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                      O  B  S  A  H  

 

I. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 22. decembra 2010. 
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Začiatok: 9,30 hod. 

 

P R O G R A M :  

 

I. SLÁVNOSTNÁ ČASŤ 

   1. Otvorenie 

   2. Voľba overovateľov záznamu a uznesení 

   3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy  

      obce 

   4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti 

      Bratislava - Nové Mesto  

   5. Vystúpenie novozvoleného starostu 

   6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestskej čas- 

      ti Bratislava - Nové Mesto a sľubu novozvolených  

      poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

      Bratislava - Nové Mesto   

 

 

II. PRACOVNÁ ČASŤ 

   1. Schválenie programu rokovania 

   2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

   3. Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava -  

      Nové Mesto 

   4. Návrh na voľbu zástupcov starostu mestskej časti  

      Bratislava - Nové Mesto 

   5. Návrh na voľbu členov Miestnej rady mestskej časti 

      Bratislava - Nové Mesto 

   6. Návrh na zriadenie stálych odborných komisií Miest- 

      neho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -  

      Nové Mesto 

   7. Návrh na voľbu predsedov stálych odborných komisií 

      Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 

      Nové Mesto 

   8. Návrh na voľbu členov - poslancov stálych odborných 

      komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
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      Bratislava - Nové Mesto 

   9. Návrh na voľbu členov - odborníkov Komisií Miestne- 

      ho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové 

      Mesto 

  10. Návrh na voľbu šéfredaktora a členov Redakčnej rady 

      novín Hlas Nového Mesta 

  11. Návrh na voľbu sobášiacich mestskej časti Bratisla- 

      va - Nové Mesto  

  12. Rôzne.  

 

 

               S L Á V N O S T N Á   Č A S Ť 

 

 

Ing. Richard   F r i m m e l, starosta MČ B-NM: 

 Vážené dámy, vážení páni, všetkých 25 poslancov je 

prítomných.  

 Takže začíname, tak ako vždy, Znelkou MČ. 

 

 

ZNELKA MČ 

 

 

p. S c h l o s s e r o v á  

 

Pavol Koyš: PIESEŇ O SLOVENSKU  

       (úryvky) 

 

... a kde má človek vlasť,  

kde každý z nás má uloženú vlasť? 

Najskôr to bude v oku.  

Ešte akomak nevieme, že sme, prebúdzame sa  

                             mliečnou tmou,  

ešte sa nestihneme vybatoliť a vyplakať,  
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a už nám zmúdrejú oči, 

už iskierka po iskierke  

v očiach sa nám zatrbliece mihotavá vlasť.  

 

Kde má človek vlasť? 

 

Máme plnú hlavu svojho domova,  

na jazyku si rozpúšťame víno materčiny,  

opíjame sa vlasťou na výslní detstva, 

aby nám potom bola cievou, chlopňou  

                        i srdečnou krajinou, 

aby v nás nikdy, nikdy nevykrvácala,  

aby myslela v nás,  

aby sme sa cítili v nej vždy ako deti 

u mamy.  

 

... a kde má človek vlasť?  

Vlasť, ktorú nemožno vložiť do banky  

a rozmeniť, 

vlasť, ktorá je nerozbitná ako slovo, hoci  

                               slovo vlasť, 

krehké je ako hniezdo, ako svitanie, ako   

                               štvorlístok 

štyroch ročných období.  

 

Vlasť je veľmi sa chcieť zajtra prebudiť, 

niekomu povedať dobré ráno 

a niečo spraviť, aspoň píšťalku z vŕby vykrútiť, 

ale hlavne niečo pekné spraviť  

z rodného dreva. 

 

Kde má človek vlasť, keď skrz-naskrz 

sám je s ňou a v nej, keď sám je ňou. 

Vyklíči človek, horí v slnečnom víre, 
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žije človek, až zhorí láskou k zemi, 

k zemi, k zemičke.   

 (Potlesk.) 

  

 

 

Bod 1: 

Otvorenie 

 

 

Ing. R. F r i m m e l, starosta MČ B-NM: 

 

 Vážené dámy, vážení páni, novozvolení poslanci, 

poslanci, ktorí predchádzajúce 4 roky pôsobili vo funkcii 

a odchádzajú, 

 dovoľte, aby som vás privítal na 1. slávnostnom 

zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto. 

 

 Privítal nielen vás, ale i pracovníkov úradu, ktorí 

sa zúčastňujú, občanov, ktorí prišli na toto slávnostné 

zasadnutie.   

 

 Dovoľte mi, aby som poďakoval mojim spolupracovníkom, 

poslancom, ktorí v predchádzajúcom období spolupracovali a 

myslím, že odviedli veľmi dobrú prácu. Ja si to cením, 

vážim a ďakujem vám za to. 

 

 

 Takisto želám novým poslancom v tom nadchádzajúcom 

období, aby sa vám darilo, aby ste vytvorili kolektív, 

ktorý bude spolupracovať a ktorý bude riešiť veci v 

prospech mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.  
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 Nechcem dlho hovoriť, pretože je to slávnostné 

zasadnutie a čaká nás ešte bohatý program, hlavne v tej 

časti pracovnej.   

 

 Tak mi dovoľte, aby som požiadal, aby ma informovali 

z prezentácie o počte prítomných nových poslancov na 

dnešnom rokovaní. 

 

 

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

 Pán starosta, je všetkých 25 novozvolených poslancov 

prítomných.  

 

 

Ing. R. F r i m m e l, starosta MČ B-NM: 

 Ďakujem pekne. 

 Všetkých 25 novozvolených poslancov je prítomných. 

 

 Dovoľte preto, aby som vyzval predsedu Miestnej 

volebnej komisie Ing. Rudolfa Apaloviča, aby vyhlásil 

výsledky volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali 27. 

novembra 2010. 

 Nech sa páči. 

 

 

BOD 3: 

Správa o výsledkoch volieb orgánov samosprávy obce. 

 

 

Ing. Rudolf A p a l o v i č, predseda Miestnej volebnej 

komisie: 

 Ďakujem.  

 Všetci, ktorí sme tu, vlastne sme sa určitým spôsobom 

zúčastnili volieb a sledovali sme to ostro, tak nebudem 

veľmi do detailov. Ale prečítam zásadné veci zo zápisnice 
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Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej 

časti do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej 

časti, ktorej som bol predsedom. 

 

 Počet volebných obvodov boli 4 volebné obvody v našej 

mestskej časti. 

 

 Počet volebných okrskov 42. 

 

 Výsledok hlasovania odovzdalo všetkých 42 komisií. 

 

 Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov bolo  

35.153 a počet voličov, ktorým boli vydané obálky bolo  

12.413, odovzdali obálky 12.399. 

 

 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 

voľby do miestneho zastupiteľstva 11.563. 

 Počet poslancov, ktorí mali byť volení 25. 

 Počet zvolených poslancov              25. 

 

 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 

voľbu starostu mestskej časti 11.778. 

 

 Výsledky boli nasledovné: 

 

 Čo sa týka voľby starostu tak bolo 6 kandidátov.  

 

 Za starostu mestskej časti bol zvolený  

 Mgr. Rudolf  K u s ý, počtom 3.964 hlasov.  

 

 

 Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov miestneho 

zastupiteľstva podľa volebných obvodoch a v ich rámci v 

poradí podľa počtu získaných hlasov: 
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Číslo volebného obvodu 1: 

 JUDr. Tomáš Korček  

 Mgr. Marek Norovský  

 MUDr. Pavol Dubček  

 Mgr. Dan Sládek 

 

 

Číslo volebného obvodu 2: 

 Ing. Pavol Galamboš 

 Ing. Katarína Augustinič 

 Ing. Július Jackuliak 

 Ing. Jozef Bielik 

 Ing. Anna Jánošová 

 Mgr. František Rácz  

 Peter Szusčík 

 

 

Číslo volebného obvodu 3: 

 Ing. arch. Otto Novitzky 

 Ing. Libor Gašpierik 

 Ing. Martin Bartoš  

 Peter Ágoston 

 Vladimír Margolien 

 Mgr. Edita Pfundtner 

 

 

Číslo volebného obvodu 4: 

 Mgr. Richard Mikulec 

 Ing. Helena Bánska, CSc. 

