o celkovej výmere 3621m2, to znamená za kúpnu cenu 

36 210,00 Eur bez DPH a 43 452,00 Eur vrátane DPH, 

 

     po 2. za kúpnu cenu 0,50 Eur/1m2 pre pozemky 

špecifikované pod písm. b) až mm) a písm. qq) a rr), 

o celkovej výmere 5735 m2, to znamená za kúpnu cenu 

2 867,50 Eur bez DPH a 3 441,00 Eur vrátane DPH. 

 

 po B.  s c h v a ľ u j e      

zapojenie Rezervného fondu na čerpanie kapitálových 

výdavkov vo výške 46 893,00 Eur na kúpu pozemkov bližšie 

špecifikovaných v časti A. tohto uznesenia;  

bez pripomienok.        

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             17 poslancov. 

 Ďakujem pekne.  

 Proti:           1 

 Zdržal sa:       2  

 Materiál bol prijatý.  

 

     Prechádzame na bod číslo 12. 
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BOD 12: 

Návrh na prevod majetku z Mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na EKO – podnik, VPS 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Poprosím, pán prednosta, krátke úvodné slovo. 

 Prepáčte, ani netreba žiadne úvodné slovo. Myslím že 

ani diskusiu netreba, môžeme prejsť rovno k hlasovaniu. 

 Návrhová komisia, poprosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e        

prevod majetku – 10 ks košov dvojičiek na triedený zber (2 

ks zberných nádob na jednom stojane pre plasty a zmiešaný 

odpad) a 3 ks košov, upravených špeciálne na cigaretové 

ohorky s oddelenou funkčnou časťou v tvare cigarety na 

cigaretové ohorky z mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

na EKO - podnik VPS, Halašova 20, Bratislava; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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     Za:              20 poslancov.   

     Proti:              Nikto 

 Zdržal sa:          Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 Prechádzame na bod číslo 13. 

 

 

 

BOD 13: 

Návrh dodatku č. 11 zriaďovacej listiny organizácie EKO – 

podnik VPS 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán riaditeľ Molnár, prosím vás krátke úvodné slovo. 

 

 

Ing. R.  M o l n á r, riaditeľ EKO – podniku VPS: 

 Dobrý deň. Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené dámy 

a páni, návrh dodatku č. 11 k zriaďovacej listine EKO - 

podnik VPS vlastne doplňuje schválený dodatok číslo 10 

k tejto zriaďovacej listine.  

 

 Jedna sa tu o Článok II, kde je zabezpečovanie 

verejno-prospešných služieb doplnené v bode 1.4.: 

„zabezpečuje a vykonáva údržbu škôl a školských zariadení“. 

 

     Po druhé, v zmysle platného Zoznamu živností, vydaného 

Odborom živnostenského podnikania Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky a v súlade do Živnostenským zákonom. 

Vlastne predkladáme zosúladenie znenia predmetov 
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podnikania. Je to v Článku II., v podnikateľskej činnosti. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo 

     s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 11 

k zriaďovacej listine EKO – podniku verejnoprospešných 

služieb schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto dňa 20. 12. 1990 uznesením číslo 

2/1990 s účinnosťou od 01. 01. 1991 v znení Dodatku č. 1 

schváleného uznesením č. 31/13/B2 zo dňa 24. 12. 1993, 

Dodatku č. 2 schváleného uznesením č. 38/07 zo dňa 14. 07. 

1194, Dodatku č. 3 schváleného uznesením č. II/7/11 zo dňa 

05. 09. 1995, Dodatku č. 4 schváleného uznesením č. 

II/22/14 zo dňa 16. 12. 1997, Dodatku č. 5 schváleného 

uznesením č. M5/03A zo dňa 30. 07. 2002, Dodatku č. 6 

schváleného uznesením č. 24/34 zo dňa 15. 10. 2002, Dodatku 

č. 7 schváleného uznesením č. 16/18 zo dňa 21. 06. 2005, 

Dodatku č. 8 schváleného uznesením č. 18/11 zo dňa 18. 10. 

