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Začiatok: 9,30 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1: 

Otvorenie - Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta Mestskej časti 

                                  Bratislava - Nové Mesto 

 Dámy a páni,  

 otváram 3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 

 

 Medzi nami vítam našich hostí, pána plk. JUDr. 

Rudolfa Pischa a pána Ing. Vincenta Mészarosa, vedúceho 

okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava-Nové Mesto. 

 

 Ďakujem, že ste prišli.  

 

 

 Ospravedlnení z rokovania miestneho zastupiteľstva sú 

páni poslanci: 

 - Ing. Martin Bartoš a 

     - Vladimír Margolien, 

ktorí sú na služobných cestách.  

 

 

 

BOD 2: 

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a 

uznesení. 

 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Na základe predložených návrhov jednotlivých 

poslaneckých klubov predkladám návrh členov komisií na 

dnešné zasadnutie: 

 

 

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

- poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner 

- poslanec Ing. Marián Vereš.  

 

 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

- poslanec Ing. Stanislav Winkler  

- poslankyňa Ing. Katarína Augustinič.  

 

 Má niekto iné návrhy?  

 V prípade, že nie, dávam hlasovať o týchto návrhoch.  

 

 Kto je za to, aby na dnešnom zastupiteľstve boli 

členmi návrhovej komisie poslanci Edita Pfundtner a Marián 

Vereš a 

 overovateľmi záznamu a uznesení boli poslanci 

Stanislav Winkler a Katarína Augustinič? 

 Prosím, hlasujme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             22 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Ďakujem. 

 Návrhy prešli.  

 

 Poprosím poslancov, aby zaujali svoje miesta.  
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 Dnešný  p r o g r a m  vznikol na základe iniciatívy 

skupiny poslancov s cieľom prebrať Majstrovstvá sveta, 

ktoré sa odohrávajú, ako viete od budúceho týždňa v našej 

mestskej časti. 

 

 Ide o mimoriadnu udalosť, ktorá samozrejme zásadným 

spôsobom ovplyvní život a fungovanie obyvateľov značnej 

veľkosti našej mestskej časti.  

 

 Má niekto návrh na doplnenie programu, ktorý máte 

pred sebou? 

 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a 

   uznesení 

3. Rokovanie o návrhu podanom v súlade s § 12 ods. 1 -  

   druhá veta zákona 369/1990 Zb. v úplnom znení zákona  

   479/2010 Z.z. o obecnom zriadení. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Dovolím si povedať, že na stôl ste mali položený - 

Návrh dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

 

 Tento materiál bol prerokovaný na včerajšej rade a 

doporučujem aby ho prebralo toto zastupiteľstvo. Uvedený 

návrh vyplýva z toho, že časť poslancov, ktorí sa stanú 

nezamestnanými a poberajú sociálne dávky alebo sú v 

konštrukcii poslancov, ktorí poberajú predčasný dôchodok, 

stávajú sa v zmysle našich zákonov nepoberateľmi týchto 

dôchodkov keď dostávajú odmenu za zastupiteľstvo. 
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 Preto navrhujeme, aby poslanec mal právo sa vzdať 

poberania svojich odmien v poslaneckom období, v dôsledku 

čoho je aj predložený návrh, že poslanec má možnosť 

výberu, t.j. buď poberať predčasný dôchodok alebo vzdať sa 

nárokovateľnej odmeny.  

 

 Miestne rada doporučila, aby sme tento materiál zo 

včerajšieho zasadania predložili na dnes.  

 

 

 Druhý návrh, pán starosta dnes dostal list, s dnešným 

dátumom, od riaditeľa EKO-podniku VPS, ktorý navrhujeme do 

programu - Návrh na schválenie odstúpenia riaditeľa EKO 

podniku JUDr. Viliama Žákoviča dňom 1. 5. 2011.  

 Toto predkladáme ako druhý dodatok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, má niekto návrh na doplnenie programu? 

 Pán doktor, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem. Chcem sa opýtať, či bude aj bod rôzne?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V programe to nemáme, pán poslanec.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ja by som navrhol bod rôzne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Nech sa páči.  

 Budeme hlasovať en bloc o zmene programu. 