 Ing. Stanislav Winkler 

 Mgr. Marek Bobák 

 Ing. Andrea Vítková 

 Dagmar Arvayová 

 Ing. Branislav Feješ. 
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 Ďalej sú v zápisnici náhradníci.  

 To by bolo veľa toho na čítanie. Čiže uviedol som 

tých, ktorí boli zvolení. 

 

 (Poznámka: Nebol čítaný Ing. M. Vereš.) 

 Nečítal som.  

 Tak ešte raz: 

 

 

Volebný obvod č. 1: 

 JUDr. Tomáš Korček  

 Ing. Marián Vereš 

 Mgr. Marek Norovský 

 MUDr. Pavol Dubček  

 Mgr. Dan Sládek  

 

 Bol som prehliadol; možno sa stalo.  

 

 To sú výsledky proste volieb do nášho zastupiteľstva. 

 Ďakujem za pozornosť.    

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne za podanie správy.  

 

 Na základe výsledkov, ktoré tuná vyhlásil predseda 

Miestnej volebnej komisie, dovoľujem si požiadať pána Mgr. 

Rudolfa Kusého, aby zložil zákonom predpísaný sľub do rúk 

starostu Ing. Richarda Frimmela.  

 Poprosím Hymnu Slovenskej republiky. 

 

 HYMNA SR 
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BOD 4: 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto. 

 

Mgr. Rudolf  K u s ý :  

 

 "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a 

Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 

budem pri výkone funkcie starostu uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia."  

 SĽUBUJEM. 

 

 

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

 Poprosím pána predsedu,  aby odovzdal osvedčenie o 

zvolení.  

 (Odovzdanie osvedčenia o zvolení predsedom Miestnej 

volebnej komisie.) 

 

 Poprosím o podpísanie sľubu. 

 (Podpísanie sľubu.) 

 

 

 Poprosím odchádzajúceho pána starostu Ing. Richarda 

Frimmela, aby oficiálne odovzdal insígnie mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto novozvolenému starostovi Mgr. 

Rudolfovi Kusému. 

 (Odovzdanie insígnií.) 

 (Potlesk.) 
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J. Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného referátu: 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Môžete si sadnúť.  

 

  

 Poprosím teraz najstaršieho z novozvolených pánov 

poslancov, podľa toho tak ako to káže zákon, aby prečítal 

sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto. 

 Poprosím Ing. Annu Jánošovú. 

 Poprosím vás tiež ešte vstaňte.  

 

 

 

BOD 6: 

Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto a sľubu novozvolených poslancov 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto   

 

 

Ing. Anna  J á n o š o v á. 

 "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 

ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone 

svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomie." 

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Sadnite si. 
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 Poprosím, teraz budem vyvolávať jednotlivých 

poslancov, aby podaním ruky a vyslovením slovíčka 

"sľubujem", spečatili svoj sľub poslanca do rúk 

novozvoleného starostu pána Mgr. Kusého. 

 

 

 Poprosím predsedu Miestnej volebnej komisie, aby 

podľa toho ako budem čítať poslancov, odovzdával 

osvedčenia o zvolení za poslanca.  

 

 Dagmar  A r v a j o v á, nech sa páči. 

 Poprosím podpísať sľub.             (podpis, potlesk) 

 

 Ing. Katarína  A u g u s t i n i č  (podpis, potlesk) 

 Peter Á g o s t o n                 (podpis, potlesk) 

 Ing. Martin  B a r t o š            (podpis, potlesk) 

 Ing. Helena  B á n s k a, CSc.,     (podpis, potlesk) 

 Ing. Jozef  B i e l i k,            (podpis, potlesk) 

 Mgr. Marek B o b á k                (podpis, potlesk) 

 MUDr. Pavol D u b č e k             (podpis, potlesk) 

 Ing. Branislav  F e j e š           (podpis, potlesk) 

 Ing. Pavol G a l a m b o š          (podpis, potlesk) 

 Ing. Libor G a š p i e r i k        (podpis, potlesk) 

 Ing. Július J a c k u l i a k       (podpis, potlesk) 

 Ing. Anna  J á n o š o v  á         (podpis, potlesk) 

  JUDr. Tomáš K o r č e k             (podpis, potlesk) 

 Vladimír  M a r g o l i e n         (podpis, potlesk) 

 Mgr. Richard  M i k u l e c         (podpis, potlesk) 

 Mgr. Marek  N o r o v s k ý         (podpis, potlesk) 

 Ing. arch. Otto  N o v i t z k y    (podpis, potlesk) 

 Mgr. Edita  P f u n d t n e r       (podpis, potlesk) 

 Mgr. František  R á c z             (podpis, potlesk) 

 

 

 Mgr. Dan  S l á d e k               (podpis, potlesk) 
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 Peter  S z u s č í k                (podpis, potlesk) 

 Ing. Marián  V e r e š              (podpis, potlesk) 

 Ing. Andrea  V í t k o v á          (podpis, potlesk)  

 Ing. Stanislav  W i n k l e r       (podpis, potlesk) 

 

 Ďakujem pánovi starostovi. 

 Ďakujem predsedovi Miestnej volebnej komisie.  

 

 Blahoželám vám všetkým a poprosím teraz novozvoleného 

pána starostu Mgr. Kusého o príhovor. 

 

 

 

BOD 5: 

Vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

 

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

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,  

 vážený pán bývalý starosta, milí hostia,  

 

 dovoľte, aby som poslankyniam a poslancom 

zablahoželal k ich zvoleniu do Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 

 

 Ďakujem môjmu predchodcovi za 16 rokov práce v 

prospech obyvateľov našej mestskej časti. Ako sám veľmi 

správne viackrát zdôraznil napriek pokračujúcej kríze mi 

odovzdáva funkčný úrad bez dlhov.  

 

 Nadviažem na všetko čo bolo dobré a budem v tom 

pokračovať.  
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 To, čo chcem počas nášho funkčného obdobia určite 

akcentovať je zapojenie obyvateľov našej mestskej časti do 

rozhodovania a zintenzívnenie komunikácie s občanmi.  

 

 Samozrejmosťou našej politiky bude priamy kontakt s 

obyvateľmi. 

 

 Voľby skončili 27. novembra. Teraz je čas zladiť 

programy, dohodnúť sa na prioritách a pracovať spolu v 

prospech obyvateľov. 

 

 Niektorí z nás v Novom Meste bývajú a preto máme k 

našej mestskej časti vzťah a dokážeme sa tešiť aj z 

maličkostí, ktoré skvalitňujú životný priestor okolo nás.  

 

 Som za to, aby naša spolupráca bola založená na 

vzájomnom rešpekte a slušnosti. Sú totiž predpokladom 

zhody a súzvuku, ktoré sa budú ďalej prenášať do 

verejnosti.  

 

 Sú, pravda, takí, ktorí slušnosť považujú za slabosť 

a nerozhodnosť. Môžem vás ubezpečiť, že pri výzvach, ktoré 

sú pred nami a plánovaných projektoch si niečo podobné 

určite nedovolím. Prospech našich obyvateľov musí stáť na 

prvom mieste.  

 

 

 Prišiel čas, aby spolu s Novomešťanmi predstavili a 

vytvorili víziu ďalšieho rozvoja našej mestskej časti. 

Očakáva sa od nás, že dokážeme naplánovať a predstaviť, 

kde sa budeme, kam sa dostaneme o 10, 15 či 20 rokov. A, 

samozrejme, začať našu víziu realizovať uskutočnením 

konkrétnych projektov.  
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 Práce je pred nami dosť a ja vás pozývam, aby ste sa 

zapojili.   