2005, Dodatku č. 9 schváleného uznesením č. 17/08 zo dňa 
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16. 06. 2009 a Dodatku č. 10 schváleného uznesením č. 11/20 

zo dňa 26. 06. 2012; 

bez pripomienok.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

Pripravíme sa; hlasujeme.  

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:             18 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

     Zdržal sa:         Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 Prechádzame na bod číslo 14. 

 

 

 

BOD 14:  

Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku 

v správe EKO – podniku VPS (prístrešok) 

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO – podniku VPS:  

     Z dôvodu možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov 

EKO – podniku VPS bola dňa 16. 5. 2012 vykonaná kontrola 

kovového prístrešku na dvore vedľa hlavnej prevádzkovej 

budovy Račianska 28.  

     Kontrolou bolo zistené, že prístrešok je 

v nevyhovujúcom technickom stave a na základe toho dávame 

návrh na jeho vyradenie. 
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  Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Dobre, takže vyraďujeme, áno. 

 Otváram diskusiu. 

 Návrh uznesenia prosím. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e  

vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku – 

kovového prístrešku – EKO – podniku VPS; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             18 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

     Prechádzame na bod číslo 15. 

 

 

BOD 15: 
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Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku 

v správe EKO – podniku VPS 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ. 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO – podniku, VPS:  

     Jedná sa o vyradenie dvoch vozidiel. Je to Škoda – 

Felícia kombi a ramenný nakladač LIAZ. Ramenný nakladač je 

toho času nepojazdný, je nerentabilná oprava a jeho ďalšia 

prevádzka. Takisto ako pri Škode Felícii oprava by bola 

nerentabilná vzhľadom na zlý technický stav. Dali sme návrh 

na vyradenie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Prosím návrh uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo  

     s c h v a ľ u j e   

vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO – 

podniku VPS, a to: Felícia kombi 1,6 1 a ramenového 

nakladača; 

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

 Ďakujem pekne. 

     Nech sa páči, pripravíme sa; hlasujeme.    

 

 (Hlasovanie.) 

     Za:            17 poslancov. 

 Ďakujem pekne. 

     Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto.  

     Materiál bol prijatý. 

 Prechádzame na bod číslo 16. 

 

 

 

BOD 16: 

Návrh na odpísanie pohľadávok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán riaditeľ EKO – podniku. 

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO – podniku VPS: 

     V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta 

Slovenskej republiky zvereným do správy mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto sme dali návrh na odpísanie 

pohľadávok. Vzhľadom k tomu, že tieto pohľadávky sú 

v celkovej výške 32 882 Eur, musí schváliť miestne zastupi-

teľstvo tento návrh. Jedná sa o pohľadávky spoločnosti 

DOMINO, s.r.o., a PRESPORK-CENTER, ktoré sú dlhodobo, alebo 
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teda tieto spoločnosti už dneska neexistujú a tieto 

pohľadávky považujeme už za nedobytné. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu; nech sa páči.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.     

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo 

     s c h v a ľ u j e   

odpísanie pohľadávok spoločnosti DOMINO, s.r.o., so sídlom 

Moskovská 15, 811 08 Bratislava vo výške 26 176,46 Eur 

(788.592,- SKK) a spoločnosti PRESPORK – CENTER, s.r.o., so 

sídlom Nobelova 5, 831 02 Bratislava vo výške 6 706,43 Eur 

(202.038 SKK) v celkovej výške spolu 32 882,89 Eur 

(990.630,- SKK); 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

       

 (Hlasovanie.) 

 Za:             19 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 



 

 

                                                                           Zápisnica 14. MZ MČ B-NM 11.12.2012 

44 

 Materiál bol prijatý.  

 Bod číslo 17. 

 

 

 

BOD 17: 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy – rozdelenie pôsobnosti v oblasti 

veterinárnej starostlivosti 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

     Pán prednosta Kollárik, máte slovo. Pardon, pani 

Kamhiyehová, pani vedúca. 

