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Začiatok: 9.00 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1: 

Otvorenie 

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

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

hostia, drahí pracovníci úradu a našich organizácii vítam 

vás a zároveň otváram 20. zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

     Z programu dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

pán poslanec Ing. arch. O. Novitzky; máme informáciu že pán 

poslanec mal nehodu; snáď to dopadlo dobre, 

pán poslanec Ing. P. Galamboš príde neskôr. 

 

 

BOD 2: 

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu 

a uznesení 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Predkladám návrh komisií na dnešné rokovanie.  

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí 

pani poslankyňa Dagmar Arvayová a 

pán poslanec Ing. Martin Bartoš. 

 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí 

pán poslanec Vladimír Margolien a 

pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner. 

 

     Má niekto iné návrhy? Nie. 
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 Dám hlasovať o týchto návrhoch. 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní  

boli členmi návrhovej komisie pani poslankyňa Arvayová 

a pán poslanec Bartoš,  

a overovateľmi záznamu a uznesení boli pán poslanec 

Margolien a pani poslankyňa Pfundtner; 

     nech sa páči, prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

     Za:             17 poslancov 

     Proti:           0 

     Zdržal sa:       0 

 

 Prosím poslancov, aby zaujali svoje miesta 

v komisiách. 

 

 Skrutátorkami na dnešnom rokovaní, ak by zlyhalo 

hlasovacie zariadenie, sú ako obyčajne pani Krígel a pani 

Kianičková. 

 

 Ospravedlnenky pani Zachová. 

     Tlačivá má návrhová komisia. 

 

 

 

BOD 3: 

Schválenie programu rokovania 

 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu 

a uznesení 

3. Schválenie programu rokovania 
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4. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

5. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou Riazanská 75, 

Bratislava 

6. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2013 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o vyhradení miest na verejných     

priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie 

volebných plagátov a iných nosičov informácií 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo voľbách do 

Európskeho parlamentu v roku 2014 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový 

poriadok v objekte tržnice – Fresh Market, Tomášikova 

č. 46, Bratislava 

9. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s bytmi 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26. 6. 

2012 

10. Návrh Dohody o urovnaní vzájomných záväzkov 

a pohľadávok s p. Klaudiou Markovou, miesto podnikania: 

Krížna č. 20, 811 07 Bratislava, zapísaná: Obvodným 

úradom Bratislava, č. živ. Registra: 102-29948, IČO: 

17 493 820 

11. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa 

týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN v k. ú. 

Vinohrady: parc. č. 7208/1 – zastavené plochy a 

nádvoria o celkovej výmere 94 m2, zapísaného na LV č. 

3673 pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 

poľnohospodársky v Bratislave, so sídlom Matuškova 21,    

833 16 Bratislava, IČO: 00156582 

12. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom: 

a) časti spoločenského domu „Vernosť“, súp. č. 1300, 

nachádzajúcom sa na Nobelovej ul. č. 30 v Bratislave 
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na parc. č. 13528. s rozlohou 4624 m2, štvorcového 

pôdorysu s tromi nadzemnými podlažiami s výnimkou: 

. priestoru Denného centra seniorov (so samostatným  

  vchodom) nachádzajúcom sa na I. nadzemnom podlaží a   

. knižnice nachádzajúcej sa na I. nadzemnom podlaží, 

 

b) parc. č. 13528 o výmere 3463 m2 so zriadením vecným 

bremenom, právom umiestnenia a prevádzkovania rozvodne 

VN a trafostanice v prospech spol. Istrochem a. s.; 

všetko zapísané na LV č. 3749 v k. ú. NM, vo výlučnom 

vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

13. Návrh na zapojenie finančných prostriedkov z Rezervného 

fondu na čerpanie kapitálových výdavkov pre Základnú 

školu s materskou školou Cádrova 23 pre rok 2014 

14. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre 

rok 2014 

15. Návrh na zmenu účelu využitia kapitálových výdavkov 

schválených uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava -  Nové Mesto č.19/04 zo 17. 12. 2013 

16. Rôzne 

17. Záver 

 

 

INFORMÁCIE MIMO PROGRAMU ROKOVANIA: 

 

1. Informácia o účasti poslancov Miestneho 

zastupiteľstva MČ B-NM na rokovaniach miestnej rady, 

miestneho zastupiteľstva a komisiách Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

za rok 2013 

2. Informácia o vecnom plnení harmonogramu výstavby 

a údržby miestnych komunikácií a ostatných činností 

v oblasti dopravy v roku 2013 
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3. Informácia o činnosti Okrskovej stanice Mestskej 

polície N-NM od ostatného MZ 

4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2013. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

     materiál číslo 8:  

„Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový  poriadok 

v objekte tržnice - Fresh Market, Tomášikova č. 46, 

Bratislava“ 

     Na stôl nemáte žiadne materiály. 

 

     A materiál R/1 a R/2 tiež máte ako súčasť programu 

dnešného rokovania: 

 

     R/1 – Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f) 

 

 R/2 – Návrh na zapojenie finančných prostriedkov 

z Rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov nákup 

hlasovacieho zariadenia pre rok 2014. 

 

     A Informáciu o stave prevodu bytov a nebytových 

priestorov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 

2013. 

 

 Dámy a páni,  

     má niekto návrh na zmenu, doplnenie dnešného 

rokovania? 

     Keď  nie, dávam hlasovať o programe tak ako bol 

navrhnutý. 
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 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             18 poslancov      

 Proti:           0 

 Zdržal sa:       0 

     Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 4: 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán prednosta, máte slovo. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

     Dobrý deň. Materiál ste dostali v písomnej forme.  

     Medzi dátumom predloženia a dnešným dátumom nenastali 

zmeny, o ktorých by bolo treba informovať. 

     Doporučujem prijať uznesenie ako je to predložené. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

     Otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo pán starosta.  
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     Ja chcem iba upozorniť, lebo predchádzajúce 

zastupiteľstvo sme prijímali uznesenie 19/28, a to boli 4 

samostatné uznesenia, ktoré dávali traja poslanci. 

A v tomto vyhodnotení je to číslované ako jedno uznesenie 

a), b), c), d1), d2). 

 

 Ja si myslím, že pre budúcnosť by sa to malo číslovať 

ako samostatné uznesenia, pretože ich dávali rôzni 

poslanci. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Myslím, že pán poslanec má pravdu. Takže, prosím vás,  

upravíme to; dobré? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Poprosím; pán kolega, toto už nejde upraviť.  

     (Poznámka.) 

 Ale pre budúcnosť; áno. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Chcem sa len spýtať 

k tomu, že či ako ste to poňali, či už samostatné uznesenie 

alebo ako ste to uviedli do jedného; tiež nechápem prečo, 

ale osobne v tom vidím trošku úmysel, a poviem aj prečo. 

 

     Uznesenie 19/28 sa tu píše, že bolo starostom v súlade 

so zákonom pozastavené a boli požiadané o výklad viaceré 

inštitúcie. 
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 Myslíte výklad, a to sa chcem spýtať: Myslíte právny 

výklad alebo aký výklad? 

 

     Lebo v zápisnici z posledného zastupiteľstva ste to 

nepodpísali, lebo údajne ste sa domnievali, že je to 

protizákonné. Zdôrazňujem slovo „domnievali“ 

 Chcem sa spýtať na základe čoho ste sa domnievali? 

 

     A kedy ste požiadali o výklad tie inštitúcií? 

     A ak sa smiem spýtať; tak aké? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vzhľadom na to, že ide o prenesený výkon štátnej 

správy v prípade niektorých tých bodov, teda tých ktoré 

boli pozastavené, bol názor časti kolegov, že 

zastupiteľstvo nemá právo nariaďovať úradu v tejto veci 

určité veci, tak preto sme požiadali inštitúcie; poprosím 

potom pani právničku aby povedala ktoré.  

 (Poznámka v pléne: Všetci poslanci dostali.) 

 Nedostali ste informácie?  Dobre. 

 

     Takže mali ste dostať do schránky; vyžiadanie na 

Okresnú prokuratúru a na Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Čiže podľa toho predbežného úsudku to bolo proti akým 

zákonom? Ak sa smiem spýtať. 

     V nesúlade s čím, konkrétne?  

     Keby ste aspoň jeden zákon povedali.  

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

 Pán poslanec Szusčík. 

 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 Ďakujem za slovo.  

      Pán starosta, ja by som chcel upozorniť na dve veci: 

 

  Jedna vec je uznesenie, ktoré sme prijímali ohľadom 

investičných akcií; nedostali sme správu v januári, dostali 

sme správu až vo februári. Považujem to za porušenie tohto 

uznesenia. 

 

 Zároveň táto správa neobsahuje veci, ktoré by som si 

tam predstavoval. To sú akcie, ktoré sa práve dejú. Sú tam 

len akcie, ktoré sú v rozpočte a ktoré sa pripravujú. 

Myslím, že máme rozpracované niektoré akcie, ktoré práve 

teraz prebiehajú, ktoré sa v januári dokončovali a všetky 

tieto ostatné. 

 

 A potom druhú pripomienku mám voči uzneseniu čo sa 

týka pozývania poslancov na akcie. Stále sa to uznesenie 

neplní; neplní tak ako by sme si to predstavovali. Buď sa 

nevoláme na niektoré akcie, alebo tá pozvánka príde jeden, 

dva dni dopredu, čo je v rozpore s týmto uznesením. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Ďakujem za slovo.  
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     Ja som chcel povedať to isté čo pán poslanec Szusčík, 

nakoľko som dával toto uznesenie a v niektorých prípadoch 

sme neboli pozvaní na akcie, resp. sme boli pozvaní pár 

hodín alebo jeden, dva dni. 

 

 Takže tiež by som požiadal, aby sa dôsledne plnilo 

toto uznesenie; tak ako bolo prijaté. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nikto už nie je prihlásený. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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: 

 

 Po prvé. Trvá termín plnenia uznesení – podľa 

predtlače: 

22/20, 11/18, 14/09/B, 5MMZ/03, 17/14, 18/04, 6MMU/14, 

19/04/C, 19/09/B, 19/12, 19/15, 19/17, 19/21, 19/23/C, 

19/28 

 

     Po druhé. Splnené sú uznesenia – podľa predtlače: 

13/18/B, 17/24, 17/26, 17/27, 17/30, 17/35, 6MMZ/11, 18/15, 

18/17, 18/19, 18/20, 18/22, 19/03, 19/04/A,B,D, 19/05, 

19/06, 19/07, 19/08,19/09/A, 19/10, 19/11, 19/14, 19/16, 

19/18, 19/19, 19/22, 19/23/A,B, 19/24, 19/25, 19/26, 19/27 

 

 Po tretie. Ruší uznesenie 
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8/15, 18/10, 19/13, 19/20. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              14 poslancov 

     Proti:            1 

     Zdržal sa:        4 

 

 Pán poslanec Norovský má trošičku problém s hlasovacím 

systémom. Potom, prosím, pomôžte, keby sa to opakovalo. 