 Ďakujem. 

 (Potlesk.)  

 

 

 Ak dovolíte na záver, pozdravuje nás predseda 

Bratislavského samosprávneho kraja pán Frešo. 

 

 Je mu veľmi ľúto, že sa nemohol nášho zasadnutia 

zúčastniť a odkazuje nám, že to čo chcel dnes povedať, nám 

povie na zasadnutí, na ktoré som ho pozval koncom januára.  

 

 

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

 Ďakujem pánovi starostovi. 

 Poprosím ho, aby ukončil slávnostnú časť zasadnutia, 

aby vyhlásil prestávku. 

 

 V rámci prestávky vás pozývame do predsálí, kde máte 

prichystané malé občerstvenie.  

 

 

 Chcela by som vás však poprosiť, máme tu fotografa, 

ktorý by si chcel novozvolených poslancov odfotografovať. 

Robíme to kvôli tablu, ktoré zverejňujeme na internetovej 

stránke a bude to v predsobáške; to znamená cez schody a 

dozadu.  

 Nech sa páči, pán starosta.  

 

 

Mgr. R. K u s ý, starosta MČ B-NM: 

 Dámy a páni, ukončujem slávnostné zasadnutie a 

pozývam vás na malé občerstvenie. 
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 Stretneme sa o 30 minút, teda o 10,45 hod.  

 Ďakujem.  

 

 (Prestávka.) 

 

 

      

              P R A C O V N Á   Č A S Ť  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Poprosím organizačné, koľko ľudí je prítomných, koľko 

poslancov je prítomných v rokovacej sále?  

 

 

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

 Pán starosta, prítomných je 20 poslancov. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím, tam hore myslím sedia ešte piati; môžte ich 

zavolať? 

 (Príchod 5 poslancov.) 

 

 Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.  

 

 Dámy a páni, prepáčte tú dlhšiu prestávku.  

 

 

 

 O t v á r a m  prvé pracovné zasadnutie mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto a vítam hostí. 
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 Za overovateľov záznamu a uznesení navrhujem: 

 pána Martina Bartoša 

 pána Stanislava Winklera   

 pani Katarínu Augustinič. 

 

 

 Poprosím vás, prejdeme k hlasovaniu. 

 Kto je za predložený návrh? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             25 poslancov.  

 Ďakujem. 

 Proti?             Nikto. 

 Zdržal sa niekto?  Nikto. 

 Ďakujem pekne.  

 

 

 Skrutátorkami dnešného zasadnutia bude: 

 pani Ing. Zuzana Zbončáková 

 a sl. Iveta Sviteková,  

pracovníčky nášho Miestneho úradu. 

 Ďakujem.  

 

 

 

BOD 1. 

Schválenie programu rokovania. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 P r o g r a m   ste dostali všetci poštou. 

 Čiže, pán Gašpierik? 

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

 Ja si dovolím predložiť návrh na zmenu dnešného 

rokovania.  

 

 Navrhujem vypustiť bod č. 4 - Návrh na voľbu 

zástupcov starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 

 

 A doplniť bod: 

Návrh na zriadenie Miestnej rady - ako bod 4.  

 

 Potom ostatné body sa posunú.  

 Ako bod 5 - Návrh na spôsob vykonania volieb - 

samostatný bod.  

 

 Potom navrhujem vypustiť pôvodný bod č. 9 - Návrh na 

voľbu členov - odborníkov komisií.  

 

 Za pôvodný bod č. 11 navrhuje nový bod: 

- Návrh na voľbu poslanca pre zvolávanie miestneho zastu- 

  teľstva. 

 Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Buďte taký láskavý, ešte raz to prečítajte.  

 Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Za bod č. 3 navrhujem bod č. 4 - Návrh na zriadenie 

Miestnej rady.  

 

 Za tento bod, samostatný bod - Návrh na vykonanie 

spôsobu volieb.  
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 Pôvodný bod č. 4 som navrhol vypustiť.  

 

 Bod č. 9 pôvodný som navrhol vypustiť. 

 Za bod č. 11, pôvodný, návrh na voľbu poslanca pre 

zvolávanie miestneho zastupiteľstva - ako nový bod.  

 

 To znamená, od bodu 3 sa ostatné prečíslujú po 

vypustení a doplnení. 

 Ďakujem.   

 

 

Starosta Ing. R. K u s ý : 

 Má ešte niekto nejaký návrh k dnešnému programu? 

 

 

 Takže, dámy a páni, dávam hlasovať o zmenách, ktoré 

navrhol pán Gašpierik.  

 Kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             17 poslancov.  

 Kto je proti?      Nikto. 

 Zdržal sa hlasovania?  7  

 Ďakujem. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

 Dámy a páni, hlasujeme o programe ako celku.  

 Poprosím vás, kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            24 poslancov 

 Proti?            Nikto.  

 Zdržal sa?      1 
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 Ďakujem pekne.  

 Konštatujem, že dnešný program bol schválený. 

 

 Prejdeme k bodu č. 2. 

 

 

 

BOD 2: 

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Do mandátovej komisie boli navrhnutí: 

 - pán Otto Novitzky  

 - pani Helena Bánska 

 - pán František Rácz  

 

 

 Do návrhovej komisie: 

 - pán Vladimír Margolien 

 - pani Andrea Vítková  

 - pán Libor Gašpierik 

 

 

 A do volebnej komisie: 

 za nezávislých navrhujem pána Bielika 

 za klub SDKÚ pán Bartoš 

 za klub MOST-HÍD, SaS, KDH pani Plundtner - môže byť? 

 (Súhlas.) Ďakujem pekne.  

 

 Takže má niekto iný návrh? 

 

 Dámy a páni, dávam hlasovať o bode 2 ako celku.   
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 To znamená o voľbe mandátovej, návrhovej a volebnej 

komisie v zložení, ako som navrhol. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 Kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             25 poslancov. 

 Proti?             Nikto. 

 Zdržal sa?         Nikto. 

 Ďakujem pekne.  

 

 Konštatujem, že komisie boli schválené.  

 

 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby zaujala svoje miesto 

po mojej ľavici a mandátovú komisiu po mojej pravici.  

 

 A poprosím členov volebnej komisie sem dopredu.  

 Nech sa páči.  

 

 V pozvánke sa nachádza ešte bod: 

 Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto.. 

 

 

 

BOD 3: 

Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Čiže vzhľadom na to, že ten bod nebol spomenutý; či 

mali ste ho tam spomenutý? 
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :  

 To sa len posunulo, ja som navrhol od pôvodného bodu 

programu rokovania od bodu č. 3. To znamená, že to ostalo 

do bodu 3. A ja som navrhol za pôvodný bod 3, takže ten 

bod ostáva, samozrejme.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Sekundu, len pán prednosta si zoberie tie papiere. 

 Poprosím predkladateľa návrhu pána prednostu, aby ho 

predniesol. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Dobrý deň. Predkladám návrh na úpravu platu starostu. 

 Predkladám ho na základe mne vysvetlenej dohody.  

 

 Tento návrh platu starostu vychádza zo zákona, ktorý 

definuje presný postup. Je to zákon 253 z roku 1994 o 

právnom postavení platových pomerov starostov, ktorý 

vychádza z minimálneho platu v národnom hospodárstve za 

predchádzajúci kalendárny rok, čiže nie za rok 2010 a 

2009. 

 

 Vzhľadom na to, že podľa tohto zákona je Bratislava 

zaradená medzi obce, medzi 20 tisíc až 50 tisíc, je 

koeficient, ktorým sa táto výška, tento plat násobí 

koeficientom 3,23, vychádza úprava platu.  

 

 A pokiaľ som dostal informáciu, podľa dohody sa 

navrhuje, aby sa tento plat ešte zvýšil o 25 %, ktorú môže 

odsúhlasiť zastupiteľstvo.    
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 Mesačný plat potom spolu po zaokrúhlení sa navrhuje 

vo výške 2.987 Eur.  