 

 

Ing. M. K a m h i y e h o v á, poverená vedením oddelenia 

životného prostredia a územného plánovania: 

     Dobrý deň. Cieľom návrhu dodatku je zosúladenie znenia 

Štatútu s platným zákonom o veterinárnej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na znenie zákona č. 

342/2001 je nutné zmeniť znenie Štatútu v čl. 43 a čl. 44, 

ktorý sa týka okrem iného i rozdelenia pôsobnosti v oblasti 

veterinárnej asanácie. Hlavné mesto nás požiadalo listom 

o vyjadrenie k návrhu štatútu, ktoré týmto predkladáme na 

schválenie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Otváram diskusiu. 

 Nikto sa nehlási, prosím návrhovú komisiu. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo 

     s c h v a ľ u j e   

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy – rozdelenie pôsobnosti v oblasti 

veterinárnej starostlivosti; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               17 poslancov. 

     Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           Nikto. 

 Materiál bol prijatý.  

 Prechádzame na bod číslo 18. 

 

 

 

BOD 18:  

Návrh na odvolanie a voľbu člena odborníka Komisie územného 

plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a návrh na uvoľnenie 

z funkcie člena – poslanca komisie sociálnych vecí 

a bývania a komisie územného plánovania, urbanizmu 
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a výstavby, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

     Môžem pán starosta?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Iba či s tým súhlasíte? 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 A môžem hneď aj iné? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ste v diskusii. Nech sa páči, máte slovo.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem. Dovolím si uviesť, že v návrhu na uznesenie 

v bode 2, volí člena odborníka Komisie pre školstvo 

a vzdelávanie došlo k omylu, pretože tak som to 

skonzultoval teraz s pánom predsedom mandátovej komisie, 

ide o návrh na člena odborníka Komisie územného plánovania, 

urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva a súhlasím 

s tým. Po prvé. 
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     A po druhé, teraz za klub SDKÚ-DS navrhujem pani Vieru 

Fiamovu za člena odborníka komisie územného plánovania, 

urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto.  

 Proste bol tam omyl, bolo tam nejaké iné meno 

z prípravy materiálu na úrade. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V poriadku. Ďakujem pekne.  

 Má ešte niekto niečo? Ďakujem. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 

 Miestne zastupiteľstvo  

     po 1. o d v o l á v a  

po a) Ing. Michala Lukáča z funkcie člena odborníka Komisie 

územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

 

po b) Ing. Libora Gašpierika z funkcie člena – poslanca 

Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na základe vzdania 

sa funkcie člena, 

 

po c) JUDr. Tomáša Korčeka z funkcie člena - poslanca 

Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho 
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zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na 

základe vzdania sa funkcie člena. 

 

     Po 2.  v o l í  

pani Vieru Fiamovu za člena odborníka Komisie územného 

plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             19 poslancov.  

 Ďakujem pekne. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto.  

 Materiál bol prijatý.  

 

 Prechádzame na bod číslo 19. 

 

 

 

BOD 19: 

Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady MČ B-

NM, Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a Komisií MZ Č B-NM na 

rok 2013  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja myslím, že túto vec môžeme ísť aj bez diskusie, 

úvodného slova.  

     Takže, ak dovolíte budeme hlasovať. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e  

Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho 

zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2013; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa.  

     Hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            19 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto.  

 Materiál bol prijatý.  

 

 Bod číslo 20. 
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BOD 20:  

Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2013 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak dovolíte, znova bez diskusie a bez nejakého 

úvodného slova.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo 

     s c h v a ľ u j e    

vecný plán zasadnutí Miestnej rady, Miestneho 

zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2013; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Pripravíme sa. Hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             19 poslancov. 

     Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 
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 Materiál bol prijatý.  

 Prechádzame na bod číslo 21. 

 

 

 

BOD 21: 

Návrh kultúrnych akcií, športových a telovýchovných 

podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2013 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Bez úvodného slova.  

     Otváram diskusiu, nech sa páči.   