 Ideme na bod číslo 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou Riazanská 75, Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán inžinier máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  

     Vážený pán starosta, vážení páni poslanci, poslankyne, 

prítomní hostia, chcem vás informovať o vykonanej kontrole 

hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola 

s materskou školou na Riazanskej ulici, ktorú sme robili 
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v zmysle plánu kontrolnej činnosti odsúhlasenej miestnym 

zastupiteľstvom. 

 

 Z uvedenej kontroly vyplývajú dve uznesenia; teda 

návrh uznesenia je vám predložený. 

 

 A vychádzajú z toho len také nejaké body, že treba 

upraviť vnútorné smernice ktoré sú v tejto organizácii 

prijaté.  

     Prípadne upraviť zákon č. 502/2001, ktorý bol 

novelizovaný vo vnútornej smernici.  

 

     Niektoré body, ktoré sú tuná popísané boli 

s riaditeľkou organizácie prerokované a náprava bola hneď 

zjednaná pri realizácii záverečného prerokovania protokolu.  

 

     Správa je myslím si kompletná, predložená 

v dostatočnom predstihu, aby ste sa mohli k tomu vyjadriť. 

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 mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 po A. s c h v a ľ u j e 
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Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou Riazanská 75. 

 

     po B. u k l a d á 

1. Pri zadávaní zákaziek organizácie na dodanie 

tovaru, služieb a prác postupovať v zmysle 

vnútorného predpisu vypracovaného v súlade so 

zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení n.p. 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ s MŠ 

Termín: trvale. 

 

2. Vypracovať dodatok k vnútornému predpisu 

organizácie upravujúci spôsob vykonávania 

finančnej kontroly v zmysle novely zákona č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite v znení n.p. a postupovať pri finančnej 

kontrole v súlade s ním. 

Zodpovedná: riaditeľka ZŠ s MŠ 

Termín: 31. 03. 2014; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

     Pripravíme sa. 

 Nech sa páči; hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               20 poslancov 

     Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

 

 Máme ďalší bod číslo 6. 
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BOD 6: 

Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2013 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Myslím, že môžeme bez úvodného slova.  

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

Správu o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2013; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              20 poslancov 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        1. 

 Máme pred sebou bod číslo 7. 

 

 

 

BOD 7: 
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o vyhradení miest na verejných 

priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie 

volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto vo voľbách do Európskeho 

parlamentu v roku 2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Myslím, že bez úvodného slova, bez diskusie môžme 

prejsť rovno k hlasovaniu. 

 

 

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 mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto o vyhradení miest na verejných priestranstvách, 

ktoré môžu byť použité  na vylepovanie volebných plagátov 

a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

     Za:                21 poslancov. 

 Proti:              0 
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 Zdržal sa:          0 

 Ideme ďalej  

 

 

BOD 8: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 

v objekte tržnice – Fresh Market, Tomášikova č. 46, 

Bratislava 

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

 

 

 

BOD 9: 

Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s bytmi 

v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pôjdeme bez úvodného slova, ale predpokladám, že pán 

poslanec Bartoš by chcel vystúpiť ako člen komisie. Nie? 

Nemusíte, to je na vás. 

 

 

Poslanec Ing. M.  B a r t o š : 

 Prešlo to komisiou a myslím si, že ten návrh podporili 

v komisii všetci; aj poslanci, aj odborníci. Myslím si, že 

takto pripravený návrh sa môže bez problémov schváliť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený, takže poprosím o návrh 

uznesenia. 
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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  

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči; prosím, hlasujeme. 

  

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:              20 poslancov 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 10: 

Návrh Dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok 

s p. Klaudiou Markovou, miesto podnikania: Krížna č. 20, 

811 07 Bratislava, zapísaná: Obvodným úradom Bratislava, č. 

živn. Registra: 102-29948, IČO 17 493 820 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán prednosta, poviete pár slov. Pani Moravcová? 
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 Materiál už poznáme, ale tak pre osvieženie pamäti. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, poverená vedením 

oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku: 

 Dobrý deň. Takže materiál je spracovaný tak ako bol na 

poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva doplnený však 

o tú skutočnosť, že na rokovaní miestnej rady poslanci 

schválili túto dohodu o urovnaní s tou pripomienkou, že 

záverečná suma, ktorá by mala byť vyplatená pani Markovej 

bude znížená na sumu 30 000 Eur.  

 

     Či pani Marková bude súhlasiť s touto dohodou, to nie 

je zrejmé. Zatiaľ len môžem povedať, že je otvorená tejto 

možnosti. A v zásade predbežne sa vyjadrila, že by s tým 

pravdepodobne súhlasila. 

 

 V zmysle dohody o urovnaní má lehotu 30 dní na to, aby 

tú dohodu podpísala. V prípade, ak ju nepodpíše, uznesenie 

stratí platnosť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 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  
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     a) predložený návrh Dohody urovnaní vzájomných 

záväzkov a pohľadávok, podľa ktorého Mestská časť 

Bratislava – Nové Mesto uhradí svoj záväzok voči Klaudii 

Markovej, miesto podnikania: Krížna 20, 811 07 Bratislava, 

zapísaná: Obvodným úradom Bratislava, č. živn. registra: 

102-29948, IČO: 17 493 820, vo výške 30 000,- Eur, v lehote 

do 30 dní odo dňa účinnosti Dohody o urovnaní vzájomných 

záväzkov a pohľadávok. 

      

     b) zapojenie Rezervného fondu na čerpanie kapitálových 

výdavkov vo výške 30 000,- Eur na vysporiadanie vzájomných 

záväzkov a pohľadávok bližšie špecifikovaných v bode a) 

tohto Uznesenia.    

 

     c) toto Uznesenie stráca platnosť, v prípade ak Dohoda 

o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok špecifikovaná 

v bode a) tohto Uznesenia nebude podpísaná v lehote 30 dní 

odo dňa schválenia Uznesenia Miestnym zastupiteľstvom, zo 

strany Klaudie Markovej, miesto podnikania: Krížna 20, 811 

07 Bratislava, zapísaná: Obvodným úradom Bratislava, č. 

živn. registra: 102-29948, IČO: 17 493 820; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             13 poslancov. 

 Proti:           1 

 Zdržal sa:       7 

 

 Máme pred sebou materiál číslo 11. 
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BOD 11: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady: 

parc. č. 7208/1 – zastavené plochy a nádvoria o celkovej 

výmere 94 m2, zapísaného na LV č. 3673 pre Ústredný 

kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, 

so sídlom Matúškova 21, 833 16 Bratislava, IČO: 00156582 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Myslím, že môžeme ísť bez úvodného slova, aj bez 

diskusie. 

 Ak nikto nič nemá, návrhová komisia návrh uznesenia, 

prosím. 

 

 

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 pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1 – 

zastavené plochy a nádvoria o celkovej výmere 94 m2, ktorý 

je evidovaný na liste vlastníctva č. 3673 v katastrálnom  

území Vinohrady; ktorý má Mestská časť Bratislava – Nové 

Mesto zverený od vlastníka pozemku Hlavného mesta SR 

Bratislavy, na základe protokolu č. 63/1991 o dňa 30. 9. 

1991 

 

; pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 

so sídlom Matúškova 21, 833 16 Bratislava, IČO: 00 156 582 
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na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 

31. 12. 2014 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a 

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

v znení neskorších predpisov z  d ô v o d u, že na 

predmetnej parcele sa nachádza stavba – čiastočne obývaný 

poľnohospodársky objekt, súp. číslo 3525, vedená na LV č. 

3684, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky 

a v správe Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 

poľnohospodárskeho – štátnej rozpočtovej organizácie; 

pozemok nie je využívaný na komerčné účely a výnos z jeho 

užívania nedosahuje ani polovicu navrhovanej ceny nájmu, 

a to za nájomné 

 spolu vo výške 926,28 Eur m2/rok 

 

za podmienok: 

     1. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 

poľnohospodársky so sídlom Matúškova 21, 833 16 Bratislava, 

IČO: 00 156 582 uhradí nájomné za dva roky spätne z dôvodu 

užívania predmetného pozemku 

 

     2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote do 

30 dní od schválenia tohto uznesenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. V 

prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :      

 Ďakujem pekne. 

     Pripravíme sa.  

 Prosím, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:              21 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 12: 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom: 

 

a) časti spoločenského domu „Vernosť“, súp. č. 

1300, nachádzajúcom sa na Nobelovej ul. č. 30 

v Bratislave na parc. č. 13528, s rozlohou 4624 

m2, štvorcového pôdorysu s tromi nadzemnými 

podlažiami, s výnimkou: 

 

. priestoru Denného centra seniorov (so samostatným  

  vchodom) nachádzajúcom sa na I. nadzemnom podlaží a  

.  knižnice nachádzajúcej sa na I. nadzemnom podlaží,  

 

     b) parc. č. 13528 o výmere 3463 m2 so zriadeným vecným 

bremenom, právom umiestnenia a prevádzkovania rozvodne VN 

a trafostanice v prospech spol. Istrochem, a.s.; 

všetko zapísané na LV č. 3749 v k. ú. NM, vo výlučnom 

vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 O čo ide, vieme.  

     Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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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  

     a) vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na 

prenájom: 

 

1) časti spoločenského domu „Vernosť“, s. č. 1300, 

nachádzajúcom sa na Nobelovej ul. č. 30 v Bratislave na 

parc. č. 13528, s rozlohou 4624 m2, štvorcového pôdorysu 

s tromi nadzemnými podlažiami, 

s výnimkou: 

. priestoru Denného centra seniorov (so samostatným  

  vchodom, samostatnými meračmi a vlastným kotlom)  

  nachádzajúcom sa na I. nadzemnom podlaží o rozlohe 116 m2  

  a 

. knižnice nadchádzajúcej sa na I. nadzemnom podlaží  

  o rozlohe 214 m2    

 

2) parc. č. 13528 o výmere 3463 m2 so zriadeným vecným 

bremenom, právom umiestnenia a prevádzkovania rozvodne 

vysokého napätia a trafostanice v prospech spol. Istrochem, 

a.s.,  

; všetko zapísané na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, vo 

výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

     b) priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej 

súťaže; 

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

 Ďakujem pekne.  