 

 Termín platnosti od 22. decembra 2010. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne.  

 Ja si dovolím prevziať vedenie. Nakoľko sa týka, 

samozrejme, platu starostu, asi by to nemal viesť pán 

starosta. A z toho aspektu, že nemáme zvolených zástupcov 

starostu, dovolím si uviesť to ako precedens návrhovej 

komisie pre rokovanie tohto bodu.  

 

 Takže otváram k tomuto bodu diskusiu v zmysle návrhu, 

ktorý je vám predložený a uviedol prednosta úradu pán 

Kollárik.  

 

 Sú nejaké pripomienky, návrhy?  

 Pokiaľ nie, tak dovolím si predložiť na schválenie v 

zmysle predloženého návrhu, návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e  

plat starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto podľa 

predloženého návrhu. 

 

 Dávam hlasovať, kto je za tento návrh? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             24 poslancov. 

 Kto je proti?      Nikto. 

 Zdržal sa niekto hlasovania?  1 

 Ďakujem pekne.  
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 Týmto konštatujem, že tento bod bol prijatý.   

 Odovzdávam slovo pánovi starostovi.  

 Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prechádzame k ďalšiemu bodu. 

 

 

Pôvodný bod 4: 

Návrh na voľbu zástupcov starostu mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto 

 (V y p u s t e n ý   z programu rokovania.)   

 

 

Nový bod 4:  

Zriadenie Miestnej rady mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči.  

 

 

Poslanec Ing. M.  B a r t o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. 

 Ja by som navrhoval takéto uznesenie: 

 

 Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Nové Mesto  

 zriaďuje  

 Miestnu radu miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto v počte 7. 

 

 

 



 
 
 
                              1. zas. MZ B-Nové Mesto 22.12.2010 

28 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 7 členov navrhujete.  

 (Áno.) 

 Má niekto iný návrh?  Nie. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Môžme hlasovať o predloženom návrhu poslanca Bartoša: 

Miestne zastupiteľstvo. 

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Počkajte, prosím vás.  

 Predložte, prosím, návrh uznesenia.   

 

 

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

 Uznesenie by mal asi, predpokladám, pán poslanec 

Bartoš, lebo dneska sedíme tak ako sedíme, že nie sú tu 

pracovné stoly, mal by ho predložiť písomne, samozrejme, 

návrhovej komisii.  

 

 Takže pokiaľ môžem tak len z jeho návrhu, ktorý 

predložil ústne, bude doložený teda písomne. 

 

 Predkladám návrh na schválenie uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, že  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto 

 z r i a ď u j e  

Miestnu radu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v 

počte 7 členov.  

 Pán starosta, môžte dať hlasovať.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Kto je za tento návrh? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             15 poslancov. 

 Ďakujem.  

 Kto je proti?    4 

 Zdržal sa?       6 

 Ďakujem.  

 

 Konštatujem, že návrh bol schválený.  

  

   Ďalším návrhom je: 

 

 

 

BOD 5: (Nový bod): 

Návrh na vykonanie volieb členov Miestnej rady mestskej  

časti Bratislava - Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Z klubov tu mám návrhy; ak dovolíte, prečítam ich ja.  

 Za klub; pán Bartoš.  

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š :  

 Ide o spôsob hlasovania.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 O spôsobe hlasovania.  
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 Podľa Metodického pokynu vydaného Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky z novembra tohto roka by sme 

mali hlasovať tajne.  

 Ideme hlasovať o spôsobe hlasovania. Želáte si? 

 

 

Poslanec Ing. M.  B a r t o š  

 Bol taký bod navrhnutý v programe a bol schválený.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Kto má k tomuto bodu nejaký návrh? 

 Pán poslanec.  

 

 

Poslanec Ing. M.  B a r t o š : 

 Ja mám návrh uznesenia, že  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto bude schvaľovať všetky personálne návrhy 

verejným hlasovaním.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Má niekto iný návrh alebo protinávrh? 

 Chcem len upozorniť, že Metodický pokyn hovorí jasne 

v tejto veci a preferuje tajné hlasovanie.  

 Pán poslanec. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 (Vyjadrenie sa k Metodickému pokynu a k Rokovaciemu 

poriadku.)  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím o vysvetlenie pána prednostu. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  

 Spravím velice jednoduché vysvetlenie. 

 

 Je pravdou to, čo povedal pán poslanec Korček, že 

Rokovací poriadok mestskej časti hovorí v tejto časti, že 

je hlasovanie verejné, ale je aj tajné. 

 

 Ale druhé, pán starosta vychádza z Metodického 

pokynu, ktorý vydalo Ministerstvo vnútra ako doporučenie, 

ktoré bolo rozoslané všetkým obciam, všetkým starostom.  

 

 Metodický pokyn, správne ako hovoríte, vy sa môžte 

rozhodnúť o technike a spôsobe hlasovania, tak ako sa 

rozhodnete väčšinovým spôsobom. 

 

 Čiže, keď je tu predložený návrh na to, že to bude 

verejné hlasovanie, to znamená, že všetky nasledujúce 

hlasovania bude potrebné o tom diskutovať alebo prípadne 

schváliť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Priznám sa, osobne sa s takýmto niečím neviem 

stotožniť; celé 4 roky bolo všetko neverejné. 

 

 

Poslanec Ing. M.  B a r t o š : 

  Aby dnes všetky návrhy boli verejným hlasovaním.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja by som rešpektoval Metodický pokyn, ale je to na 

vás, samozrejme.  

 Takže poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e,  

že ďalšie uznesenia tohto Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto budú schvaľované 

verejným hlasovaním na dnešnom rokovaní miestneho 

zastupiteľstva. 

 Prepáčte, opravil som: "personálne". 

 Pán starosta, môžte nechať hlasovať o tomto návrhu.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 Kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            19 poslancov. 

 Ďakujem. 

 Kto bol proti?            Nikto. 

 Kto sa zdržal hlasovania?   6 

 Takže návrh bol schválený.  

 

 Budeme hlasovať o personálnom zložení Miestnej rady 

verejne. 
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BOD 6): (pôvodný bod 5) 

Návrh na voľbu členov Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Z klubov som dostal nasledovný návrh.  

 

Za klub SDKÚ                       pán Pavol Galamboš 

                                   pán Libor Gašpierik 

                                   pán Peter Szusčík 

 

Za klub nezávislých poslancov      pán Stanislav Winkler 

                                   pán Richard Mikulec 

                                   pán Pavol Dubček 

 

Za klub KDH, MOST-HÍD, SaS         pani Edita Pfundtner 

 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 Chce niekto doplniť návrh? 

 Má niekto iný návrh? 

 Nech sa páči, pán poslanec Korček.  

  

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :   

 Ďakujem veľmi pekne  za slovo, pán starosta. Ja som 

už momentálne tretie volebné obdobie poslancom; niektorých 

kolegov poznám a niektorých kolegov nepoznám. Predtým, ako 

budeme hlasovať, bol by som rád, keby sa nám predstavili 

ako zo slušnosti.  

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

 V poriadku. Súhlasím.  

 Takže začneme od pána Galamboša, tak ako som čítal, 

ten zoznam. Nech sa páči, pán poslanec. 

 

 

Poslanec Ing. Pavol  G a l a m b o š : 

 Dobrý deň. Som ženatý, jeden syn. Pracujem ako 

riaditeľ odboru služieb a investícií Dopravný podnik 

Bratislava. Bol som poslanec aj v minulom funkčnom období. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán Gašpierik. 

 

 

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

 Dobrý deň. Ja som teda tretie funkčné obdobie 

poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto 

a súčasne druhé volebné obdobie ako poslanec Mestského 

zastupiteľstva od včera.  