     Nikto nie je prihlásený poprosím návrhovú komisiu; pán 

poslanec Ágoston, prepáčte, nech sa páči, máte slovo.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel spýtať; ja 

som si prečítal ten návrh akcií a nenašiel som tam ani 

jednu akciu spojenú s skatebordingom napriek tomu že ho 

podporujeme vo výraznej miere; tak by som sa chcel spýtať 

prečo? Ďakujem.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, nech sa páči, môžete vy. 

  

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  
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 Na minulom zastupiteľstve sme schvaľovali prenájom 

priestoru a zahájenie týchto vecí. Keď to bude postavené 

a začnú akcie, potom by to mohlo byť. Takže reálne 

doplnenie. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Pokiaľ tá obluda funguje; 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, pán poslanec, keby ste boli tak láskavý ak 

sa chcete ešte prihlásiť, tak sa prihláste.  

 Pán poslanec Ágoston, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P.  Á g o s t o n :  

 Tá intergalaktická obluda, čo sme schvaľovali 

v minulom roku niekedy, možno koncom, možno neviem kedy, 

a tá činnosť tam prebieha. A tá súvisela s tou Asociáciou 

skateboardingu. Ale asi, o. k., ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Ešte niekto niečo? Nikto nie. 

 Pán poslanec Galamboš.  

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Len jednu prosbu, 

môžme byť informovaní aspoň týždeň dopredu, kedy tieto 
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akcie prebiehajú, lebo je to dosť všeobecne napísané. 

Hlavne ma zaujímajú športové akcie. Rád by som sa išiel 

pozrieť na to. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre.  

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Stačí elektronicky, e-mailom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Poprosím pán Tettinger, pán Novák, buďte takí 

dobrí, keby ste mohli tieto veci potom pravidelne poslancom 

posielať. Predpokladám, že robíte si nejaké mesačné plány 

už konkrétne; možno štvrťročné. Dobre?  Ďakujem pekne. 

 

 Už nikto nie je prihlásený, takto poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo    

 s c h v a ľ u j e  

návrh kultúrnych akcií, športových a telovýchovných 

podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2013; 

bez pripomienok.  
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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.  

 Prechádzame na bod číslo 22. 

 

 

 

BOD 22: 

Návrh plánu sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto na rok 2013 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ak dovolíte, ak k tomu nemali výhrady sobášiaci, tak 

pôjdeme bez úvodného slova a bez diskusie. Prosím komisiu. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo 

     s c h v a ľ u j e  

plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2013; 

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

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             19 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Materiál bol prijatý.  

 

 Prechádzame na body R/1 a R/2. 

 

 

 

MATERIÁL R/1: 

Návrh k uzavretiu Dohody o urovnaní uzavretej v súlade 

s ustanovením § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka s Tiborom 

Királym, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Poprosím vás pani Mgr. Biháryová, mohli by ste? 

 

 

Mgr. J. B i h á r y o v á, poverená zastupovaním vedúceho 

oddelenia PPaSM: 

 Dobrý deň. Takže materiál R/1 sa týka schválenia 

dohody o urovnaní, predmetom ktorej je vyriešenie 

existujúcej kanalizačnej prípojky, ktorá vedie cez pozemok, 

ktorý bol vydražený dražiteľom pánom Tiborom Királym. 

V čase dražby mestská časť nemala vedomosť o existencii 
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kanalizačnej prípojky a takisto ani Bratislavské vodárne 

a kanalizácie túto vedomosť nemali.  

 

 Predkladaný návrh dohody je postavený na tom, že by sa 

odkúpila primeraná časť za cenu jednotkovú, aká bola 

vydražená samotná nehnuteľnosť. Zodpovedá to sume 11 064,00 

Eur s tým ale že ďalšie nároky zo strany pána Királyho už 

na tento pozemok uplatňované nebudú.  

 

 Dohoda o urovnaní by mala byť podpísaná zo strany pána 

Királyho do 30 dní od schválenia uznesenia.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu.     