 Pripravíme sa.  

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              20 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 13: 

Návrh na zapojenie finančných prostriedkov z Rezervného 

fondu na čerpanie kapitálových výdavkov pre Základnú školu 

s materskou školou Cádrova 23 pre rok 2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tu poviem pár slov: Základná škola v roku 2013 

ušetrila nejaké prostriedky a neminula ich čo je skutočne 

chvályhodné, pretože vieme že minulosti sa mnohé naše školy 

a naše organizácie snažili v decembri rozpustiť všetky 

prostriedky ktoré na účtoch mali; niekedy aj nezmyselne. 

 

 Našou snahou je ukázať školám a ostatným organizáciám, 

že tieto prostriedky nemusia nasilu míňať, ale keď si ich 

ušetria, im zostávajú a mestská časť im ich v nasledujúcom 

roku naozaj dá. Teraz ide o to, ukázať, že naozaj takého 

niečoho sme schopní. 

 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 
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 Poprosím 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  

 

1. Kapitálové výdavky pre ZŠ s MČ Cádrova 23, 

Bratislava: 

 

položka  prostriedok                  počet  cena s DPH  

  1     elektrická pec pre školskú  

        kuchyňu                         1 ks    2 800 Eur 

  2     poplašný systém narušenia  

        (alarm)                         1 ks    6 700 Eur 

  3     čistiaci stroj                  1 ks    2 000 Eur 

          Výdavky celkom s DPH 20 %:           11 500 Eur 

 

     2. Zapojenie Rezervného fondu vo výške 11 500 Eur do 

finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových 

výdavkov; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :        

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              20 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 
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 Ideme ďalej. 

 

 

BOD 14: 

Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 

2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 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 mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             20 poslancov. 

 Proti:           0 

 Zdržal sa:       0 

 

 Ideme ďalej. 
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BOD 15: 

Návrh na zmenu účelu využitia kapitálových výdavkov 

schválených uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto č. 19/04 zo 17. 12. 2013 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Myslím, že bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu. Materiál poznáme. 

 Keďže nikto nie je prihlásený, 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  

zmenu účelu využitia kapitálových výdavkov z uznesenia č. 

19/04 z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto z 17. 12. 2013, takto: 

 

stredisko     prostriedok                počet   cena s DPH 

DI, Kuchajda  vozidlo 7 miestne s korbou  1 ks   20 900 Eur 

údržba zelene vozidlo 7 miestne so  

              sklápacou korbou            1 ks   29 000 Eur 

    Výdavky celkom s DPH 20 %:                   49 900 Eur 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 
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 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              21 poslancov 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

MATERIÁL R/1: 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 

9 ods. 6 písm. f)     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, povedzte pár slov, prosím vás. 

 

      

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Dobrý deň. Materiál máte predložený na stole, lebo nám 

došiel v týchto dňoch. 

 

 Poprosím, nejedná sa o žiadnu zmenu okrem tej, ktorú 

sme vám predlžili dňa 17. decembra na rokovaní 

zastupiteľstva a primátor požiadal presne o to isté znenie 

dodatku Štatútu novým listom.  

     Preto vám to predkladáme znovu. 

 

 Čiže návrh uznesenia znie; prijímame k návrhu úpravy 

Štatútu tak, ako ste ho prijali v tom istom znení 17. 12. 

2013. 
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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 mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 

9 ods. 6 písm. f); 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             19 poslancov. 

 Proti:           0 

 Zdržal sa:       1 

 

 Ideme na materiál R/2. 
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MATERIÁL R/2: 

Návrh na zapojenie finančných prostriedkov z Rezervného 

fondu na čerpanie kapitálových výdavkov nákup hlasovacieho 

zariadenia pre rok 2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, poviete pár slov? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Áno. Dobrý deň. Poprosím, uvedený návrh predkladáme 

z jednoduchého dôvodu. Oproti schváleného rozpočtu po 

ukončení výberového konania sú prostriedky vyššie 

a nemôžeme pokračovať dovtedy, dokedy nebudú dodatočne 

schválené, aby sme mohli realizovať. 

 

 Preto jednoducho je tu v návrhu uznesenia návrh na 

dofinancovanie hlasovacieho systému, uvedený výňatok zo 

schváleného rozpočtu, vypísané podklady z verejného 

obstarávania a najnižšiu ponuku, ktorú sme v rámci 

výberového konania dostali.  

     Nemôžeme pokračovať, lebo potom výberové konanie na 

toto hlasovacie zariadenie ukončíme.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Keďže ide o sumu, ktorá je o viac ako 100 % vyššia, 

a niektorí poslanci nám povedali, že nie sú si istí, či 24 

tisíc Eur, skoro, je suma ktorá je vhodná za hlasovacie 

zariadenie, tak sme radšej chceli dať zastupiteľstvu ten 

materiál. 

 Takže otváram diskusiu. 

 Keďže nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 
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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 – čerpanie kapitálových výdavkov 

 

Dofinancovanie hlasovacieho systému pre MZ MČ Bratislava –

Nové Mesto vo výške 13 635,20 Eur v súlade s návrhom 

 

     2. Zapojenie Rezervného fondu vo výške 13 635,20 Eur 

do finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových 

výdavkov; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.    

     Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             11 poslancov. 

 Proti:           5 

 Zdržal sa:       4. 

 

 

 Dámy a páni, 

 predtým, než otvorím bod rôzne, chcem upriamiť vašu 

pozornosť na materiál, ktorý máte pred sebou.  

 

     Ide o informáciu o zápise detí do materských škôl pre 

školský rok 2014/2015.  
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 Máme zapísaných o 115 detí viac čo je viac ako jedna 

štvrtina oproti minulému roku, čo je úspech a hovorí to 

o kvalite našich základných škôl, o ktoré je záujem, ktorý 

sa zvyšuje.  

 

 

BOD 16: 

R ô z n e  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, otváram bod rôzne; nech sa páči. 

     Prihlásený je pán poslanec Szusčík. 

 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 Pekný dobrý deň prajem.  

     Pán starosta, ja by som mal v bode rôzne viacej 

príspevkov.  

 

 Prvý z týchto príspevkov je v podstate taká nejaká 

žiadosť, prosba, alebo neviem ako by som to nazval. 

Nadväzuje to na to moje uznesenie, ktoré som dával ohľadne 

investičných akcií k ich sledovaniu. A toto uznesenie by 

malo smerovať k tomu, aby poslanci mali možnosť priamo ten 

dohľad na tých investičných akciách priamo vykonávať, aby 

sa mohli sa zúčastňovať priamo nejakých kontrolných dní, 

aby mohli sledovať kvalitu vykonaných prác a nejakých vecí.  

 Preto by som rád navrhol uznesenie v znení: 

 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto zabezpečiť pre poslancov mestskej 

časti a miestneho zastupiteľstva Bratislava – Nové Mesto 

podmienky a možnosti priamo kontrolovať a dozerať na celý 

priebeh investičných akcií vykonávaných mestskou časťou 
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v rámci svojho volebného obvodu ak o to písomne požiadajú, 

a to za súčinnosti pracovníkov miestneho úradu zodpovedných 

za danú akciu. 

 To je jedno uznesenie. 

 

 Druhé uznesenie by som smeroval; v podstate už som to 

dneska spomenul, neskoro sme pozývaní na niektoré akcie, 

a práve táto akcia bola riešená nejakou kanceláriou pre 

participatívny rozpočet a je to nejaká príprava 

architektonickej súťaže.  

 

     My sa máme možnosť zúčastňovať nejakých stretnutí, 

nejakých prezentácií, ale potom samotnú súťaž už zadáva 

niekto iný bez toho, aby sme sa my mohli k nej vyjadriť.  

 

 Preto môj návrh uznesenia smeruje k tomu, aby sme sa 

mohli vyjadrovať priamo k tým návrhom ktoré idú potom na 

zadanie štúdie alebo na zadanie architektonickej súťaže.  

 

     Čiže toto uznesenie by malo znieť:   

 

 Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti 

Bratislava – Nové mesto  

     zabezpečiť, aby všetky zadania pre architektonickú 

súťaž prípadne štúdiu pred ich zadaním najprv prerokovali 

a schválili na rokovaní miestneho zastupiteľstva. 

 Zatiaľ tieto dve.  

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, k tej prvej veci:  

     Pokiaľ ide o kontrolu, nebolo by vhodnejšie najprv sa 

o tom porozprávať na komisiách a na miestnej rade než to tu 

dávať do uznesení?  
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Poslanec P. S z u s č í k : 

 Práve na miestnej rade sme to mali, požiadali sme 

stavebný denník a v podstate boli tam nejaké nedorozumenia 

ohľadne toho. Preto je toto uznesenie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta vysvetľoval, že stavebný denník 

z nejakého dôvodu nemôžete dostať. A keď sa schváli 

uznesenie, tak zrejme tie príčiny budú stále trvať.  

     Pán prednosta, môžete tie veci vysvetliť? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Nechcem byť oponentom pána poslanca. Nemá právo na 

účasť pri kontrole. Má právo požiadať zastupiteľstvo, aby 

v spolupráci s kontrolórom vytvorilo kontrolnú skupinu, 

ktorá bude tieto veci kontrolovať. A aj keby ste to vy 

prijali v uznesení, budem starostu prosiť, aby pozastavil 

výkon tohto uznesenia. 

 

 Vy môžete požiadať: Žiadame kontrolóra o vytvorenie 

kontroly všetkých týchto investícií a chceme byť takýmto 

spôsobom tohto účastní, pretože existuje určitý spôsob, 

ktorý sa volá; schválili ste zásady kontrolnej činnosti, 

ktoré existujú. 

 

 Takže poprosím: To nie je dohad, to je o spôsobe 

vysvetľovania si prístupu k tomu. Lebo ja som čakal, že keď 

to prečítate, postaví sa pán kontrolór a spraví k tomuto 

dovysvetlenie. 

 

     Druhá vec: Odborné dohľady pokiaľ nie sú veci 

ukončené, nikto nemá nárok a právo okrem odborných 

pracovníkov. Tí, ktorí sú zodpovední, lebo vy ste poslanci 
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a starosta je výkonný orgán. On keď rozhodne, že veci sú 

prístupné, môže byť.   