 

 Dámy a páni, hlasujeme, kto je za zmenu programu 

podľa predložených návrhov; pána prednostu a pána poslanca 

Korčeka?  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              22 poslancov.  

 Ďakujem pekne.  

 

 Program je schválený. 

 

 Dámy a páni, otváram bod 3, teda podstata dnešného 

programu.   

 

 

 

BOD 3:  

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Vzhľadom na to, že uvedomujeme si závažnosť 

Majstrovstiev sveta, ak dovolíte, najprv by som si dovolil 

dať slovo našim hosťom; ak teda súhlasíte páni, aby ste 

povedali vy z vášho uhla pohľadu nám informáciu o tom, čo 

asi je najdôležitejšie. To je otázka bezpečnosti pán 

plukovník a potom otázka Mestskej polície otázka dopravy a 

usmerňovania.   

 Páni, nech sa páči, máte slovo. 
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plk. JUDr. Rudolf P i s c h, riaditeľ Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru Bratislava III:   

 Chcel by som vám povedať pár vyslovene takých 

stručných informácií k zabezpečeniu Majstrovstiev sveta v 

ľadovom hokeji zo strany policajných zložiek. 

 

 Potom by som nechal priestor do rôzneho, poprípade na 

nejaké doplňujúce otázky, čo vás konkrétne zaujíma, by som 

vám zodpovedal, pokiaľ by som vedel. 

 

 Čo sa týka bezpečnostných opatrení polícia samozrejme 

v spolupráci s organizátorom, usporiadateľom Mestskou 

políciou a s ďalšími záchrannými zložkami intenzívne 

pracovala a pracuje na príprave, lebo zatiaľ hovoríme o 

príprave bezpečnostných opatrení s tým, že máme nastavený 

výkon služby od 25. apríla vo forme zvýšeného výkonu 

služby. Čiže mimo bežného výkonu služby máme voľných 

niekoľko hliadok do nášho obvodu, ktoré sa zaoberajú len 

problematikou Majstrovstiev sveta. 

 

 A v plnom režime bezpečnostných opatrení ideme od 

piatku, t.j. 29. apríla od 8 hod. ráno, keď sa na výkone 

služby bude podieľať viac ako 40 hliadok. V takom číselnom 

vyjadrení je to okolo 160 policajtov denne. 

 

 Máme to rozdelené do 3 smien; samozrejme na tie 

frekventované časy hracie je zvýšený počet policajtov.  

 

 Gro tohto výkonu služby je zameraný na štadión 

Ondreja Nepelu a samozrejme na ostatné okolie s tým, že 

pod palcom máme celý obvod, máme to rozdelené do určitých 

úsekov a okruhov.  
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 Zameriame sa samozrejme aj na parkovacie plochy, 

predovšetkým Žabí majer, kde je veľká parkovacia zóna 

vyhradená pre návštevníkov podujatia. Samozrejme, ostatné 

parkovacie plochy, obchodné centrá, reštauračné 

zariadenie, miesta kde budeme mať ubytovaných fanúšikov, 

miesta kde budú ubytované hokejové mužstvá, delegáti 

Medzinárodnej hokejovej federácie a novinári. 

 

 Samozrejme, je spracovaný projekt čo sa týka 

organizácie dopravy v spolupráci s Magistrátom a Krajským 

dopravným inšpektorátom. V podstate ten režim už bol daný 

do médií, nebudem opakovať tie jednotlivé obmedzenia.  

 

 Takisto bola aj vydaná tlačová informácia zo strany 

Krajského riaditeľstva, jednotlivé dopravné obmedzenia, a 

to sa ešte niekoľkokrát zopakuje. 

 

 A samozrejme, že sú do toho zapojené všetky zložky 

Policajného zboru od Úradu na ochranu ústavných činiteľov 

kvôli chráneným osobám, ktoré  navštívia podujatie cez Úrad 

osobitného určenia Prezídia Policajného zboru, a 

samozrejme jednotlivé služby Policajného zboru, kriminálna 

polícia, dopravná polícia a poriadková polícia.  