 Do diskusie je prihlásená pani poslankyňa Vítková; 

máte slovo. (Nie.) Pardon.  

 Pán poslanec Szusčík chcete dodať k tomu pár slov? 

(Nie.)  

 Ďakujem pekne. Nikto nie je prihlásený.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:       

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 Po A.  k o n š t a t u j e, 

že pán Tibor Király, bytom Röntgenová 1176/4, 851 01 

Bratislava je v súlade s ustanoveniami zákona č. 527/2002 
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Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 

323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky 

poriadok) v znení neskorších predpisov výlučným vlastníkom 

nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností, vedenom 

Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre 

Hlavné mesto SR Bratislavu, pre okres Bratislava III, obec 

Bratislava – m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady 

na LV č. 3673: 

- pozemky registra „C“ KN parc. č. 18357/1 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 1005 m2; 

- stavba súp. číslo 1221 na parc. č. 18357/1. 

 

Po B.  s c h v a ľ u j e  

Návrh Dohody o urovnaní uzavretej v súlade s ustanoveniami 

§ 585 a nasl. Občianskeho zákonníka predmetom, ktorej je 

vyriešenie existujúcej kanalizačnej prípojky vedúcej cez 

pozemok registra „C“ KN parc. č. 18357/1, o ktorej mestská 

časť Bratislava – Nové Mesto v čase konania dražby nemala 

vedomosť 

 

S podmienkami:  

po 1. po zaplatení sumy vo výške 11 064,00 Eur pán Tibor 

Király, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava si 

nebude voči mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

uplatňovať žiadne ďalšie nároky, ktoré by súviseli 

s nadobudnutím nehnuteľností zapísaných v katastri 

nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, 

Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, pre okres 

Bratislava III, obec Bratislava – m.č. NOVÉ MESTO, 

katastrálne územie Vinohrady na LV č. 3673: 
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- pozemky registra „C“ KN parc. č. 18357/1 zastavané      

plochy a nádvoria vo výmere 1005 m2; 

- stavba súp. číslo 1221 na parc. č. 18357. 

 

Po 2. Dohoda o urovnaní bude zo strany pána Tibora 

Királyho, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava 

podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že pán Tibor Király, bytom 

Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava dohodu o urovnaní 

nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            19 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal:         1 

 Materiál bol prijatý.  

 Nasleduje materiál R/2. 

 

 

 

MATERIÁL R/2: 

Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností vo výlučnom 

vlastníctve Slovenskej republiky v správe Obvodného úradu 

Bratislava vedených Správou katastra pre hl. mesto SR 
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Bratislavu na LV č. 2280 pre katastrálne územie Nové Mesto 

ako parc. č. 15123/213. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, skúsim teda k tomu povedať pár slov, 

pokiaľ to dokážem.  

 Chcem sa ospravedlniť, že materiál dostávate na 

poslednú chvíľu. My sme dostali informáciu o tom, že treba 

do dnešného dňa podať ponuku iba včera.  

 

     A ak si pozriete celý materiál, tak zistíte, že ide 

o súčasť kompenzácií za Národný futbalový štadión. A druhá 

vec, ktorá bude aj prednesená a ktorá jednoznačne musí byť 

súčasťou materiálu je informácia, že všetky náklady budú 

refundované investorom mestskej časti. To znamená ani 

revitalizácia tohto malého pozemku, ani nájom, nebudú 

realizované z verejných zdrojov, ale len zo sponzorského. 

Ide o prvú vec v rámci asi 11 bodov, ktoré sú súčasťou 

územného rozhodnutia ako povinnosť investora, ktorú musí 

urobiť či už mestskej časti alebo okolitým obyvateľom ako 

kompenzáciu za výstavbu, prach, hluk, buchot, otrasy, atď. 

 Pani doktorka, máte slovo.   