 

     Musím priznať a povedať, že v tom momente keď veci 

máme, sme povinní sprístupniť prostredníctvom zákona 211 

o informáciách, ako fungujú, ako existujú. Ale všetky veci 

podliehajú nejakému režimu. Čiže následne ten človek, ktorý 

ich má, musí prezrieť, či nie sú to osobné údaje, niečo iné 

hospodárske údaje, utlmiť ich. Zatiaľ čo pri kontrole je 

zase právo, že zase každý kto vstúpi do tej kontroly musí 

podpísať dokument o tom, že osobné, obchodné a iné údaje 

nezverejní ani počas kontroly, ani po ukončení kontroly. 

A môže ich zverejňovať alebo povedať len následne.  

 

 Nestojím za to, aby sme sa tu dohadovali. Je záujem na 

tom, aby sa o veciach vedelo. Ale poprosím, existujú nejaké 

režimy. Niektoré úlohy má pán starosta a niektoré úlohy 

poslanci. Keď vám v týchto veciach nesedia niektoré veci, 

musíte riešiť v týchto veciach tak ako je predpis, alebo 

zákonné právo. Nedá sa do toho vstupovať spôsobom, ktorý na 

záver budú závery vyhodnocované ako nezodpovedné alebo zlé. 

 

     Poprosím vás, používajte právo, ktoré tu je. 

 

 Preto som oslovil teraz priamo teraz kontrolóra, aby 

prostredníctvom tohto sa realizoval návrh tohto uznesenia. 

Inak budem musieť na obidve tie uznesenia dať pánovi 

starostovi návrh na pozastavenie výkonu tohto uznesenia, 

alebo požiadať aby ste ho preformulovali do normálnej 

konštrukcie. 

 

     Za vhodnú formuláciu pokladať;  

 

     ukladáme kontrolórovi pravidelný výkon kontroly 

všetkých investičných akcií a žiadame, aby sa vykonávala 
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týždenne, mesačne, denne alebo akokoľvek, za účasti 

vymenovaných poslancov alebo čosi, keď to chcete, aby to 

takto bežalo. 

 

     Alebo posilnenie útvaru kontrolóra na umožnenie výkonu 

tejto kontroly. 

 

 Ale poprosím, nerobte to týmto spôsobom, ako to pán 

Szusčík teraz, Peťo teraz predložil; prepáč, že Ťa takto 

oslovujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, možno sa vieme dohodnúť na nejakom inom 

systéme bez toho, aby to prešlo zastupiteľstvom. Veď môžu 

byť nejaké kontrolné dní alebo niečo iné. 

 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 Jasné, jasné. Pán starosta, ja by som to uznesenie 

zmenil. Nedal by som tam „kontrolovať“, ale nechal by som 

tam len „dozerať“.  

 

     To znamená, že Miestne zastupiteľstvo žiada starostu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zabezpečiť pre 

poslancov miestneho zastupiteľstva podmienky a možnosti 

dozerať na celý priebeh investičných akcií vykonávaných 

mestskou časťou v rámci svojho volebného obvodu ak o to 

písomne požiadajú v súčinnosti pracovníkov miestneho úradu 

zodpovedných za danú akciu. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Poprosím vás o jednu vec: Bez ohľadu na to, že som 

Kollárik a prednosta, neviem čo to znamená slovo „dozerať“. 
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Neviem to potom preniesť na ľudí, čo to znamená. Skúste mi 

napovedať; veď povedzte, čo si pod tým predstavujete, že by 

to bolo a z toho nájdeme priestor alebo spôsob. 

 

 Ak chcete o tejto veci, sedí tu jeden, dvaja kolegovia 

z investičného oddelenia; im nerobí žiadny problém, aby ste 

sedeli na stavbe, chodili na všetky dohliadky s nimi. Len 

musí tam byť zadefinovaná technika oprávnenia a potom aj 

zverejňovania informácií, ktoré sa ktokoľvek pritom 

dozvedia. On musel podpísať nejaké veci, on musel zložiť a 

on má zodpovednosť. A potom druhý príde a bude okolo toho 

rozprávať. Poprosím vás, nie kvôli tomu, či sú tam veci 

dobré alebo zlé. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Skúsme takto: Pán poslanec, vieme ponúknuť teraz 

z hlavy dve veci; urobiť každý mesiac jedno stretnutie 

s investičným oddelením, kde si prejdeme v akom stave, 

úplne konkrétne sú jednotlivé akcie. To, čo sa na papier 

nezmestí. 

 

 A druhá vec, vieme si povedať, že počas stavby bude 

niekoľko kontrolných dní a ktorýkoľvek poslanec, ktorý bude 

mať záujem, môže byť prítomný. A to nemusí schvaľovať ani 

zastupiteľstvo.  

 Je ešte požiadavka nejaká iná naviac mimo týchto dvoch 

vecí? 

 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 Pán starosta, zatiaľ toto moje uznesenie smeruje 

k tomu, že ma neustále dotazujú občania. Pýtajú sa ma, 

prečo táto investícia mešká, prečo klub dôchodcov mešká, 

proste bol tam kopec otázok. Ja som na ne nevedel 
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zodpovedať, lebo som nemal prístup k žiadnym informáciám. 

To je bodka, to je všetko. 

 

 A pokiaľ ja nebudem mať prístup k takým informáciám 

a nejakým spôsobom sa dohodneme, že budeme to riešiť 

nejakými stretnutiami nejakej komisie alebo s pracovníkmi 

investičného oddelenia, ja s tým problém nemám. Ja 

potrebujem mať prístup k tým informáciám, aby som vedel 

odpovedať občanom, čo si ako bude prebiehať tá akcia, kedy 

to bude skončené, prečo sa to preťahuje. Proste všetky 

tieto otázky. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Pán poslanec, pokračujete zlým spôsobom; prepáčte, že 

do toho vstúpim.   

     Vy ste v tejto oblasti oprávnený interpelovať starostu 

a žiadať od neho písomné vyjadrenia na presne tieto úkony, 

aby ste informovali voličov alebo ľudí ktorých chcete. To 

nie je o tom, že by to bolo iné. Musíte interpelovať 

starostu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takto: Ja som mnohokrát smutný, že veci nejdú 

podstatne, podstatne rýchlejšie, než som si ja 

predstavoval. Čiže preto si ja zvolávam zhruba každý druhý 

týždeň investičné oddelenie, kde mi to vysvetľujú. 

V prípade klubu dôchodcov ide o tri oddelenia, pretože 

investičné oddelenie tam už skončilo svoje akcie niekedy 

v decembri, potom je sociálne oddelenie, vnútorná správa, 

atď. 

 

 Čiže vieme spraviť takú vec, že by sme povedzme každý 

utorok, posledný utorok povedzme v mesiaci, mali stretnutie 
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s investičným oddelením, kde si tieto veci budeme 

prechádzať. Mňa samého to zaujíma.  

 

     To môžeme spraviť bez uznesenia. Tam si zároveň je 

možné povedať, takéto budú kontrolné dni, kde prídu 

poslanci.  

     Vyhovuje takto? 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 Ja si myslím, že to bude v poriadku. Pokiaľ to nebude 

fungovať, tak zase navrhnem uznesenie, hej. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Sme dohodnutí. 

 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 A k tomu druhému uzneseniu, tam by som ešte, na 

odporúčanie pána kontrolóra navrhol, že neschvaľuje na 

rokovaní miestneho zastupiteľstva ale schvaľuje na rokovaní 

komisií miestneho zastupiteľstva. Tie sú vo väčšej 

periodicite a bude to rýchlejšie realizované. Dobre? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže môžete to ešte raz prečítať; prosím vás? 

 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 Takže: Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto zabezpečiť, aby sa  všetky 

zadania pre architektonickú súťaž poprípade štúdiu pred ich 

zadaním najprv prerokovali a schválili na rokovaniach 

komisií miestneho zastupiteľstva.  

 



 

 

 

                                                                                                    20. zas. MZ MČ B-NM 11.2.2014 

41 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 To môžeme spraviť aj bez uznesenia. V poriadku. 

     Pán poslanec Korček, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec JUDr. T.  K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa chcem ešte 

vrátiť k bodu R/2, lebo chcem sa opýtať.  

     My sme pre vás, pán starosta, schvaľovali 

splnomocnenie na úpravu rozpočtu a preto celkom  nechápem, 

prečo sme teraz schvaľovali zapojenie prostriedkov 

z Rezervného fondu, pretože myslím si, že sme vám schválili 

oprávnenie na to, aby ste to mohli schváliť. Teda, prečo 

toto áno, a možno ostatné veci nie. Respektíve, či potom aj 

tie ostatné veci na ďalšie úpravy, ktoré budú vychádzať 

z nejakých požiadaviek rozpočtu, či ich budeme tu 

schvaľovať? Ďakujem. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Pán poslanec, veľmi jednoducho. Keby sme boli 

v novembri, nepredkladáme tento materiál. 

 

     A vy ste požiadali na predchádzajúcom zastupiteľstve, 

aby okamžite to bolo. A ešte nie sú vytvorené tie 

predpoklady, ktoré dovoľujú starostovi robiť úpravy 

rozpočtu vo väzbe na to že nastaví zvýšené príjmy, alebo 

niektoré akcie sa neudiali a na ich úkor sa to môže diať.  

 

 V súčasnosti ešte toto nenastalo. A keďže máme záujem, 

aby sa to dialo, tak je to potrebné urobiť touto formou. 

Keby sme boli v auguste, alebo čosi, poprosím, tento 

materiál si Kollárik ako prednosta neodváži pred vás 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Sládek. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Chcem 

v prvom rade, čo sa týka investičných akcií; ak môžem 

hovoriť za svoj volebný obvod, chcem poďakovať aj vám ako 

úradu, aj našim mestským poslancom v konečnom dôsledku za 

to, že sa začalo obstarávať, alebo je v procese 

obstarávania realizácia stavebných prác, revitalizácia 

Cádrovej, čo si myslím že postupuje práve podľa toho ako 

ste hovorili. Ale naopak, táto vec postupuje podľa mňa 

relatívne rýchlo, relatívne dobre.  

 

 Potom by som sa chcel vyjadriť k Plzenskej.  

     Ak si pamätáte rozhovory o tejto veci, tam je podľa 

mňa trošku drobný problém s tým čo dostal architekt ako 

jednu časť, aj keď malú časť zadania.  

      

     Nechcem to teraz do podrobnosti rozoberať, ale chcem 

poprosiť, že ak je tu pán Majtan z investičného oddelenia, 

či by po zastupiteľstve si nenašiel cca 7 a po minúty čas 

na krátky rozhovor o tejto veci. Ak je tu, alebo prípadne 

priamo s pánom starostom  môžme riešiť.  