 V minulom funkčnom období som v rámci mestskej časti 

pôsobil ako člen Miestnej rady a komisie sociálnej a 

bytovej. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Szusčík. 
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Poslanec Peter  S z u s č í k : 

 Ďakujem. Dobrý deň. Som novozvolený poslanec. 

Pracoval som 4 roky v Komisii územného rozvoja v 

predchádzajúcom volebnom období. Som Novomešťan 40 rokov. 

Žijem, bývam tu.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Winkler. 

 

 

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

 Dobrý deň. Som nezávislý poslanec volený vo 4. 

volebnom obvode. Som ženatý a mám 2 deti. Som podnikateľ. 

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Dobrý deň. Som prvýkrát zvolený za poslanca a som 

podnikateľ.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán Pavol Dubček. 

 

 

Poslanec MUDr. Pavol  D u b č e k :  

 Dobrý deň.  
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 Som lekár, štátna chirurgická traumatologická 

ambulancia na Tehelnej; bývam o dve ulice ďalej. Predtým 

som dlhšie žil v Malackách, lebo som nemohol pracovať v 

Bratislave. Bol som poslancom Bratislavského samosprávneho 

kraja, kde som robil v Komisii regionálneho rozvoja a 

životného prostredia.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

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

 Ďakujem. Mám 37. Žijem a bývam v tejto mestskej 

časti. Pracujem; súkromné povolanie mám advokát ale v 

súčasnosti som aj poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky a som novozvolená poslankyňa v tejto mestskej 

časti. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Takže, dámy a páni, ak nie sú výhrady, poprosím 

návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto  

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 v o l í  

 členov Miestnej rady. 

  



 
 
 
                              1. zas. MZ B-Nové Mesto 22.12.2010 

37 

 Chcel som to čítať v poradí, ale budem tak ako to 

prečítal pán starosta; teda abecedne som to chcel 

prečítať. 

 

 Budem čítať v poradí ako teda to predložil pán 

starosta: 

 

Galamboš Pavol, Pfundtner Edita, Gašpierok Libor, Szusčík 

Peter, Winkler Stanislav, Mikulec Richard, Dubček Pavol.          

 Môžte nechať hlasovať. 

 Ďakujem pekne.  

 

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý :  

 Kto je za predložený návrh? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            21 poslancov. 

 Ďakujem. 

 Kto je proti?     Nikto. 

 Zdržal sa niekto hlasovania?  3 

 Ďakujem pekne.     

 Konštatujem, že návrh bol schválený.  

 

 Ďalší bod. 

 

 

 

BOD 7:  (pôvodný bod 6) 

Návrh na zriadenie stálych odborných komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Máme návrh na 9 komisií: 

 

1. Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany 

   verejného poriadku 

2. Komisia finančná pre správu a nakladanie s majetkom  

   mestskej časti 

3. Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby 

4. Komisia pre školstvo a vzdelávanie 

5. Komisia sociálnych vecí a bývania  

6. Komisia pre mládež, kultúru, šport, voľný čas a infor- 

   mačné systémy 

7. Komisia návrhová 

8. Komisia mandátová 

9. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

   verejných funkcionárov zastupiteľstva mestskej časti  

   Bratislava - Nové s výkonom agendy sťažností voči vole- 

   ným funkcionárom v našej mestskej časti. 

 

 Chce sa niekto vyjadriť?   

 Nech sa páči, pán poslanec. 

 

 

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

 Ja by som si dovolil predložiť jeden malý pozmeňovací 

návrh. 

 

 Keď ste predstavil komisiu sociálnych vecí a bývania, 

ja by som si ju dovolil doplniť, že táto komisia by mala 

pôsobnosť o oblasť zdravotníctva.  

 

 To znamená, že táto  komisia by mala svoj názov 

"Komisia sociálnych vecí, bývania a zdravotníctva". 

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

 V zásade môže byť, len myslím si, že by vzhľadom na 

tie plány, ktoré chceme v našej mestskej časti zrealizovať 

a vzhľadom na to, akú máme pôsobnosť, by som sa potom skôr 

prikláňal k vytvoreniu ad hoc komisie, do ktorej by som 

vás chcel pozvať, a ktorá bude riešiť jeden konkrétny 

špecifický problém. 

 Preto by som rád túto vec nedával. 

 Čiže, ak by ste mohli stiahnuť návrh. 

 

 

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

 Sťahujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 

 Čiže poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala, v 

prípade že nemá už nikto iný návrh. 

 Nech sa páči.  

 

 

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

 Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 z r i a ď u j e 

9 komisií, z toho 6 pracovných a 3 stále; 6 stálych a 3 

osobitné komisie.  

 

 Šesť stálych komisií: 
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1. Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany  

   verejného poriadku 

2. Komisia finančná pre správu a nakladanie s majetkom  

   mestskej časti  

3. Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby 

4. Komisia pre školstvo a vzdelávanie 

5. Komisia sociálnych vecí a bývania 

6. Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a infor- 

   mačné systémy 

7. Komisia návrhová  

8. Komisia mandátová    

9. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 

   verejných funkcionárov zastupiteľstva mestskej časti  

   Bratislava - Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči 

   voleným funkcionárom v mestskej časti Bratislava - Nové 

   Mesto. 

 

 Pán starosta, môžte nechať hlasovať o predloženom  

návrhu uznesenia.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, kto je za predložený návrh? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            24 poslancov. 

 Ďakujem. 

 Proti?            Nikto. 

 Zdržal sa?        Nikto. 

 Ďakujem pekne.  

 

 Konštatujem, že návrh bol schválený. 
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BOD 8:  (pôvodný bod 7) 

Návrh na voľbu predsedov stálych odborných komisií 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Na základe dohody klubov si vám dovolím predložiť 

nasledovný návrh: 

 

 Za predsedu Komisie dopravy, životného prostredia a 

ochrany verejného poriadku je navrhovaná pani Anna  

J á n o š o v á. 

 

 Za predsedu Komisie finančnej pre správu a nakladanie 

s majetkom mestskej časti pán Jozef  B i e l i k. 

 

 Za predsedu Komisie územného plánovania, urbanizmu a 

výstavby pán Otto  N o v i t z k y. 

 

 Za predsedu Komisie pre školstvo a vzdelávanie pani 

Andrea  V í t k o v á.   

 

 Za predsedu Komisie sociálnych vecí a bývania pán 

Martin  B a r t o š. 

 

 Za predsedu komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný 

čas a informačné systémy pani Dagmar A r v a y o v á. 

 

 Za predsedu návrhovej komisie pán Jozef  B i e l i k. 

 

 Za predmetu mandátovej komisie pán František R á c z.  
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 Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov za mestskú časť 

Bratislava - Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči 

voleným funkcionárom v našej mestskej časti pán Július   

J a c k u l i a k.    

 

 Má niekto iný návrh? (Nie.) 

 Poprosím návrhovú komisiu.  

 

 

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

 Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 v o l í   

predsedov komisií: 

 

- Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany  

  verejného záujmu Jánošová Anna. 

- Komisia finančné pre správu a nakladanie s majetkom   

  mestskej časti Bielik Jozef. 

- Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby 

  Novitzky Otto. 

- Komisia pre školstvo a vzdelávanie Vítková Andrea. 

- Komisia sociálnych vecí a bývania Bartoš Martin. 

- Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a infor- 

  mačné systémy Arvayová Dagmar. 

- Komisia návrhová Bielik Jozef. 

- Komisia mandátová Rácz František.   

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  

  verejných funkcionárov zastupiteľstva mestskej časti  

  Bratislava - Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči 
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  voleným funkcionárom v mestskej časti Bratislava - Nové    

  mesto Jackuliak Július. 

 

 Pán starosta, môžte nechať hlasovať o predloženom 

návrhu uznesenia.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nechám hlasovať, kto je za predložený návrh? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            24 poslancov. 

 Ďakujem. 

 Proti?            Nikto. 

 Zdržal sa?      1 

 Ďakujem.  

 

 Ďalším bodom je bod 8. 