 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á, poverená zastupovaním vedúceho 

oddelenia PPaSM: 

 Takže predkladaný materiál sleduje prenájom pozemkov 

registra „C“ KN, ktoré sú v súčasnej dobe vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Obvodného úradu Bratislava, 

ktorý tento pozemok ponúka ako dočasne prebytočný majetok 
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štátu. Jedná sa o parcelu, ktorá je uvedená vo výmere 395 

m2. Ponuka výšky nájmu zo strany mestskej časti je 8,32 

Eur/m2/rok. Celková suma ročného nájmu predstavuje 3 286,40 

Eur. Na ponuku je potrebné reagovať do dnešného dňa do 

14,00 hod. Takže asi všetko. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Prepáčte, prosím, to nie je všetko. Sme sa dohodli, že 

poslanci musia byť ubezpečení a musí nám byť všetkým jasné, 

že toto platí iba v prípade, že budeme mať jednoducho 

prostriedky zo sponzorského. Na tento účel nepôjdu peniaze 

z verejných zdrojov, ani revitalizácia, ani nájom. Čiže 

prosím, takto treba naformulovať aj uznesenie.  

 Je takto pripravené uznesenie? 

 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á, poverená zastupovaním vedúceho 

oddelenia PPaSM 

 Uznesenie v takom prípade bude znieť:  

     S podmienkou, nájomné bude hradené zo sponzorského 

príspevku investora futbalového štadióna.  

 Nájomné a revitalizácia detského ihriska a parku. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Skúsme inú formuláciu:  

     Nájomné po celú dobu nájmu a všetky náklady spojené 

s revitalizáciou a údržbou pozemku budú hradené zo 

sponzorských príspevkov.  
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Mgr. J. B i h a r y o v á : 

 Na dobu 5 rokov. To je zo zákona o správe majetku 

štátu.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V poriadku. Chvíľočku počkáme.  

 Pán poslanec Bielik, je to zapísané? (Píšeme to.) 

 Dobre.  

 Pán poslanec Bartoš, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel totižto opýtať jednu 

vec, že na akú dobu? 

 

Mgr. J.  B i h a r y o v á : 

 Na dobu 5 rokov. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Čiže teraz mi bolo odpovedané, že na dobu 5 rokov.  

     A to uznesenie aby bolo ako zrozumiteľné, čiže ja  

neviem, či nespravíme prestávku si; či sa to stihne 

napísať, aby sme vedeli vôbec za čo hlasujeme. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Návrhová komisia to ešte raz prečíta 

tak, aby to bolo jasné a bolo z toho zrejmé, že nepôjde ani 

cent z verejných zdrojov.  

 Pani vedúca, sme hotoví? 
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 Čiže, ak dovolíte, najprv pre kontrolu si prečítame 

návrh uznesenia, dobre?  

     Čiže najprv pre kontrolu; ešte nehlasujeme. 

 Môžem poprosiť, pán poslanec, pre kontrolu prečítať 

návrh uznesenia? 

 

 

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

 Navrhnuté uznesenie: 

     Prvá časť  tak ako je v predtlači. 

 Za tým by nasledovala veta: 

„Nájomné s podmienkou, že nájomné na revitalizáciu a údržbu 

detského parku na dobu 5 rokov bude hradené zo sponzorského 

príspevku investora Národného futbalového štadióna“. 

Zapísali sme to správne? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Veľmi dobré. Len ak dovolíte, nájomné „a náklady“. 

     Chcem sa opýtať, má niekto nejaké výhrady k tejto 

formulácii?  

     Chce to niekto doplniť ešte viac, povedzme sprísniť? 

Nie.  

     Tak ak dovolíte, poprosím; prepáčte, pán poslanec 

Bartoš ešte raz. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š :  

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať jednu vec:     

     V prípade, že investor nebude si plniť svoje 

povinností, my si to prenájmeme na 5 rokov ten pozemok, čo 
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potom ďalej? Lebo totižto by bolo dobre vidieť aj tú 

zmluvu, že čo by bolo v nej napísané, či to môžeme ten 

nájom ukončiť, s akým sankčným postihom, alebo podobne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vysvetlím: Pán poslanec, žiadame od investora, aby nám 

dal na účet nájomné na celých 5 rokov. To znamená, máme 

teraz na účte prvých 5 000 Eur, ktoré je na prvý rok. 