 

 Ďalej čo by som chcel; to je ďalšia časť môjho 

vystúpenia; chcel by som veľmi pekne poprosiť, máme 

zvolených nejakých splnomocnencov. Oni sú zverejnení na 

webovej stránke, ich kompetencie alebo teda činnosť. Máme 

v Štatúte, v článku 11a bod 6 písm. e) ich povinnosť 

pravidelne polročne zverejňovať alebo predkladať 

zastupiteľstvu správu o činnosti.  
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     Pokiaľ si ja dobre pamätám, tak sme zatiaľ dostali dve 

správy o činnosti, ale boli to nazvané ako informácie. 

A boli to podľa mňa veľmi všeobecne.  

 

     Niektorí splnomocnenci, samozrejme česť výnimkám, sa 

tam nevyjadrovali konkrétne k nejakej svojej agende. Tak by 

som chcel poprosiť, aby dodatočne za každý pol rok, ktorý 

boli tí ľudia vo funkcii, neviem presne kedy kto bol 

zvolený, aby v súlade s týmto článkom Štatútu predložili 

tie správy dodatočne. Napríklad na ďalšie zastupiteľstvo. 

Verím, že tí ľudia pracovali nejakým spôsobom a že nie je 

problém tie správy vytiahnuť z nejakého archívu 

a predložiť. Dúfam, že sú hotové. 

 

     A ďalej čo sa týka toho môjho pôvodného uznesenia 

19/28 časť a), tak ste to nazvali vy, predložil som v tejto 

veci tri samostatné návrhy uznesení, z ktorých dva sú 

odporučacieho charakteru, takže tam súhlasím s tým, aby sme 

čakali na stanoviská tých orgánov; ale ako poznáme štátne 

orgány to môže trvať večne.  

 

     A pokiaľ ide o pravidelné zverejňovanie všetkých 

stanovísk mestskej časti o investičnej činnosti na 

oficiálnej internetovej stránke, a to do piatich pracovných 

dní od podpisu starostu mestskej časti alebo iným 

pracovníkom; tam myslím že môžeme nechať formuláciu 

„žiada“, lebo to je originálna kompetencia samosprávy 

v tomto prípade. A takéto stanoviská aktívne zverejňuje na 

svojej stránke aj hlavné mesto. Myslím, že nemusíme byť 

horší ako hlavné mesto.       

 

 

 Čo sa týka tých ďalších častí uznesenia v oblasti 

zverejňovania všetkých oznámení, rozhodnutí, povolení a 

upovedomení stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu, 
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tam návrhová komisia to má, myslím, že nemusím čítať celý 

návrh uznesenia.  

 

     Tam by som chcel to navrhnúť vo forme „odporúča 

starostovi“, a vy už si potom so súčasnými alebo bývalými 

kolegami vyberiete, čo budete zverejňovať a čo nebudete 

zverejňovať, 

 

 Takisto by som chcel navrhnúť to uznesenie „odporúča“ 

v rovine odporúča vo veci zverejňovania všetkých oznámení 

mestskej časti vo veci súhlasu na výrub drevín a rozhodnutí 

o súhlase na výrub drevín. Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Pán Majtan kýva, že je vám k dispozícii.  

 A pani vicestarostka chce povedať pár slov 

k splnomocnencom, keďže ich má na starosti. 

 

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Dobrý deň. Vážení kolegovia, chcela by som vám len 

povedať, že pravidelne tak ako to teraz vyhodnocujeme 

polročne činnosť splnomocnencov, teraz na najbližšiu radu 

25. februára máme vyhodnotenie činnosti za II. polrok 2013, 

a potom následne to bude aj v miestnom zastupiteľstve. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Margolien, máte slovo. 

 

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

 Ďakujem, pán starosta za slovo.  
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     Ja by som ako splnomocnenec pre seniorov chcel iba 

poďakovať zastupiteľstvu, že podporuje našich seniorov. 

A minulý rok som navštívil viackrát všetky naše kluby 

a môžem povedať, že všetky naše kluby majú bohatú činnosť 

a svojou činnosťou sa im darí, že tieto kluby získavajú 

stále nových členov. Minulý rok myslím že to bolo niečo 

okolo 150 nových členov v tých jednotlivých kluboch. 

 

     A chcel by som sa zároveň aj poďakovať sociálnemu 

oddeleniu, špeciálne teda pani Vojtechovej a pani 

Repáňovej, že okrem toho že tie kluby si samostatne 

organizujú svoj kultúrny a spoločenský život, že ešte oni 

opäť zorganizovali minulý rok to krásne podujatie 

„novomestská babička, novomestský dedko“. Takže ja ako 

splnomocnenec pre seniorov môžem povedať, že tá činnosť 

v tých kluboch je myslím na dobrej úrovni. 

 

 A zároveň by som chcel dnes pozvať kolegov na 

otvorenie zrekonštruovaného klubu na Sibírskej. Je to 

o 15,00 hod. Myslím, že ste dostali v dostatočnom predstihu 

pozvánku na podujatie a myslím, že by bolo fajn, keby ste 

sa tam mohli dnes o tej 15 hodine vidieť. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem vám, pán poslanec, za vašu kladnú prácu. 

Myslím, že je rovnako kladne hodnotená tak našim oddelením, 

ako aj klubmi dôchodcov.  

 Pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

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

 Ďakujem za slov. Vážený pán starosta, ja by som chcela 

informovať ohľadne nášho veľmi dobre známeho problému na 

Kolibe.  
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     Jedná sa o výrub stromov na lesných pozemkoch.  

     V tejto veci bolo zorganizovaných niekoľko občianskych 

stretnutí obyvateľov danej lokality.  

     Na týchto stretnutiach som sa aj zúčastnila, bola 

vypracovaná aj petícia.  

      

      A ja sa chcem spýtať, že od toho posledného 

stretnutia, či sa udialo niečo nové a či mestská časť bola 

v tejto veci oslovená zo strany trestných orgánov činných 

v trestnom konaní? Alebo či už zo strany iných inštitúcií, 

ktoré by mali preskúmať a vlastne dohliadať na tento 

problém? Ďakujem veľmi pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý :  

 Ďakujem za otázku.  

     Vážená páni poslankyňa, dámy a páni, ako viete, 

v tejto veci, vo veci nelegálneho výrubu mestská časť nemá 

nejakú kompetenciu. Ale tým, že je to u nás v mestskej 

časti, tak sme aktívne kontaktovali všetky orgány, ktoré 

s tým môžu pohnúť; či už ide o Inšpekciu životného 

prostredia, Obvodný úrad, Ministerstvo pôdohospodárstva, 

políciu, prokuratúru.  

 

 Od posledného stretnutia s občanmi, kde sme celú 

genézu vysvetlili; vysvetlili sme aké kroky urobila mestská 

časť a aké kroky by mali alebo mohli spraviť ostatné 

inštitúcie, došlo k viacerým hláseniam od obyvateľov, že 

páni, ktorí spôsobili nelegálny výrub, a teda podľa nás je 

nelegálny; ešte nebolo rozhodnutie v tejto veci, začali 

drevo odvážať. Asi dvakrát táto informácia bola skôr 

poplašná, došlo len k odnášaniu na kraj pozemku, aby sa 

mohlo manipulovať, aby bolo možné sčítavať stromy, ktoré 

boli vyrúbané. 
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 Akurát včera došlo k tomu, že reálne tie stromy 

naložili a chceli odviesť. Boli tam naši pracovníci, 

kontaktovali hneď políciu a okamžite sme polícii poslali 

fax a išiel im list a upozornenie, že jednak ide o súčasť 

vyšetrovania, čiže polícia musí povedať, či ich nepotrebuje 

alebo potrebuje. 

 

     A druhá vec, sme upozornili na to, že stromy nemôže 

len tak po meste prevážať, musia mať ciachu. Takže v tejto 

chvíli nemáme žiadne ďalšie informácie k tejto veci. 

Polícia nám poskytne informácie až keď bude vyšetrovanie 

uzavreté. Ministerstvo pôdohospodárstva bolo požiadané 

z našej strany, aby došlo k rekvalifikácii pozemku, čiže 

aby išlo opätovne o les. Zatiaľ v tejto veci nemáme žiadne 

rozhodnutie. Ďakujem pekne. 

 

 Prihlásený je pán poslanec Feješ. 

     (Poznámka: Nie je prítomný.) 

     Na obrazovke som mal pána Feješa; neviem ako je to 

možné. 

     (Poznámka: Nehlásil sa.) 

     Dobre. 

 Čiže namiesto pána Feješa sa kto hlási?  

     Pán Galamboš tu je tiež. 

 Čiže pána Feješa môžem považovať, že sa nehlási. 

     Čiže nasleduje pán poslanec Szuštík. 

 

 

Poslanec P. S z u š t í k :  

 Dobrý deň ešte raz. Pán starosta, chcel by som tu 

rozprávať o jednej veci, ktorá sa stala na Račianskej 

ulici.  

     Jedná sa o tie stĺpiky, ktoré boli osadené pri Mc 

Donal´s a ktoré vyvolali dosť veľkú nevôľu obyvateľov, 



 

 

 

                                                                                                    20. zas. MZ MČ B-NM 11.2.2014 

48 

ktorí tam bývajú, ktorí tade prechádzajú. Nastávajú tam 

rôzne kolapsy teraz na križovatke Sliačska – Račianska. Nie 

je pravidlom, že sa tam stanú aj dve až tri nehody za deň 

teraz, odkedy sú tam tie stĺpiky osadené, lebo tam vzniká 

naozaj neprehľadná situácia.  

 

 A preto by som chcel navrhnúť uznesenie miestneho 

zastupiteľstva na odstránenie týchto stĺpikov.  

 

 Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva: 

 

 Po A: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto nesúhlasí s osadením stĺpikov na Račianskej 

ulici na pôvodnej odbočke cez električkovú trať pri 

internáte Mladá Garda smerom do centra mesta, ktoré v 

súčasnosti zabraňuje odbočovaniu cez Jánoškovu ulicu, ako 

aj otáčania áut v smere Lídl a na Teplickú ulicu. 

 

     Po B: Miestne zastupiteľstva Bratislava – Nové Mesto 

žiada hlavné mesto Slovenskej republiky a vecne príslušné 

organizácie, ako aj príslušné štátne orgány s príslušnými 

kompetenciami o bezodkladné odstránenie týchto stĺpikov na 

Račianskej ulici, o uvedenie predmetnej odbočky do 

pôvodného stavu, teda o zabezpečenie jej prejazdnosti pre 

osobné automobily.  

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ďakujem pekne, ale tento list išiel pred 

mesiacom. Išiel zhruba do troch dní od toho ako sa tam tie 

stĺpiky osadili.  