 

 Čo sa týka úloh, ktoré sú pred nami, sú hlavne 

zamerané na ochranu verejného poriadku, zabránenie 

trestnej činnosti predovšetkým majetkového charakteru, čo 

sa týka odparkovaných áut, krádeže motorových vozidiel, 

vlámania do motorových vozidiel, rôzne lúpeže poprípade 

krádeže na osobách.  

 

 Zamerané sú ešte opatrenia smerom k pyrotechnickým 

záležitostiam ohľadom vstupu na štadión, ohľadne vjazdu na 

štadión do podzemných garáží a takisto aj režim 

bezprostredného Doubletree, v ktorom máme ubytované dve 
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reprezentačné mužstvá; našej slovenskej reprezentácie a 

českej a komplet celú delegáciu z Medzinárodnej hokejovej 

federácie.  

 

 Čo sa týka ostatných vecí, ak budete mať záujem 

nejaké podrobností alebo nejaké konkrétnosti vám veľmi rád 

odpoviem.  

 To je z mojej strany všetko. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

 Pán plukovník, ďakujem pekne.  

 Ak dovolíte, dám priestor poslancom, či sú nejaké 

otázky.  

 

 Dámy a páni, nech sa páči, ak máte nejaké otázky na 

pána plukovníka?  

 Otázka bezpečnosti, ktorá je najčastejšia; prosím, 

pýtajte sa.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Budú niektoré ulice zavreté?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, to bude ďalšia časť.  

 Ale teraz otázka bezpečnosti na pána plukovníka; ak 

niekto niečo má, nech sa páči.  

 

 Ak nie, ďakujem pekne, pán plukovník.  

 Nech sa páči.  
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Ing. Vincent M é s z a r o s, OS Mestskej polície 

Bratislava - Nové Mesto: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som len doplnil okrem štátnej 

polície hlavne mestská polícia, samozrejme, tiež 

zabezpečuje verejný poriadok a plus budeme tie uzávery, čo 

budú uzatvorené ulice v mestskej časti Ružinov a v 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Tam budeme mať ľudí 

v podstate non stop 24 hodín denne. A počtom je to asi 

tiež 50 až 60 policajtov mestskej polície, ktorí budú 

denne zabezpečovať priebeh.   

 To by bolo asi všetko z mojej strany. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec, máte nejaké otázky na doplnenie? 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Chcel by som vedieť, ktoré ulice budú zavreté. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Túto informáciu by som nechal, ak dovolíte, na pani 

Ing. Beňovú, nakoľko, ak dovolíte pani inžinierka, pretože 

v tejto veci veľmi intenzívne nielen komunikovala ale aj 

rokovala s Magistrátom, pretože ako viete vyskúšali sme 

si, čo to asi pre nás bude znamenať v rámci Slovakia Cupu.    

 

 A v podstate pripomienky ktoré mala, návrhy za úrad 

boli akceptované, pretože boli zmysluplné.  

 Páni inžinierka, nech sa páči, máte slovo. 
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Ing. B.  B e ň o v á, vedúca oddelenia výstavby a 

investícií: 

 Ďakujem. Úplná uzávierka je na ulici Kalinčiakova, 

kde je úplne vylúčená doprava. Bude používaná len na 

obsluhu a zásobovanie Zimného štadióna.  

 

 Zóna, ktorá je uzavretá a dotýka sa obyvateľov 

mestskej časti je vymedzená ulicou Vajnorská, odkiaľ je 

vylúčené parkovanie. Prejazdná bude Vajnorská a Trnavská 

ulica a Bajkalská, Bajkalská a Trnavská budú prejazdné. 

 

 Čo sa týka mestskej časti Trnavská bude uzavretá len 

v úseku od Bajkalskej po ulicu Jégeho v smere do mesta.   

 

 Čiastočné uzávierky teda povolenie s obmedzením pre 

obyvateľov s trvalým pobytom v tejto lokalite sa dotýka 

ulíc Odbojárov, Bartoškova, Kalinčiakova, časť Pri starej 

prachárni, Družstevná a Športová.  

 

 Komunikácie ulice Priekopova a Tegelhoffa sú 

prístupné z Bajkalskej, z Vajnorskej je zákaz odbočenia. 

Títo obyvatelia sa dostanú bez povolenia, tam nebude ani 

kontrolovaný vstup. 