A žiadame v tejto chvíli, aby nám poukázal do polovice 

januára náklady na zvyšok, to znamená na ďalšie 4 roky na 

nájomné, aby sme tie peniaze mali vopred a neboli tak 

v situácii, na ktorú narážate.  

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 A zmluva bude ako vyzerať? Je tam nejaká výpovedná 

lehota? 

 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á :  

 Nájomná zmluva? Nájomnú zmluvu pripravuje Obvodný 

úrad, teda bude robiť Obvodný úrad, nakoľko táto zmluva 

musí byť schvaľovaná ich zriaďovateľom. 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Čiže nevieme, čo tam ešte bude napísané? 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á : 

 Bude to štandardná nájomná zmluva, tak ako to 

pripravujú pre ostatné prípady. 
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Poslanec Ing. M. B a t o š :  

 A viete ako štandardná zmluva je také nič. 

 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á : 

 My ju budeme mať na pripomienkovanie, pán poslanec. 

Budeme ju mať možnosť pripomienkovať.  

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Ale či to budú aj akceptovať, pripomienky? 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á : 

 Zmluva je podpísaná, keď sa obe strany na nej dohodnú. 

Takže. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 No, viete, mám životné skúsenosti. 

 

 

Mgr. J. B i h a r y o v á : 

 Toto je materiál, ktorým sa schvaľuje výška nájmu zo 

strany mestskej časti ako ponuka do výberového konania, 

ktoré vypísal Obvodný úrad.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, aby sme to uzavreli.  

     Je jasne povedané, že všetko musí ísť hradené zo 

sponzorských príspevkov. To znamená, že ak by sa to náhodou 

stalo, že by to investor nedodržal, je môj problém tie 



 

 

                                                                           Zápisnica 14. MZ MČ B-NM 11.12.2012 

65 

peniaze zohnať. A v najhoršom prípade z môjho platu, to už 

je jednoducho môj problém, pretože ja za úrad som garantom, 

že tie dohody, ktoré boli urobené medzi občanmi 

a investorom sa aj reálne naplnia. Snažíme sa takto 

postupovať štandardne pri každej väčšej výstavbe. Tu je 

taký prvý príklad, kde vlastne už teraz začíname s týmto 

takým novým spôsobom. Inde žiadame rekonštrukciu ciest, 

chodníkov, detských ihrísk, a podobne.  

 

 Čiže, ak dovolíte, naozaj skúsme dôverovať mne, že to 

zvládnem. Keď nie, tak môžete prísť a povedať: Pán 

starosta, toto je váš problém, vyriešte ho, zaplaťte tie 

peniaze, alebo čokoľvek iné.     

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 To ste ma teraz upokojili, pán starosta, lebo keď ste 

povedali, že bude to z vášho platu, tak ako už som 

spokojnejší. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

    Je to ako perfektná vec, lebo pre mňa gentlemen  

agreement je viacej ako podpísaná nejaká zmluva štandardná. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To si vážim. Ďakujem pekne. 
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 Keďže už nikto nie je prihlásený, poprosím návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo  

     s c h v a ľ u j e  

prenájom pozemku registra „C“ KN vedených správou katastra 

pre hlavné mesto SR Bratislavu na LV č. 2280: 

po a) parc. č. 15123/213, druh pozemku ostatné plochy 

o výmere 395 m2 katastrálne územie Nové Mesto, ktorých 

výlučným vlastníkom je Slovenská republika v správe Obvodný 

úrad Bratislava, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 

v podiele 1/1: 

za nájomné vo výške 8,32 Eur/m2/ročne, t.j. pri 

prenajímanej ploche 395 m2 predstavuje ročný nájom výšku 

3 286,40 Eur (slovom: tritisícdvestoosemdesiatšesť Eur 

40/100) s podmienkou, že nájomné a náklady na revitalizáciu 

a údržbu detského ihriska a parku na dobu 5 rokov budú 

hradené zo sponzorského príspevku investora Národného 

futbalového štadióna.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             16 poslancov. 
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 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:       1. 