     Čiže aj tak chcete, aby sme to isté poslali s tým že 

tento raz; 
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Poslanec P. S z u š t í k : 

 Určite. Určite. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre.  

     Prihlásil sa pán poslanec Korček.  

 

 

Poslanec JUDr. T.  K o r č e k : 

     Ďakujem za slovo.  

     Ja sa ešte vrátim k vyhodnoteniu plnenia uznesení. 

 

 A pán prednosta, chcem Ťa ešte upozorniť, že tam je 

ešte ďalšia chyba. Keď si nalistuješ tento materiál 

a pozrieť uznesenie 19/28 c), to je to ktoré som ja dával, 

zabezpečiť pozývanie poslancov na kultúrne akcie, atď., tak 

tam je napísaná poznámka: Uznesenie je pozastavené. A to by 

malo byť pri tom a), takže si to treba pozrieť. A bolo by 

dobré to opraviť, aby to nevyvolávalo potom nejaké 

problémy.  

 

     A čo sa týka toho pozastaveného uznesenia, nikto tu 

vlastne nespochybnil, ani z toho čo si hovoril Ty, 

a takisto čo hovoril pán starosta, že by bolo protizákonné 

zverejňovanie a sprístupňovanie týchto informácií.  

 

     Ja si myslím, že zverejňovanie a sprístupňovanie 

informácií je originálna pôsobnosť samosprávy, takže 

podporujem to čo navrhol pán poslanec Sládek. S tým, že 

chcem zdôrazniť, že tie stanoviská, ktoré vydáva mestská 

časť, tak to je originálna pôsobnosť.  

      

     A zverejňuje ich aj hlavné mesto, takže v tom by nemal 

byť žiadny problém. Ďakujem. 

 



 

 

 

                                                                                                    20. zas. MZ MČ B-NM 11.2.2014 

50 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Bielik.  

 

 

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

     Ďakujem. Ja by som chcel urobiť jedno upresnenie, 

ktoré by bolo dobré aby bolo v zázname.  

 

     Pri čítaní uznesenia o prenájme pozemku pre Ústredný 

kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, som mal 

správne prečítať, že je to „za 94 m2“; je to tak 

v podkladoch, a je som to nesprávne prečítal. 

 

 A druhá vec je, ktorú mám, a chcel by som predložiť 

návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií miestneho 

zastupiteľstva, konkrétne ohľadom hlasovania, a to 

nasledovne.  

 

     Uznášanie komisií:  

     Komisia je spôsobilá rokovať ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. Na prijatie 

uznesenia komisie je potrebný nadpolovičný súhlas väčšiny 

prítomných členov. 

 

 Ako zdôvodnenie si dovolím povedať, že momentálne 

ustanovenie v tejto veci je nejasné. Je tam presnejšie 

napísané; nie je tam vôbec uvedené, kedy je prijaté 

uznesenie. Je tam len ustanovenie, čo sa má robiť v prípade 

rovnosti hlasov.  

     Čiže nie je to jasné, či sa uznesenie prijíma 

nadpolovičnou väčšinou prítomných alebo nadpolovičnou 

väčšinou všetkých alebo nejakou inou väčšinou.  

     Čiže toto považujem za potrebné upresniť.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec, nebolo by dobré, aby tento materiál 

prešiel komisiami najprv? 

 

 

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

 Môže, samozrejme, prejsť komisiami, ale zasa narazí na 

ten problém, že nie je jasné, ako sa majú tieto komisie 

uznášať. To je taký začarovaný kruh. Čiže malo by 

zastupiteľstvo, lebo je to kompetencia zastupiteľstva, 

povedať, akým spôsobom sa uznášajú jeho komisie. Malo by to 

zastupiteľstvo vyriešiť. Prerokoval som to s pánom 

kontrolórom, prerokoval som to s predsedami poslaneckých 

klubov; myslím, že by sme to mohli prijať.   

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Kolegovia, poviem jednu vetu. Pán predseda 

principiálne navrhuje, že doteraz keď bola rovnosť hlasov, 

tak rozhodoval hlas predsedu. Za prvé, jednoducho takýto 

inštitút nie je správny, a on vlastne žiada, aby to bolo že 

keď je nadpolovičná väčšina.  

      

     Tá formulácia pre uznesenie zastupiteľstva by mala 

znieť: 

  

 V Rokovacom poriadku mestskej časti § 14 rušíme 

a nahrádzame ho novým znením. 

 Pán kolega Bielik to nemal tak pripravené, lebo sme si 

to pred chvíľkou spolu pozerali.  
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Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Mal som to takto pripravené. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Doporučujem, aby keď niečo prijímate, mali by ste; 

v Rokovacom poriadku komisií upravujeme text, § 14 rušíme 

text a nahradzujeme ho týmto textom. Je ten text navrhnutý 

dobre, spoločne sme si ho prešli. On chce vlastne, aby vždy 

bolo nadpolovičnou väčšinou akože prijatý návrh a nie 

nejakým iným spôsobom. Myslím, že je to dobrý návrh.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Prihlásený je pán poslanec Galamboš.   

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa rád vrátil 

k rekonštrukcii Klubu dôchodcov Sibírska. To, čo navrhoval 

pán poslanec Szusčík má svoju logiku, že by ten gesčný 

poslanec mal vedieť čo sa deje v jeho okolí, lebo to čo sa 

dialo na Sibírskej myslím, nebolo všetko v poriadku.     

Okrem toho, že boli namontované okná, ktoré sa nedajú 

otvoriť, odpoveď pána Majtana, že aj predtým sa nedali 

otvoriť. Zástrčky schované na kuchynskou linkou, atď., 

atď.; takéto detaily, ktoré vedia dosť znepríjemniť 

každodenný život tých dôchodcov; aby jedna 70-ročná dáma 

išla na rebrík na otvorenie okna, to považujem za nonsens. 

Po mojej intervencii tam začali teraz montovať myslím 

tiahla. Ale to nie je všetko. 

 

     Mali sme tam nejakého pána architekta, ktorý si 

účtoval 550 Eur za vykonanie občasného autorského dozoru. 
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Ten pán, podľa vyjadrení tých zhotoviteľov, ho tam 

nevideli. Neexistuje záznam v tom stavebnom denníku, čo ma 

trošku vyrušuje. Je tam viacero vecí, ale ja to prečítam 

v uznesení, nebudem tu zdržovať a ďalej rozvádzať. 

 

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto schvaľuje vykonanie mimoriadnej kontroly na 

oddelení výstavby a investícií Miestneho úradu Bratislava – 

Nové Mesto zameranej na kontrolu oprávnenia a hospodárneho 

vynakladania finančných prostriedkov investičnej akcie, 

rekonštrukcia KD Sibírska, a to:  

   - na výkon a úhradu autorského dozoru architekta, 

   - opodstatnenosť a cenu prác naviac pri zabezpečení  

     realizácie rekonštrukcie, 

- uplatnenie zmluvných sankcie za nedodržanie termínu  

- dokončenia diela a odovzdania investičnej akcie KD 

Sibírska.  

 

     Zmluva bola podpísaná 21. 7., keď napočítam všetky 

dni, stavenisko, začatie prác, vyšlo mi to na dokončenie 

26. 10. Dneska je 11. 02., takže nejaké nie malé zdržanie 

tam bolo.  

     Takže odovzdávam. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Gašpierik.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Ďakujem pekne.  

     Vážený pán starosta, vážené zastupiteľstvo, ja chcem 

podporiť návrh ktorý predniesol pán poslanec Szusčík 

ohľadne stĺpikov na Račianskej. Ja si myslím, pán starosta, 
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pokiaľ budete mať uznesenie zastupiteľstva a bolo by to 

prijaté, skôr to pomôže aj vo vašom takom presvedčení, 

najmä Dopravného podniku, aby konal tak že by tieto stĺpiky 

boli aj z jeho iniciatívy odstránené. Nakoľko, naozaj ako 

ste povedali, tento problém po ich osadení sme okamžite 

začali riešiť s kolegami poslancami.  

 

     Ja som vlastne prvýkrát telefonoval pánovi 

prednostovi, ktorý o tom nič nevedel. Dodatočne vlastne 

zistil, že niekde na začiatku minulého roku bola dopravná 

komisia na hlavnom meste, kde vlastne tieto stĺpiky 

schválila. Bol tam aj zamestnanec nášho úradu, ktorý to 

vtedy odobril. Myslím si, že to spôsobilo veľké dopravné 

problémy v tejto oblasti. Celá táto Račianska radiala viac-

menej by mala byť uzatvorená okrem križovatiek; tam kde je 

svetelná signalizácia.  

 

     Takže bude to veľký problém, aby vlastne bolo zo 

strany Dopravného podniku takéto niečo iniciované, aby to 

bolo opätovne predložené na dopravnú komisiu. A teda za 

účasti policajného zboru, dopravného inšpektorátu 

a všetkých tých zúčastnených, ktorí sú vlastne členovia 

tejto komisie, prišlo k prípadnému prehodnoteniu tohto 

stanoviska. 

 

     Bola tam vlastne odpoveď, že toto odbočenie je možné 

pri súkromnom projekte Billa, ktorý vlastne nerieši tú 

situáciu, lebo je to úplne niečo iného. Je to vlastne 

vháňanie na parkovisko, teda do toho obchodného centra 

ľudí.  

     Ale neslúži to tomu účelu, aký mala odbočka na 

Račianskej pri Mc Donal´s, ktorý poznáme. 

 

 Takže naozaj, myslím si, že by bolo potrebné riešiť 

nejaké odborné fórum za účasti primárne Dopravného podniku 
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a zástupcov mestskej časti. Prípadne aj magistrátu, aby 

došlo k nejakému riešeniu a aby to bolo opätovne predložené 

do tejto dopravnej komisie.  

 

     Myslím si teda ešte raz, že pokiaľ by bolo prijaté, 

tak uznesenie mestskej časti by bolo také syndifikantné 

a mohlo by pomôcť riešiť tieto problémy, ktoré sa spôsobili 

v celej zóne, lebo tam došlo naozaj k výraznému predĺženiu 

všetkých lehôt pri doprave, pri odbočovaní.   

 

     Bolo nám aj zaslané nejaké vyhodnocovanie na základe 

odboru, ktorým bolo iniciované osadenie.  

      

     Tam došlo k osadeniu nejakých stĺpikov, nejakých 

krízových situácií v uplynulom období. Tá početnosť naozaj 

myslím neprevyšovala akékoľvek iné nejaké havárie v rámci 

Bratislavy, alebo iných zón v našej mestskej časti.   