 

 Na uliciach, ktoré som vymenovala, ktoré sú napojené 

na Vajnorskú bude kontrolovaný vstup a bude riešený 

Mestskou políciou.  

 

 Do dnešného dňa sme vydali 290 povolení na vstup.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 To povolenia vyzerá takto.  

 /Ukážka./ 
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 A všetci občania v území dostali takýto oznam a 

informáciu, kde je popísaná mapa so zakreslením toho 

celého pohybu, aj informácia o tom, kto sa môže dostať do 

vnútra a akým pohybom sa bude hýbať. Týchto bolo rozdaných 

okolo 2 tisíc. 

 Do domácnosti bolo schránkované každá domácnosť. Čiže 

dostalo sa to do každej schránky. 

 A toto bolo tým ktorí požiadali, čiže mimo toho 

rámca, ktorí majú trvalý pobyt v území. 

 Vydávajú sa do 26. apríla.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, nech sa páči.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Toto som sa chcel spýtať; dokedy. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k :  

 Aby ste vedeli, nezávisle ich vydáva Ružinov pre 

územie Ružinova. Mestská časť pre nás nemôže prekročiť 

túto hranicu. Vydáva ju obdobne, len je tu zmena tohto 

znaku.  

 /Ukážka./ 

 

 Okrem toho v súlade s dohodnou technikou vydáva ešte 

aj organizátor, kde vydáva v súlade s ostatnými pre 

svojich priamo účastníkov. Na tomto je razítko a pečiatka 

organizátorov. A dohodol sa spoločný postup mestská časť 

Ružinov, mestská časť Nové Mesto s organizátorom, ako to 

bude vyzerať celý tento dokument. My ho zalievame. 
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Poslanec P.  Á g o s t o n : 

 Ľudia, ktorí prenajímajú byty v tejto časti, akým 

spôsobom sa dostanú ku kartičkám? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  

 Vlastník má právo bývať v území. Prenajímateľ bytu 

zastaveného okolia prejde peši. Situácia bola vytvorená 

vzhľadom na niekoľko prípadov, že k Majstrovstvám sveta sa 

pripravovali hromadné prenájmy prostredníctvom agentúr na 

prenájom bytov k Majstrovstvám sveta. Takže jednoducho 

identifikovalo sa. Celá táto akcia je organizovaná na 

úrovni mesta, mestskej časti jednej aj druhej, aby bola 

organizovaná na obyvateľov s trvalým pobytom občanov 

mestskej časti. 

 

 

Ing. B. B e ň o v á, vedúca oddelenia výstavby a 

investícií:  

 Môžem ešte doplniť?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

Ing. B. B e ň o v á : 

 Ešte som chcela doplniť, že na ulici Odbojárov a na 

ulici Kalinčiakovej po Starú pracháreň sa z bezpečnostných 

dôvodov nebude parkovať. Čiže kvôli tomu sa eliminoval 

počet ľudí, ktorí autom vojdú do zóny.  

 Toto bola podmienka štátnej polície, aby tam bola 

bezpečnostná zóna.   
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, mali ste otázku; nech sa páči. 

 

 

Poslanec P.  Á g o s t o n :  

 Tam chodili rôzne šumy ohľadom Bajkalskej, že bude 

prejazdná jedným smerom. 

 

 

Ing. B. B e ň o v á, vedúca oddelenia výstavby a 

investícií:  

 Bajkalská je otvorená. Je normálne prejazdná. Budú 

tam obmedzenia, čo sa týka odbočenia do mesta, ale bude 

prejazdná; áno, v obidvoch smeroch.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Nebude nejako prehradená?  

 

Ing. B. B e ň o v á : 

 Nie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P.  G a l a m b o š :  

 Ako bude zásobovanie prevádzok? 

 

 

Ing. B. B e ň o v á : 

 Zásobovanie prevádzok je v čase od 6,00 do 10,00 hod.  
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Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Musíme povedať, že na tento návrh všetci 

zásobovatelia bez problémov pristúpili, lebo takisto boli 

nastránkovaní v týchto dokumentoch a nedonieslo to žiaden 

problém. Nachádza sa tam nemocnica, zdravotnícke 

zariadenie, advokáti. Dokázali informovať hotely, dokázali 

informovať a nájsť režim pre svojich klientov a 

zásobovateľov, aby táto vec fungovala.  