 Materiál bol prijatý.  

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

     vzhľadom na to, že idú Vianoce chcel som vám povedať 

pár slov, ale obávam sa, že nie som schopný povedať nič, 

okrem takej hlavnej myšlienky. 

 

 

 Chcem vám poďakovať za spoluprácu počas týchto dvoch 

rokov. Viem, že nie je to vždy ideálne, ale z mojej strany 

je tu snaha rešpektovať vás, vaše požiadavky a návrhy 

pokiaľ sa to len dá. Lebo priznám sa, ešte mám v čerstvej 

pamäti to, ako som fungoval ja ako poslanec a pre mňa to 

bol dosť frustrujúci zážitok.  

 

     Takže budem rád v prípade, že niektoré vaše veci nie 

sú vypočuté, alebo máte pocit, že nie sú dostatočne 

realizované, príďte a tie veci preberieme. Mám záujem, aby 

každý z vás mohol povedať: Počas tých 4 rokov som odviedol 

kus práce a niečo som urobil pre svoje okolie, pre 

obyvateľov mestskej časti. 

 

 Ak dovolíte, s väčšinou z vás sa už do konca roka 

neuvidíme, takže chcel by som vám zaželať pekné sviatky, 

šťastné a veselé Vianoce. A v mojom stave asi to 

najdôležitejšie, veľa zdravia, aby ste prežili sviatky 

v kruhu svojich blízkych, v pokoji, bez nervov, v zdraví 

a spokojní.    



 

 

                                                                           Zápisnica 14. MZ MČ B-NM 11.12.2012 

68 

 

 A aby budúci rok 2013 bol pre nás všetkých úspešnejší 

než tento rok. Čaká nás veľmi veľa práce. Povedal by som, 

že musíme zrýchliť o 200 % ak chceme naplniť väčšinu tých 

vecí, ktoré sme si schválili. 

 

 

 Zároveň vás chcem požiadať, budem sa snažiť začiatkom 

roka vytvoriť viacej komisií a zapojiť vás aj do tej, 

nechcem povedať exekutívnej stránky, ale naozaj aby ste 

boli zapojení a vedeli aspoň o tých konkrétnych výkonoch, 

ktoré v priebehu roka sa realizujú, alebo majú realizovať.  

 

     Veľmi rád by som napríklad vytvoril s vami takú 

špeciálnu komisiu, ktorá si sadne nad audit škôl, škôlok 

a budov a dohodne sa, ktoré priority sú také urgentné, že 

treba ich urobiť okamžite, inak sa niečo stane. Samozrejme, 

k tomu bude aj nejaké  to vyhlásenie hygienika, atď., atď. 

 

 

 Dámy a páni, ak dovolíte, podvihnime čaše a pripime si 

na pekné sviatky a šťastný Nový rok.   

 (Prípitok.) 

 

 Dámy a páni, prosím také drobné upozornenie: 

 Vonku nás čaká maličké občerstvenie, takže prosím, 

nech sa páči, občerstvíte sa, využite to. 

 

 A chcel by som poďakovať, ak si to dobre spomínam, 

mali by sme tam mať nejaké sladkostí a tie napiekli kluby 

dôchodcov. Takže, ďakujem pekne. A ak sa nemýlim, všetko 



 

 

                                                                           Zápisnica 14. MZ MČ B-NM 11.12.2012 

69 

alebo teda gro Klub dôchodcov na Stromovej. Želám vám dobrú 

chuť.  

 

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

 A ja by som chcela povedať, že to čo je naviac okrem 

tých sladkostí, zabezpečil pán starosta. Takže dobrú chuť, 

nech sa páči.  

    

 

(Ukončenie o 10,45 hod.) 

 

                     x              x 

 

 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA:  

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

poslanec Ing. M. Vereš         ......................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu   

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