 

     Takže myslím si naozaj, že po takejto odbornej 

diskusii by sme mohli byť k tomuto ako samospráva byť 

naozaj veľmi nápomocní. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Dubček. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

     Ja mám takú prosbu; týka sa to dopravy.  

     Vajnorská ulica je veľmi frekventovaná a odbočka na 

Kutuzovovu, tam skoro prakticky každý týždeň dochádza 

k nejakým nehodám. Myslím, že sa to dá aj objektívne 

zistiť. Je tam v blízkosti Národné tenisové centrum 

a zaplňuje sa to automobilmi. Veľmi to sťažuje nielen 
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peším, ale aj premávke, keď na Kutuzovovej je v oblasti 

Ministerstva obrany zákaz zastavenia a státia. Chýba tam 

jeden úsek, ktorý až po križovatku, nie je zákaz 

zastavenia. Dve tretiny sú so zákazom. Ale tesne po 

križovatku je povolené zastavenie a státie, čiže autá tam 

parkujú nielen na ľavej strane kde je to povolené, ale aj 

na pravej strane až po križovatku s Vajnorskou.  

 

     A je to veľmi nebezpečné nielen pre chodcov, ale aj 

pre autá ktoré odbočujú potom, lebo nemajú sa kde. Viete, 

tam už je, keď na pravej a ľavej strane sú odparkované 

autá, dosť často sú aktivity v Národnom tenisovom centre, 

a je to úplne, aj pravá aj ľavá strana, zaparkované sú tam 

automobily.      

 Ja by som teda chcel požiadať, aby sa celá tá pravá 

strana, aby bol tam zákaz zastavenia a státia. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. Dáme tú vec vyšetriť. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Ešte je tam jedna vec, čo som spomínal, tá asfaltka 

čoskoro sa prepadne. Lebo tá jama čo som spomínal, je v tej 

časti odbočka na Osadnú, je stále hlbšia. Tam bola 

kanalizácia a teraz už tá priehlbina je skoro do polovice 

cesty a myslím, že to patrí mestu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Teraz myslíte Kutuzovovu ulicu? 

 Prosím, urgujte mesto. 
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Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

     Kutuzovovu; áno. Na ľavej strane je povolené 

parkovanie a na pravej nie je povolené, ale jedna časť je 

tam povolenie, a to je práve problémové.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č : 

     Ďakujem za slovo. 

     Pán starosta, ja by som sa rada spýtala, alebo možno 

otvorila tému Tržnice na Trnavskom mýte vzhľadom k tomu, že 

aj v médiách boli nejaké informácie o tom, že teda 

kumulujeme zisk na to, aby sme opravili vzduchotechniku, 

keďže vieme, že v roku 2015 už nebudeme môcť používať tú 

chladiacu zmes, ktorá tam je. To znamená, že potrebujeme 

investovať do Tržnice čo súvisí asi aj s tým, že budeme 

musieť vymyslieť jej využitie, alebo teda nájsť jej 

využitie vzhľadom k tomu, že tam tie zisky nie sú také, aby 

sme to vedeli vyfinancovať z nich. 

 

 A preto by som sa chcela spýtať, či neuvažujete o 

vytvorení nejakej komisie, ktorá by sa vážne začala 

zaoberať touto témou? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ja som veľmi potešený vašim návrhom a veľmi rád túto 

komisiu vytvorím za účasti poslanca z každého poslaneckého 

klubu. Takže vás poprosím, keby každý poslanecký klub do 

konca týždňa dal návrh na jedného zástupcu pánovi 
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Kollárikovi, prednostovi miestneho úradu, a mohli sme 

spraviť v priebehu tohto mesiaca prvé zasadnutie.  

 Prihlásený je pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja len chcem 

upozorniť, že sa tu nachádzajú aj poslanci, ktorí nie sú 

zaradení, ktorí nie sú v žiadnom poslaneckom klube, takže 

prípadne aby aj tí mohli pracovať v tejto komisii, že by sa 

u vás na sekretariáte prihlásili. Zrejme Vy potom 

vyžrebujete aby to bolo transparentné. Mohlo by to tak byť, 

alebo nie? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem za návrh; budem ho akceptovať.  

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

     Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, Vy viete, že som 

približne pred rokom mal návrh na vytvorenie tzv. dozornej 

rady v rámci nášho podniku, EKO-podniku, Verejno-prospešné 

služby, príspevkovej organizácie. Samozrejme, že to zo 

zákona nie je možné.  

 

     My sme už vytvorili poslaneckú komisiu; myslím si, že 

je tam zástupca z každého poslaneckého klubu. Ja si myslím, 

že naozaj nie je patričné alebo ani dôvodné, aby sme 

vytvárali pre problematiku Zátišia, problematiku EKO-

podniku, na tržnici problematiku, a teraz neviem čoho, čo 

všetko sa týka EKO-podniku nášho, nejakú poslaneckú 

komisiu. Ja si myslím, že tá komisia je zriadená, tá 

komisia sa týmto zapodieva, predseda tejto poslaneckej  
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komisie je pán Szusčík. My sme to nespočetne krát riešili; 

práve aj túto problematiku tržnice.  

 

     Ja si myslím, že tá platforma je tam na to, aby nám 

predložila určité návrhy a nepotrebujeme mať ďalších 

dvadsať komisií. 

 

 Takže skôr by som sa priklonil k tomu, že sme zadali, 

že má predložiť nejaký ďalší návrh riešenia, nejaký ďalší 

návrh koncepcie tržnice. Ešte si spomínal, pán Dubravec, 

pán Kollárik, ktorí sú tu teda, ja neviem, dvadsať – 

tridsať rokov na tomto úrade; keby podľa mňa otvorili 

šuplík, tak tam nájdu stovky materiálov na ďalšiu koncepciu 

tržnice.  

 

     Takže keby to vytiahli, oprášili, prípadne poskytli 

tejto komisii, viem že boli na služobných cestách do 

Viedni, v Budapešti, v Prahe, pobehali po celom svete, po 

celej Európe. 

 

     Takže pokiaľ by sa tieto koncepcie upgradovali na 

súčasnú dobu, žijeme teda  v roku 2014 a komisia by niekde 

za štvrťroka nám mohla predložiť prípadný návrh koncepcie.  

 

     Samozrejme, predpokladám, nakoľko vieme, že tento rok 

je už teda posledným rokom, našim volebným rokom, skôr sa 

jedná o nejakú víziu, ktorú predpokladám bude riešiť už 

ďalšie zastupiteľstvo, či už čo sa týka výšky investícií 

alebo smerovania tržnice. 

 

 Takže by som k tomu dával takú váhu, aby aspoň niečo 

bolo spracované, niečo po nás, čo odovzdáme ďalšiemu 

zastupiteľstvu a tí sa asi tým budú podrobne zapodievať. 

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

 Pani poslankyňa Jánošová. 

 

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Ja by som sa chcela iba poďakovať všetkým, najmä 

mestským poslancom myslím, ktorí sa zaslúžili o osvetlenie 

parku na Račianskom mýte. Je to veľmi pekné, naozaj okolo 

tejto fontány je to také náladové, sú tam také svietidlá 

ktoré sa menia; naozaj je to pekné. Dá sa tam už večer 

úplne normálne prechádzať, netreba sa báť.  

     Takže všetkým ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Chce sa ešte niekto prihlásiť? 

 

 Pán poslanec, kým dám slovo návrhovej komisii, chcem 

poprosiť pani vedúcu Červenkovú, nemáte niečo na poslancov 

v súvislosti s voľbami? 

 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca oddelenia organizačného 

a evidencie obyvateľov: 

 Prepáčte, ja som rozmýšľala nad uzneseniami, nad 

návrhmi.  

     Čo sa týka volieb, teda voľby prezidenta Slovenskej 

republiky, posledný deadline na návrh členov okrskových 

volebných komisií je 13. To znamená vo štvrtok do 24.00 

hod. Zatiaľ sa nám ohlásili dva politické subjekty a piati 

zástupcovia z petičných výborov. Zatiaľ máme navrhnutých 

okolo 100 členov okrskových volebných komisií čo je veľmi 

málo, pretože my potrebujeme minimálne 5 do každého 
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volebného okrsku. To znamená, že ich máme 44, takže to je 

220 ľudí.  

 

 Chcem vás informovať, že odchádzame z troch miest, 

ktoré sme mali doteraz. V Konskej železnici sme mali dva 

volebné okrsky a Dopravoprojekte bol jeden volebný okrsok. 

Z týchto priestorov odchádzame a ideme hore na Hotelovú 

akadémiu na Mikovíniho. Škola nám to umožnila, dá nám 

k dispozícii. Doteraz tam boli dva, takže tam hore budeme 

mať 5 volebných okrskov.  

 

 A takisto doterajší okrsok 33, ktorý bol na 

Bárdošovej, občania žiadali o to, aby mohli chodiť voliť 

dolu na Stromovú. To znamená, že na Bárdošovej sme mali 

doteraz dva volebné okrsky, takže tam zostáva iba jeden. 

A tri volebné okrsky budú v Dome kultúry na Stromovej.  

 

 To, čo sa stalo vlani, že sa nám prepočtom voličov 

v jednom volebnom okrsku nie je viac ako tisíc, že sa nám 

Vlárska dostala voliť do úplne iného volebného okrsku, 

vraciame ju naspäť, pretože teraz môže vlastne voliť len 

občan Slovenskej republiky; to znamená nie cudzinec 

s trvalým pobytom na území. Tento počet sa nám znížil. To 

znamená, že vlastne zostávame v tých pôvodných okrskoch ako 

pred voľbami do VÚC. Takže Vlárska zostáva na Jeséniovej.  

 

 Pre budúcnosť sa tam bude musieť uvažovať s tým, že sa 

tie dva okrsky rozdelia na tri, pretože tam je dosť 

rozsiahla výstavba a zrejme ten počet sa tam zvýši. Ale pre 

všetky voľby, ktoré sa tento rok budú konať, to znamená či 

eurovoľby alebo voľby do samosprávy, počítam že koncom 

novembra, zostávame v tých istých okrskoch.  

     Teda aspoň navrhujem, aby sa to už nemenilo, aby si 

občania zvykli, že idú voliť tam kde boli doteraz.  

Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prihlásený je ešte pán poslanec Dubček. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

     Pán starosta, dovoľte, aby som navrhol a chcel by som 

poďakovať pánovi riaditeľovi EKO-podniku, aj zamestnancom, 

lebo je vidieť, že odkedy to vedie, tak sa zvýšila lepšia 

starostlivosť o detské ihriská, aj o ostatné veci. Ja chcem 

poďakovať, že aj zachránil budovu, ten domček Rešetková, 

Osadná, kde bola dlho strecha rozbitá. Takže ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne aj ja. 