 Nenarazili sme na nejaký problém v tejto veci. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :    

 Čo sa týka podávania alkoholu; bude povolené? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nie, neplánujeme to obmedzovať. Pri takomto počte 

fanúšikov by to nemalo zmysel. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ale existuje nejaké VZN na obmedzenie predaja. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Existuje VZN, ale netýka sa tejto veci a nemá s ňou 

žiadny súvis.  

 Nech sa páči, ďalšie otázky.  
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Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Mohol by som zodpovedať ešte jednu otázku mimo tohto 

rámci, ktorý tu povedali o bezpečnosti kolegovia.  

 

 Zasadala aj Rada obrany Bratislavy, ktorá takisto 

vytvorila niektoré úseky, niektoré veci, aby ste vedeli, v 

primeranom množstve. Takže tie jednotky, ktoré zodpovedajú 

v prípade akýchkoľvek nebezpečenstiev, čo tu môžu vzniknúť 

pri veľkej skupine sú pripravené. Budú priamo účastné na 

miestach, ukryté tak aby ich v podstate nebolo vidno. A 

keby bolo treba v prípade zásahu tak vstúpia do tohto 

územia.  

 

 Čo bola aj dôležitá vec, pána starostu boli osobne 

informovať. Prednosta Obvodného úradu, ktorý informoval o 

nebezpečenstve, ktoré predstavuje samotná športová hala s 

chladiacou zmesou, ktorá sa nachádza v území špeciálnej 

techniky a ochrane tohto miesta, v špeciálnom dohľade a 

vyriešení v rámci dokumentácie projektu a jeho prevádzke.  

 

 Takže aj tejto veci bude venovaná úplne náležitá 

pozornosť nad rámec, nadštandardne nad rámec oproti 

normálnym prevádzkam.    

 

 Takže treba povedať, že aj niektoré chemické, 

technické jednotky nastupujú. A takisto mestská časť 

dostala od Civilnej ochrany povinnosť naštartovať 

zhromažďovacie miesta, evakuačné miesta v priľahlom okolí 

pre prípad, keby nastal akýkoľvek problém; nevieme 

zadefinovať, aby sme vedeli prípadne kde ľudí umiestniť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a pni, je nejaká otázka na pani Ing. Beňovú?  

Téma: doprava (Nie.) 
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 V takom prípade ďakujem pekne.  

 

 Pani inžinierka, a chcem vám poďakovať takto verejne 

za to, ako ste dokázali odkomunikovať s obyvateľmi doteraz 

pri evidovaní kartičiek. Bol som pri niekoľkých prípadoch, 

ľudia sú značne nervózni, ukričaní. A chcem vám verejne 

poďakovať za to, ako ste to zvládli. Ďakujem.  

 

 Sú tu aj ďalšie veci, ktoré by ste mali poznať.  

 Je to otázka Civilnej obrany.  

 

 Vzhľadom na to, že pán prednosta bol pri všetkých 

jednaniach, ak dovolíte, dám mu slovo. 

 Nech sa páči, pán prednosta. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Niektoré veci tu na začiatku určitým spôsobom som  

povedal. 

 

 Takisto sme boli oslovení, čiže u nás v podstate 

nastala situácia, že tie evakuačné miesta, ktoré sú 

priľahké k danému zariadeniu boli naštartované, 

prekontrolované či existujú všetky typy spojení a či ľudia 

jestvujú. Prekontrolovali sa samotné priestory a samotní 

ľudia. Je vyhlásený pre nich určitý stupeň pohotovosti. 

Takže toto bola ďalšia vec. 

 

 A požiadal nás Obvodný úrad, alebo informoval nás o 

veciach, ktoré v podstate v rámci týchto vecí pripravuje. 

A presunul aj všetky typy jednotiek a ich posilnil tak, 

aby jednoducho bolo možné v tomto období zasiahnuť, keď by 

akýkoľvek nepriaznivý problém vznikol.  
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 Treba povedať, že jednoducho tak ako sa pri veľkých 

organizáciách ktoré robíme, tak teraz sa urobilo 

nadštandardne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, otázky, Civilná obrana.  