 

 

 

BOD 9: (pôvodný bod 8) 

Návrh na voľbu členov - poslancov stálych odborných 

komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 V Komisii dopravy, životného prostredia a ochrany 

verejného poriadku je zloženie navrhované na základe 

dohody klubov nasledovné: 

 pán Pavol Dubček 

 pán Marek Bobák. 
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 V Komisii finančnej pre správu a nakladanie s 

majetkom mestskej časti; zloženie komisie mimo predsedu je 

navrhované nasledovne: 

 pán Peter Ágoston 

 pán Pavol Galamboš 

 pani Katarína Augustinič 

 pán Stanislav Winkler 

 pán Marián Vereš 

 pani Edita Pfundtner. 

 

 

 V Komisii územného plánovania, urbanizmu a výstavby, 

mimo predsedu  

 pán František Rácz 

 pani Helena Bánska 

 pán Július Jackuliak 

 pán Tomáš Korček. 

 

 

 Členovia Komisie pre školstvo a vzdelávanie, mimo 

predsedu 

 pán Dan Sládek 

 pán Peter Szusčík. 

 

 

 Členovia Komisie sociálnych vecí a bývania 

 pán Vladimír Margolien 

 pán Libor Gašpierik 

 pán Richard Mikulec. 

 

 

 Pre Komisiu kultúry, mládeže, športu a voľného času a 

informačných systémov 

 pán Marek Norovský  

 pani Edita Pfundtner. 
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 A v prípade návrhovej komisie budeme voliť členov na 

každom zastupiteľstve. 

 

 V prípade mandátovej komisie takisto.  

 

 

 A v prípade Komisie na ochranu verejného záujmu: 

 pani Andrea Vítková 

 pán Vladimír Margolien 

 pani Edita Pfundtner 

 pani Katarína Augustinič 

 pani Dagmar Arvayová 

 pán Pavol Dubček. 

 

 

 Má niekto iné návrhy? 

 Nech sa páči. 

 

 

 

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

 Ja by som sa chcela vyjadriť ku Komisii pre kultúru a 

pýtam sa, či nemajú namiesto mňa niekoho nominovať, 

nakoľko som vo finančnej komisii; či by niekto mal záujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán poslanec. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo.  
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 Ja si dovolím, tak možno požiadam pána poslanca 

Korčeka, pokiaľ by vystúpil v rámci tohto bodu, rozprávali 

sme ohľadne členov - odborníkov, kde by sme uložili druhú 

časť tohto návrhu uznesenia ako ukladaciu časť, pokiaľ by 

sa prihlásil, aby sme teda nevystupovali dvaja.  

 Ďakujem. 

 

 

 A čo sa týka pripomienky pani Pfundtner, aj včera v 

rámci mestského zastupiteľstva, alebo v rámci iných 

orgánov samosprávy, samozrejme, poslanec môže byť účastník 

viacerých komisií. Je to teraz tak, aby sme mali minimálne 

3-členné komisie.  

 

 Takže samozrejme, budeme dovoľovať ešte odborníkov, 

takže potom prípadne na ďalšom rokovaní by sme to mohli 

riešiť aj touto formou, že to nie je v nejakej 

disproporcii.  

 

 

 Ale dovolím si predložiť ešte dva návrhy v zmysle 

predloženého, ktoré tu prečítal pán starosta. 

 

 Ja by som si dovolil navrhnúť malú zmenu, akú sme tu 

mali vlastne zvykom v minulých volebných obdobiach, kde 

mandátová komisia mala svoje samostatné pracovisko; tak to 

poviem. 

 

 Ja by som rád využil alebo predložil návrh tak jaký 

máme v rámci mestského zastupiteľstva, kde táto komisia je 

trvale zvolená a nemusia stále zasadať vlastne v rámci 

každého zastupiteľstva, nakoľko to nie je nevyhnutné.     
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 To znamená, že táto komisia by bola počas celého 

funkčného obdobia zvolená v zložení 3 členov.  

 

 To znamená, že by som si dovolil ešte navrhnúť člena 

tejto komisie 

 pána Richarda Michalca a 

     pána Petra Ágostona za členov. 

 

 

 A súčasne v zmysle celého návrhu, ktorý predniesol 

pán starosta, ja by som si dovolil ešte jeden návrh, kde 

by sme v rámci tohto zastupiteľstva alebo tejto voľby 

vykonali súčasne aj voľbu podpredsedu; v zmysle tých 

návrhov ktoré tu boli predložené. 

 

 Má to veľkú účelnosť a efektivitu v tom zmysle; 

pokiaľ predseda nie je prítomný, je potrebné aby bola táto 

komisia vedená, mohol by ju zastupovať, samozrejme, tento 

podpredseda, túto činnosť, funkciu predsedu. 

 

 A z tých mien, ktoré boli prečítané, si takto dovolím 

prečítať tento môj návrh: 

 

 Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany 

verejného záujmu - podpredseda Dubček Pavol. 

 Ostatní, ktorí boli prečítaní, by zostali, 

samozrejme, ako členovia. To sa týka pre všetky komisie. 

 

 Komisia finančná pre správu a nakladanie s majetkom 

mestskej časti - podpredseda Ágoston Peter. 

 

 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby - 

podpredseda Rácz František. 
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 Komisia pre školstvo a vzdelávanie - podpredseda 

Sládek Dan. 

 

 Komisia sociálnych vecí a bývania - podpredseda 

Margolien Vladimír. 

 

 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a 

informačné systémy - podpredseda Norovský Marek.  

 

 Pán starosta, chcem sa ešte spýtať, pre tú poslednú 

komisiu, deviatu, ktorá bola zriadená, Komisia na ochranu 

verejného záujmu, vy ste čítali tam nominácie? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, určite.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Tak za podpredsedu tejto komisie by som navrhol  - 

Vítková Andrea. 

 Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem aj ja. 

 Má niekto iný návrh? 

 Áno. Pán poslanec, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T.  K o r č e k :  

 Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Ja by som 

chcel nadviazať na svoje úvodné slovo o otváraní 

samosprávy občanom, občianskym iniciatívam, občianskym 

združeniam. 
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 Dnes ešte nebudeme voliť členov - odborníkov komisií, 

ale teda určite ich budeme mať. Doteraz bolo takým zvykom, 

že skôr poslanci, ktorí, resp. členovia - odborníci boli 

tí, boli tí, boli to nominanti politických strán, ktorí sa 

nedostali zvyčajne do miestneho zastupiteľstva.  

 

 Myslím si, že mali by tam pracovať vo väčšej miere a 

vo väčšom zastúpení ľudia, ktorí majú záujem o samosprávu,   

bežní občania. 

 

 A preto chcem dať návrh, aby v rámci nominácií bol 

zverejnený na internete, na našej internetovej stránke 

oznam, že ľudia, ktorí majú záujem ako členovia - 

odborníci pôsobiť v komisiách, aby sa mohli hlásiť na 

Miestny úrad. A taktiež aby to bolo zverejnené 

prostredníctvom našej televízie, v teletexte a v Hlase 

Nového Mesta. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S týmto návrhom sa môžem iba stotožniť.  

 Ďakujem pekne. 

 Poprosím; nech sa páči, pán poslanec. 

 

 

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

 Ja si teda dovolím ešte raz, lebo ako som povedal sme 

to konzultovali s pánom Korčekom, lebo včera sme to mali 

aj v rámci Mestského zastupiteľstva. Takže by som 

predložil návrh nie ako člen návrhovej komisie ale ako 

poslanec, a potom by som nechal aj hlasovať. 
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 K tomuto bodu by bola druhá časť uznesenia; po B 

ukladá. 

 

 A návrh uznesenia by znel: 

 U k l a d á  predsedom komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  

predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto návrhy na voľbu ďalších 

členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto z radov občanov, neposlancov. 

 Termín: do 31. 3. 2011.  

 

 To by bola druhá časť uznesenia tohoto bodu programu 

rokovania.  

 Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, ten dátum, ešte raz? 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Do 31. 3. Diskutovali sme tiež širšie, ale myslím že 

to má súvis s tým čo predložil pán Korček, čo tu povedal 

na mikrofón. Pokiaľ chceme urobiť takú širšiu diskusiu, 

tak ten termín, ja si myslím, že patrične je primeraný, 

aby sa občania mohli prihlásiť. 

 

 A ešte raz je to, to znamená, že pokiaľ by prišlo k 

nejakej skoršej dohode, zhode, alebo príprave toho 

konkrétneho návrhu, môže to byť hneď aj na najbližšie 

rokovanie zastupiteľstva, napríklad v januári. Ale tam, 

kde by sa to napríklad nestihlo, preto je ten termín 

širší. Ale je možné, samozrejme, aj v januári. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže poprosím vás, ideme hlasovať. 

 Kto je za predložený návrh? 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ktorý som prečítal. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Sekundu, ak dovolíš. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Chcel som poprosiť, spravte tam ešte vysvetlenie k 

tomu, o tom ozname. Má to byť súčasťou uznesenia, alebo ja 

si to zoberiem ako úlohu. Normálne to nie je treba, to 

pokladám za dôležitú, len či vy chcete pristúpiť k tomuto 

spôsobu? 

 

 Takže, keď chcete pristúpiť, ja to doporučujem, aby 

to bolo, že ukladá prednostovi zabezpečiť zverejnenie na 

webovej stránke, a týmto spôsobom, aby sa ľudia mohli 

prihlásiť v termíne, povedzme do 10. januára.  

 

 A s tým, že tie podnety budem potom odovzdávať 

jednotlivým predsedom. 

 

 

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

 Prosím, bola by to ako tretia časť uznesenia.  

 

 Ale poprosím pána JUDr. Korčeka, pokiaľ budem čítať 

tento kompletný návrh uznesenia že by si pripravil a že by 

mi to dal v písomnej forme zatiaľ. Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže poprosím vás návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto: 

  

 Miestne zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto    

 v o l í  za povereného podpredsedu  

Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného 

záujmu, budem čítať bez titulov, Duček Pavol. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, pán poslanec, ešte sme nevolili členov.  

 

 

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

 To by bolo súčasťou celého uznesenia, aj podpredseda, 

aj členovia v rámci. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Spojíte to teda? 

 

 

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

 Áno, spojíme, navrhujem to spojiť v rámci jedného 

hlasovania.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Nech sa páči. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. L. G a š p i e r i k  

 V o l í   

- za povereného podpredsedu Komisie dopravy, životného  

  prostredia a ochrany verejného poriadku - Dubček Pavol 

  člen: Bobák Marek, Feješ Branislav 

 

- za povereného podpredsedu Komisie finančnej pre správu  

  a nakladanie s majetkom mestskej časti - Ágoston Peter 

  za člena: Galamboš Pavol, Augustinič Katarína, Winkler 

  Stanislav, Vereš Marián, Pfundtner Edita. 

 

- za povereného podpredsedu Komisie územného plánovania, 

  urbanizmu a výstavby - Rácz František 

  za člena: Jackuliak Július, Korček Tomáš, Bánska Helena. 

 

- za povereného podpredsedu Komisie pre školstvo a vzdelá- 

  vanie - Sládek Dan 

  za člena: Szusčík Peter. 

 

- za povereného podpredsedu Komisie sociálnych vecí a bý- 

  vania - Margolien Vladimír  

  za člena: Gašpierik Libor, Mikulec Richard 

 

- za povereného podpredsedu Komisie pre kultúru, mládež, 

  šport, voľný čas a informačné systémy - Norovský Marek 

  člen: Pfundtner Edita. 

 

- za povereného podpredsedu Komisie mandátovej - Mikulec 

  Richard 

  člen: Ágoston Peter 

 

- za povereného podpredsedu Komisie na ochranu verejného 

  záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov zastu- 

  piteľstva mestskej časti Nové Mesto s výkonom agendy  

  sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti       
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  Bratislava - Nové Mesto - Vítková Andrea 

  člen: Margolien Vladimír za KDH, Pfundtner Edita za  

        MOST-HÍD, Augustinič Katarína za SaS, Arvayová  

        Dagmar za SMER-Sociálna demokracia, Dubček Pavol 

        za SDĽ. 

 

 Druhá časť návrhu uznesenia je ukladacia. 

 

 

 Po B.  u k l a d á  

            predsedom komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto predložiť na 

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto návrhy na voľbu ďalších členov 

komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto z radov občanov - neposlancov. 

 Termín: do 31. 3. 2011. 

 

 

 Po C. u k l a d á    

(pardon, dovolím si malinký moment, pokiaľ to pán poslanec 

Korček napíše) 

 

 ukladá prednostovi Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto zabezpečiť zverejnenie oznámenia o 

možnosti občanov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

uchádzať sa o zvolenie za členov - odborníkov komisií 

miestneho zastupiteľstva.  

 

 Oznámenie sa zverejní na webovej stránke mestskej 

časti, v Televízii Nového Mesta a v Hlase Nového Mesta. 

 Pán starosta, môžte. 

 Termín: do 31. januára  2011; zverejnenie tohto 

oznamu. Ihneď. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 V poriadku. V poriadku. 

 

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

 Pán starosta, môžte nechať hlasovať o predloženom 

návrhu uznesenia. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 Nech sa páči.  

 Kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            25 poslancov. 

 Ďakujem. 

 Proti?            Nikto. 

 Zdržal sa?        Nikto. 

   

 Prejdeme k ďalšiemu bodu.  

 

 

 

BOD 9 (pôvodný): 

Návrh na voľbu členov - odborníkov Komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  

 (V y p u s t e n ý   z programu rokovania.) 

 

 

BOD 10: 

Návrh na voľbu šéfredaktora a členov Redakčnej rady novín 

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

 Na základe návrhov, ktoré som dostal zo strany 

poslaneckých klubov za šéfredaktora je navrhovaný pán 

Vladimír Margolien. 

 

 A za členov: pán Otto Novitzky, pán Tomáš Korček a  

                  pán Branislav Feješ.  

 

 Sú nejaké doplnenia?  

 

 

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

 Môžem sa spýtať? Ja sa len dovolím spýtať, asi 

prednostu alebo vás ako starostu, ako predkladateľa, je 

potrebné odvolať predchádzajúcu Redakčnú radu alebo voľbou 

tejto Redakčnej rady zaniká?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pokiaľ viem, voľbou zaniká.  

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto do Redakčnej rady noviny Hlas Nového Mesta  
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 v o l í  

- predseda Redakčnej rady starosta mestskej časti 

- podpredseda Redakčnej rady tlačový tajomník Miestneho  

  úradu mestskej časti 

- šéfredaktorom Margolien Vladimír  

- člen: Novitzky Otto, Korček Tomáš, Alberty, 

        Feješ Branislav.  

(Poznámka.) 

 Alberty nebol? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Prepáčte, pána Albertyho som nemenoval, sme sa 

dohodli na poslancoch. Myslím, že pán Alberty už nie je 

poslanec.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Opakujem, dovolím si znovu prečítať návrh.   

- predseda Redakčnej rady starosta mestskej časti 

- podpredseda Redakčnej rady tlačový tajomník Miestneho  

  úradu 

- šéfredaktor Margolien Vladimír 

- člen: Novitzky Otto, Korček Tomáš, Feješ Branislav.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Poprosím vás, pre zapisovanie uznesení nemôže byť 

napísané že starosta, ale musí byť meno starostu, pretože 

jednoducho potom by to bolo všeobecné.  
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Kusý Rudolf, predseda Redakčnej rady.  

 Pán starosta, môžte nechať hlasovať.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Dávam hlasovať, kto je za?  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             25 poslancov. 

 Ďakujem.  

 Proti?              Nikto. 