 Pán poslanec Gašpierik.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Vážený pán starosta, prepáčte, že tretíkrát otravujem, 

ale ja sa chcem spýtať pána prednostu, kto tento nezmysel 

vymyslel, ktorý tu informovala pani Červenková? Ja bývam 

teda na Šancovej, je to zrovna Belehradská, Jiskrová. 

Závažné slová pani Červenkovej boli to, že chceme aby si 

ľudia zvykli na volebnú miestnosť, teda tam kde chodia. 

 

 Podľa mňa to čo sa teraz koná je to, aby sa znížila 

volebná účasť v prezidentských voľbách. Tí občania, čo tam 

bývajú, boli preháňaní do Istropolisu, do reštaurácie. 

Druhýkrát boli preháňaní na chodbu, do foyer Železničnej 

polikliniky. Tretíkrát boli už zvyknutí, chodili do našej 

budovy, teda bezodplatne, nemuseli sme prosiť Mikovíniho, 

základnú školu, riaditeľa Konskej železnici, tam si zvykli 

už za ostatné obdobie, za ostatné voľby.  
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     Teraz ich ideme preháňať na Mikovíniho; prosím Vás, čo 

to je za nezmysel?  

 

     Čo to je za výhodu, keď budete starších ľudí, našich 

spoluobčanov, vyháňať na druhé, tretie poschodie, ktorí 

majú problém vyjsť. Chodíte do tých volebných miestností? 

Chodíte, pani Červenková, to  počujete, viete aké majú 

problémy, keď majú chodiť na vyššie poschodia.  

 

 Ideálna miestnosť, ktorá bola v Konskej železnici, že 

je to na prízemí, proste pre tých ľudí je to ideálne, ešte 

raz si zvykli na ten priestor, a teraz ideme do nejakého 

piateho priestoru týchto ľudí vháňať. Nebudú vedieť kde, 

budú chodiť po uliciach a nebudú vedieť kde majú voliť? Čo 

to je za nezmysel? 

 

 Prečo sme to nenechali tak ako to bolo pri ostatných 

voľbách, keď tam boli dva poťažne tri okrsky? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nebola to iniciatíva pani vedúcej. 

     Ale nech sa páči, môžete reagovať. 

 

 

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca oddelenia organizačného 

a evidencie obyvateľov: 

     Tak ako hovorí pán starosta, nebola to moja 

iniciatíva, ale vzhľadom na to, že Konská železnica slúži 

ako priestor kde sa vykonávajú sobáše. Podľa plánu sobášov 

a požiadaviek sobášiacich na tieto termíny, boli už 

vypísané prihlášky na sobáš.  

     To je jedná vec. 
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 Druhá vec, čo sa týka Dopravoprojektu, tam sa pomerne 

dosť zmenili podmienky v účasti tej komisie ako takej, 

takže my sme nevideli inú možnosť ako to dať na toho 

Mikovíniho. Pretože čo sa týka voľby do samosprávy 

v novembri, volebné miestnosti sa nesmú nachádzať mimo 

svojho volebného obvodu. Tam už hráme o obvodoch. To 

znamená, že ja som už nemala kam inde do priestoru umožniť 

tú miestnosť dať. 

 

 V Istropolise; pán poslanec, Vy dobre viete, Vy ste 

tam dokonca boli aj v komisii s pánom poslancom JUDr.  

Korčekom; mám taký dojem, že ste boli členovia komisie, to 

sú priestory ktoré sú veľmi studené a tým členom okrskových 

volebných komisií je tam chladno, je tam zima, to nevieme 

proste ten priestor vyriešiť. A tiež je to mimo toho 

obvodu.  

 

 My nemáme tam v tej lokalite kde tie priestory. My sme 

to už mali.  

 

     Vy to dobre viete, že aj v materskej škôlke, tam nám 

ľudia protestovali proti tomu, pretože tú materskú škôlku 

väčšinou si zariaďujú oni zo svojich finančných 

prostriedkov a rozhodne sú proti tomu, aby tam chodili 

občania teda na tie voľby.  

 

     A jednak, ak sú tie komisie 5 až 7-členné, to je 

nedostatočný priestor pre prácu tej komisie. My naozaj  

v tej lokalite nemáme kam; naozaj verte, nemáme kam.  

 

     Ak navrhnete niečo, kde sa to dá dať, tak áno. Ale už 

teraz by som povedala že momentálne to ani nejde, pretože 

my sme teraz cez víkend tlačili oznámenia o čase a mieste 

konania volieb, kde sme ľuďom oznamovali, kam pôjdu voliť. 

Ale naozaj odvtedy, ako sa zrušila Kováčska, kde sme tie 
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pôvodné okrsky mali, my nemáme kde umiestniť tieto volebné 

okrsky.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec, prvý raz čo som zažil, že na červeno 

svieti niekto kto je prihlásený, takže zrejme. 

 (Poznámka: To hneď zrušil.) 

 

 Dámy a páni, tým pádom predtým, než pôjdeme hlasovaniu 

o jednotlivých návrhoch, chcem sa opýtať: chce sa ešte 

niekto prihlásiť v rámci bodu rôzne? Je to rozumné? Dobre.  

 

     Takže chcem sa opýtať návrhovej komisie, sme 

pripravení? (Áno.)  

     Tak poďme na to. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Prosím, na základe podnetu pána Korčeka, poprosím, aby 

každé uznesenie v zápise bolo zapísané ako nezávislé 

uznesenie, aj v zozname.  

 

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

 Návrh uznesenia predložený pánom poslancom P. 

Szusčíkom: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto žiada starostu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto zabezpečiť, aby sa všetky zadania pre architektonickú 

súťaž, prípadne štúdiu pred ich zadaním najprv prerokovali 

a schválili na rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            16   poslancov. 

 Proti:          0 

 Zdržal sa:      6 

 Ideme ďalej. 

 

 

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

     Návrh uznesenia predložený pánom poslancom D. Sládkom: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto žiada starostu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, aby zabezpečil pravidelné zverejňovanie všetkých 

stanovísk mestskej časti k investičnej činnosti na 

oficiálnej internetovej stránke samosprávy mestskej časti, 

a to do piatich pracovných dní od podpisu starostu mestskej 

časti alebo iným pracovníkom mestskej časti. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              22 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Nech sa páči, môžeme ísť ďalej.  
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

     Návrh uznesenia predložený pánom poslancom D. Sládkom: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto odporúča starostovi mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, aby zabezpečil pravidelné zverejňovanie 

všetkých oznámení, rozhodnutí, povolení, upovedomení 

stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu mestskej 

časti na oficiálnej internetovej stránke samosprávy 

mestskej časti, a to do troch pracovných dní od podpisu 

starostu mestskej časti alebo iným pracovníkom mestskej 

časti. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Páni kolegovia, ja Vás prosím, identické, budem musieť 

podať pánovi starostovi návrh na pozastavenie tohto 

uznesenia. Ja Vás prosím, neprijmite, lebo v tejto veci 

bežíme a keď to bude, tak sami s iniciatívou prídeme, ideme 

s tým. Bez ohľadu na to, je to identické. 

 (Poznámky v pléne.) 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pripravíme sa.      

Prosím, hlasujeme. 

 

(Hlasovanie.) 

Za:             10  poslancov. 

     Proti:           3 

Zdržal sa:       7 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 
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 Uznesenie bolo prijaté; nadpolovičnou väčšinou 

prítomných. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím ďalšie hlasovanie. 

 

 

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

     Návrh uznesenia predložený pánom poslancom D. Sládkom: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto odporúča starostovi mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, aby zabezpečil pravidelné zverejňovanie 

všetkých oznámení mestských častí vo veci súhlasu na výrub 

drevín a všetkých rozhodnutí mestskej časti o súhlase na 

výrub drevín na oficiálnej internetovej stránke samosprávy 

mestskej časti, a to do troch pracovných dní od podpisu 

starostu mestskej časti alebo iným pracovníkom mestskej 

časti.  

     Termín plnenia uznesenia: trvalý.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             20 poslancov. 

 Proti:           0 

 Zdržal sa:       2 

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

 Návrh uznesenia predloženým pánom poslancom P. 

Szusčíkom: 

 

     A. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto nesúhlasí s osadením stĺpikov na Račianskej 

ulici na pôvodnej odbočke cez električkovú trať pri 

internáte Mladá garda, ktoré v smere od centra mesta 

v súčasnosti zabraňuje odbočovaniu áut na Jánoškovu ulicu 

ako aj otáčaniu áut v smere k predajni Lídl, resp. na 

Teplickú ulicu. 

 

     B. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto žiada hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislavu, jej vecne príslušné organizácie ako aj všetky 

štátne orgány s príslušnými kompetenciami o bezodkladné 

odstránenie týchto stĺpikov na Račianskej ulici a o 

uvedenie predmetnej odbočky do pôvodného stavu, teda 

o zabezpečenie jej prejazdnosti pre osobné automobily. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

     Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             20 poslancov. 

 Proti:           0 

 Zdržal:          3 

     Nech sa páči, ďalšie uznesenie. 

 

 

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

     Návrh pána poslanca J. Bielika:  
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto schvaľuje dodatok Rokovacieho poriadku komisií 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, ktorým sa mení článok 3 ods. 1, a to nasledovne: 

 

Článok 3: Uznášanie sa komisií. 

     Po prvé: Komisia je spôsobilá rokovať, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. Na prijatie 

uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              23 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Nech sa páči. 

 

 

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

 Návrh uznesenia pána poslanca P. Galamboša. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto schvaľuje vykonanie mimoriadnej kontroly na 

oddelení výstavby a investícií Miestneho úradu Bratislava – 

Nové Mesto zameranej na kontrolu oprávneného a hospodárneho 

vynakladania finančných prostriedkov investičnej akcie, 

rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska, a to: 
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     po prvé, na výkon a úhradu autorského dozoru 

architekta, 

     po druhé, v podstate na cenu prác naviac pri 

zabezpečení a realizácie rekonštrukcie,  

     po tretie, uplatnenie zmluvných sankcií za nedodržanie 

termínu končenia a odovzdania diela investičnej akcie 

rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska.  

     Termín: hneď. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              21 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        2. 

 

 

BOD 17: 

Záver 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Dámy a páni, ďakujem Vám za aktívnu účasť a želám 

príjemný zvyšok dňa.  

 

ZNELKA MČ. 

 

(Ukončenie o 10,30 hod.) 

 

                     x                x  
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