 Pán prednosta, prosím vás, ktoré školy boli vyčlenené 

pre prípad potreby? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k :  

 Pre prípad potreby je vyčlenená Základná škola Za 

kasárňou a Česká, evakuačná Mikovínyiho. V prípade 

problému ľudia budú posielaní do týchto prvých dvoch škôl. 

A keď bude treba ľudí rozosielať alebo odvážať nejakým 

spôsobom, tak v priestoroch ďalšej školy v podstate bude 

odvoz. V týchto budú robené prvé ochranné, záchranné alebo 

zhromažďovacie práce, ktoré môžu vzniknúť.    

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Školy majú špeciálny režim? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Nie, nemajú špeciálny režim, ani nebudú mať. To sa 

vyhlási havarijne a ukončuje sa, tak ako za každých iných 

situácii, keď vzniká. Čiže tieto školy nemajú havarijný 

režim v prípade tohto vzniku. Aj tak všetky veci, ktoré sa 

očakávajú, ktoré môžu vzniknúť, môžu vzniknúť v 

poobedňajších a večerných hodinách, keď sú väčšinou školy 

prázdne.  

 Čiže ten havarijný program by sa vyhlásil.  
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Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Fun zóna a prevádzková doba funguje ako?  

 

 

Starostka Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím. 

 

 

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠ Kalinčiakova: 

 Kaličiakovej sa týkajú dve veci. Jednak školský dvor, 

kde aj fun zóna začína fungovať dve hodiny pred vlastne 

začiatkom každého zápasu. Ja predpokladám, že bude 

otvorená ešte minimálne o pol hodinu skôr, aby tu ľudia 

mohli dochádzať. My sme upravili režim v škole, beží 

normálne vyučovanie, len skrátili sme vlastne časy, že 

každá vyučovacia jednotka bude mať 35 minút, nie 45 tak 

ako bolo, aby sa stihla prebrať vlastne látka.  

 

 Tým pádom o tej pol jednej končí väčšina školy a 

rodičia majú dostatok času na to, aby si prišli pre deti, 

vyzdvihli deti a odviezli ich. Mali sme na to sedenie s 

rodičmi, kde každý o tom upovedomí ak je. Tí rodičia, 

ktorí nebudú môcť prísť detí, ďalej školský klub detí bude 

pokračovať aj v tých poobedňajších časoch. Nakoľko všetky 

zápasy podľa rozpisu, ak si ich pozriete, všetky zápasy 

začínajú, teda väčšina zápasov až 16,15 hod., čiže je tam 

dostatok času, dvojhodinový, v podstate aby sme my s deťmi 

dokázali, za tie 2 hodiny rodičia si ich vyzdvihnúť, keď 

končia poslednou vyučovacou hodinou.    

 

 Jediný kolízny deň je tam pondelok, keď sa hrajú 

totižto 3 zápasy. Prvý zápas začína 12,15 hod. Na ten deň 

sme pripravili pre školu účelové cvičenie, čiže celá škola 

bude vlastne hore na Kolibe.  
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 S rodičmi sme dohodnutí, podľa všetkého budeme 

odchádzať, alebo deti po odstravovaní privedieme na 

Tegelhoffa, kde si ich budú môcť vlastne vyzdvihnúť, aby 

neprichádzali do styku s tou fun zónou.   

 

 My sme ohradení od fun zóny dvojmetrovým plotom. Čiže 

z fun zóny smerom do školy sa nedostane nikto. Je tam 

ochranka, ktorá má vlastne toto všetko zabezpečovať.  

 To jedna stránka veci, ktorá sa týka školy. 

 

 Druhá, celý organizačný štáb, vlastne dobrovoľníci, 

ktorí pracujú plus ochrankári, majú u nás na škole 

prenajaté priestory. Je to telocvičňa a dve miestnosti, 

odkiaľ bude koordinovaná celá táto služba. Takže v 

telocvični budú mať oddychovú zónu vlastne ochrankári, 

ktorí sa tam budú striedať, plus šatne, hygienické 

zariadenia.  