 Zdržal sa?          Nikto. 

 Ďakujem.  

 

 Predposledný bod: 

 

 

 

BOD 11: (nový) 

Návrh na voľbu poslanca, ktorý v súlade so zákonom zvolá 

obecné zastupiteľstvo v prípade, že ho nezvolá v zákonnej 

lehote starosta mestskej časti. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím pána prednostu o výklad. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Poprosím vás, od tohto prvého volebného obdobia platí 

v zákone o obecnom zriadení vytvorenie novej inštitúcie 

poslanca a s jeho úlohami vzhľadom na to, že v niektorých 

obciach na Slovensku vznikali situácie, že starosta 
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nezvolával zastupiteľstvo alebo jednoducho odmietal, aby 

sa pred zastupiteľstvom nejakým spôsobom rokovalo. Myslím, 

že si to pamätáte, je to na podnet starostky zo Zlatých 

Moraviec, ktorá trošku komplikovane viedla tie 

zastupiteľstvá. 

 

 Čiže je to poslanec, ktorý ustanovujúce 

zastupiteľstvo zvolá starosta zvolený z predchádzajúceho 

volebného obdobia, ak tak sa tak neuskutoční, zvoláva ho 

tento starosta; tento poslanec. 

 

 Potom, ak starosta nezvolá zasadnutie podľa odseku 1, 

zvolá ho zástupca starostu alebo ním poverený poslanec. 

 

 Čiže jednoducho on má vymenovaný asi 4-krát spôsob. 

 

 V prípade, keď rokuje zastupiteľstvo a nastane 

situácia, že odmietne dať slovo poslancovi, automaticky 

končí v rokovacom konaní starosta, ale nastupuje tento 

poverený poslanec, ktorý vedie tieto zastupiteľstvá. Je to 

náhrada, lebo pri tom počte asi 2900 alebo 2800 alebo 

koľkosi obcí nastávajú stresy. Je to v zákone uvedené, aj 

v tomto Metodickom pokyne bolo uvedené, zvoliť poslanca, 

ktorý bude vystupovať "pre strýčka príhodu".  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne za výklad.  

 

 Na základe dohody poslaneckých klubov navrhujeme za 

poslanca pána Bobáka. 

 Má niekto iný návrh? 

 Poprosím návrhovú komisiu. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. L. G a š p i e r i k  

 Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 v o l í  

v zmysle § 12 zákona číslo 479/2010 za povereného poslanca 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto pána Mgr. Mareka Bobáka.  

 Pardon, podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 Pán starosta, môžte nechať hlasovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             23 poslancov.     alebo 25? 

 

 Posledným bodom je: 

 

 

 

BOD 12 (pôvodný bod 11) 

Návrh na voľbu sobášiacich mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Na základe návrhov poslaneckých klubov tu mám 44 

mená: 

 pán Marek Bobák 

 pani Dagmar Arvayová 

 pani Edita Pfundtner 
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 pani Katarína Augustinič 

 

 Má niekto iný návrh?  (Nie.) 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

za sobášiacich v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

poslancov: Bobák Marek, Augustinič Katarína, Pfundtner 

Edita, Arvayová Dagmar. 

 Pán starosta, môžte dať hlasovať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            25 poslancov. 

 Ďakujem. 

 Konštatujem, že sme zvolili sobášiacich.  

 

 

 Dámy a páni, tým sme vyčerpali program dnešného 

rokovania. 

 Nasleduje posledný bod, rôzne.  

 

 

BOD 13 (pôvodný 12): 

R ô z n e 
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Starosta Mgr. R. K u s ý  

 Má niekto niečo do rôzneho? 

 Pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Poprosím, zvolili ste sobášiacich. Prosím, aby títo 

sobášiaci rátali, že v priebehu januára ich zavoláme kvôli 

vzdelávaniu a školeniu. Je tu pani Zámečníková, ktorá 

vedie Matriku, aby sme si tieto veci okolo sobášov 

pripravili. Vy musíte absolvovať určitú prípravu k tomu čo 

je, aby sa ten obrad vedel zvládnuť.  

 

 Tie sobáše sa budú odohrávať väčšinou v Konskej 

železnici, aj keď máme ešte sobášnu miestnosť tu v budove 

a sobášnu miestnosť aj v budove Junáckej, aj keď je 

provizórna. Aby ste vedeli, z času na čas chodíme aj na 

tie zlaté svadby do Televízie, takže preto poprosím, aby 

ste rátali, pretože už máme nahlásených ľudí na január a 

na druhú polku januára už dosť toho, ktorí chcú tie sobáše 

absolvovať, alebo chcú aby sa v mestskej časti 

absolvovali. Ďakujem.      

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý   

 Ďakujem.  

 Dámy a páni, ak nemá nikto nič, tak; nech sa páči, 

pán poslanec. 

 

 

Poslanec MUDr. P.  D u b č e k : 

 Čo sa týka komisií, myslím, že to bola mandátová, kde 

je zastúpenie rôznych strán. 
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 Tak by som chcel upozorniť, že ja nebol som členom 

žiadnej politickej strany. A ak tá moja kandidátka 

vyplývala zo zoskúpenia viacerých strán, ktoré sa potom 

rozpadli, aj Strana zelených, čiže ak by tam bolo treba 

nejakého zástupcu nejakej strany, tak ja rád uvoľním toto 

miesto.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ja si to plne uvedomujem, ale v rámci 

tej kandidátky je to podľa zákona. Ste jediný a teda 

musíte v tej komisii byť. 

 

Poslanec MUDr. P.  D u b č e k : 

 Tak sa podriadim. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Tak, ak už nemá nikto žiadny návrh, doplnenie, 

poprosím ešte krátku technickú poznámku.    

 

 

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

 Ja sa vám ospravedlňujem, že som vám chrbtom, ale ja 

by som vás chcela poprosiť, tí, ktorí ste mi neodovzdali k 

dnešnému dňu dotazník, aby ste teda tak urobili ešte 

zajtra, ak sa vám to podarí z toho dôvodu, že k mesiacu 

december sa viaže alikvotná čiastka vyplatenia odmien, na 

ktoré máte nárok. A tým pádom my nevieme, jednak na vás 

telefonické kontakty a jednak teda číslo účtu, kam vám 

budeme môcť posielať tieto peniažky. 
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 Takže by bolo dobré, ak by ste zajtra do 12.00 hod. 

nejakým spôsobom to stihli, lebo ja sa neviem na vás 

nakontaktovať, nemám na vás telefóny. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, nech sa páči.   

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som, chcem povedať 

o jednom probléme, ktorý ma trápil celé 4 roky a nikdy som 

s tým nevystúpil; tak rozhodol som sa teraz na začiatku 

tohto zastupiteľstva. Je veľmi jednoduchý. 

 

 Vždy, keď som prišiel a chcel som si dať minerálku, 

tak tie poháriky boli také malé, že nejakú borovičku alebo 

slivovicu by som si tam vedel predstaviť. Ale minerálka sa 

mi tam liala veľmi ťažko.  

 

 Takže by som poprosil, keby sa dala spraviť náprava. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

 Dámy a páni, ešte jedno upozornenie: 

 Dostali ste hnedé obálky. Do 22. januára je potrebné 

podať majetkové priznanie a buď do podateľne alebo priamo 

u pána Dubravca, tajomníka komisie. 

 Prosím, na to nezabudnite. 
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 Dámy a páni,  

 ďakujem vám za účasť a želám vám príjemné prežitie 

Vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom roku 2011.  

 Ukončujem dnešné zastupiteľstvo. 

 

 

ZNELKA MČ 

 

 

(Ukončenie o 12,45 hod.) 

             

                         x             x 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA: 

poslanec Ing. M. Bartoš         .......................... 

poslanec Ing. S. Winkler        .......................... 

poslankyňa Ing. K. Augustinič   ..........................  

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahová, komor. stenogr.   ........................ 
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