 

 A plus sa budú u nás stravovať. Režim stravy je 

takisto dohodnutý. Majú vyhradené termíny iba v ktorých sa 

môžu stravovať a väčšinou je to už po odchode našich 

žiakov. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Kedy sa zatvára fun zóna. 

 

 

Dušan  N o g a : 

 Podľa všetkého je tá fun zóna zatvorená o druhej v 

noci, lebo o druhej v noci už má prichádzať obsluha, 

čistenie a proste ostatné veci. Tak je to vlastne v zmluve 

dohodnuté, od rána od 7 hod. do druhej do rána vlastne.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Má ešte niekto nejaké otázky na riaditeľa? (Nie.) 

 V prípade že nie, ďakujem pekne.  

 

 Chcem sa opýtať kratučkú informáciu na tému: 

Parkovisko na cyklistickom štadióne.  

 Pán Ing. Mészaros, viete nám povedať v akom je to 

stave?  

 

 

Ing. František  M é s z a r o s : 

 Dobrý deň prajem. Túto otázku celkom určite upresní 

kolegyňa pani Ing. Beňová, pretože ona je pre vás, ktorá 

vedie špeciálny stavebný úrad.  

 

 Na tému cyklistický štadión môžem povedať za 

všeobecný stavebný úrad, že som sa s ním dostal do 

kontaktu v čase, keď sme vydávali búracie povolenie na 

štadión cyklistický.  

 

 A v tomto povolení na tom závere bolo deklarované, že 

táto plocha po zbúraní, samozrejme, bude slúžiť ako 

staveniskové zariadenie pre výstavbu Kalinčiakovej ulice. 

To znamená v tom čase firma Doprastav mala túto plochu k 

dispozícii.  

 

 Z búracieho povolenia pochopiteľne nevyplývajú žiadne 

ďalšie úpravy, ktoré by tam mali byť. Malo to byť len 

zarovnané a teda holá zem.  

 

 Čiže, ak môžem poprosiť pani Ing. Beňovú doplní má, 

že čo ona viac ako vedúca špeciálneho stavebného úradu.  

 Nech sa páči, pani kolegyňa. 
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Ing. B.  B e ň o v á, vedúca oddelenia výstavby a 

investícií:  

 Špeciálny stavebný úrad mestskej časti nevydal žiadne 

povolenie na parkovisko na tejto ploche. Pokiaľ ja mám 

informácie, tak GIB ako Generálny investor čo zabezpečoval 

výstavbu Zimného štadióna, toto deklaruje ako odstavná 

plocha, to čo tam je. A to bolo odovzdané minulý týždeň 

hlavnému mestu na to, aby počas Majstrovstiev sveta to ono 

odovzdalo Organizačnému výboru zmluvne, aby sa to dalo 

využívať ako odstavná plocha.  

 

 Mestskej časti to bolo ponúknuté, resp. povedané že 

to bude náhrada za odstavovanie motorových vozidiel na 

ulici Odbojárov a Kalinčiakovej. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, je to deklarované ako parkovisko tou značkou P. 

 Čiže, chcem sa opýtať, je to už dokončené? 

 Čiže, je to užívaniaschopné? 

 

 

Ing. B. B e ň o v á :  

 To stavebne nebolo upravované, boli to len terénne 

úpravy, ktoré sú ukončené z hľadiska dodávateľa. Ja som 

hovorila včera so zástupcami Magistrátu, ktorí to vlastne 

prevzali a títo zmluvne odovzdali Organizačnému výboru.  

 Takže to čo tam je vidieť, má byť takýmto spôsobom 

užívané.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Ďakujem pekne.  
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 Ja by som ešte otvoril jednu informáciu k parkovaniu: 

 

 Vzhľadom na to, že v rámci Slovakia Cupu sme nemali 

pozitívnu skúsenosť s tým, že návštevníci parkovali práve 

v bezprostrednom okolí, požiadali sme ministra dopravy, 

aby nám vyšiel v ústrety a prostredníctvom Železníc 

Slovenskej republiky vyčlenil plochu pre niekoľko sto 

parkovacích miest na území Filiálky. 

 

 Predpokladám, že v priebehu týždňa by sa malo otvoriť 

dočasné parkovisko práve na tomto mieste. Železnice ho 

vyčistia. Našou úlohou bude ho vyznačiť. Tým pádom aspoň 

trochu pomôžeme obyvateľom z okolia Tehelnej v časti 

dokonca možno Ľudovej štvrte. Teda tam, kde počas Slovakia 

Cupu hromadne parkovali návštevníci Zimného štadióna, 

respektíve Mestská polícia ich bude vedieť navigovať, kam 

majú ísť a parkovisko bude bezplatné.  

 

 Je to práve problém Bratislavčanov, ktorí budú chcieť 

zaparkovať čo najbližšie k štadiónu.  

 

 Nech sa páči, má niekto otázku? 

 Takže prejdeme ďalej:  

 Otázka čistoty počas Majstrovstiev sveta akým 

spôsobom bude zabezpečená. 

 Prepáčte, pani inžinierka, budete znova. 

 

 

Ing. B. B e ň o v á, vedúca oddelenia výstavby a 

investícií: 

 Mestská časť zabezpečuje čistotu tohto územia 

prostredníctvom inšpektorov, teda tých zberačov, ktorých 

má mestská časť a prostredníctvom EKO-podniku, ktorý bude 

čistiť toto územie.  
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 V súčasnosti sa budú odstraňovať závady na schodnosti 

chodníkov. A v podstate od 29. 4. sa začne s intenzívnym 

čistením chodníka najmä na ulici Odbojárov, kde sa dneska 

parkuje.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Pán riaditeľ Žákovič mi dneska potvrdil, že hneď po 

sviatkoch na 4 dní EKO-podnik v plnej zostave nastupuje do 

územia a plošnejšie toto územie vyčistí ešte raz.  

 

 Potom už tam budú denno-denne nastupovať inšpektori 

verejného poriadku. Je ich v počte 9 ľudí, ktorým sa 

zmenili rajóny, aby toto územie ako denno-denne udržovali 

v poriadku. A EKO-podnik bude dohliadať na kontajnery a 

veľké smetí, ktoré im budú nahlásené, že by tam boli 

náhodou. 

 

 Územie nie je veľké, je to rozsah vlastne Odbojárov, 

Kalinčiakova, Družstevná, Pri starej prachárni a časť 

Trnavskej ulice, a dá sa to týmto spôsobom bez problémov 

zvládnuť 

 

 

Starosta Ing. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Dámy a páni, otázky k čistote, poriadku. 

 

 Má nejaký pán poslanec, pani poslankyňa otázku k 

Majstrovstvám sveta ešte nejakú, ktorá nebola zodpovedaná? 
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Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ešte sa chcem vrátiť; v prípade, že tam budeme mať 

nejakých nespratníkov, ktorí budú zlé parkovať, ako sa to 

bude riešiť, a kto to bude riešiť?        

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Mestská polícia. Čiže poprosím aj pána zástupcu 

Mestskej polície. 

 

 

Ing. Vincent  M é s z a r o s : MsP 

 Takže nesprávne parkovanie bude riešené v rámci 

zákona, čo tam dovolí zákon. Keď bude treba odtiahnuť 

vozidlo, odtiahne sa bežným postupom. Keď bude postačovať 

iba mobilizérom alebo len oznámením. Podľa situácie. 

 Áno, budeme tam 24 hodín denne.   

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ja som len chcel, či bude odťahovanie zabezpečené? 

 

Ing. Vincent  M é s z a r o s :  

 Bude to zabezpečené; áno. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Naviac taká drobnosť: Na základe žiadosti veliteľa 

Mestskej polície Bratislava III sme dali vyrobiť niekoľko 

ďalších kusov imobilizérov pre potreby Mestskej polície, 

aby ich mala dosť, aby sme uchránili práve našich 

obyvateľov. 

 

 Nech sa páči, ďalšie otázky. 

 



 
 
 
                              3. zas. MZ B-Nové Mesto 20.4.2011 

27 

 Dámy a páni, v prípade že nie sú žiadne ďalšie otázky 

k Majstrovstvám sveta, chcem vám poďakovať za vašu veľmi 

aktívnu účasť a záujem o túto tému. 

 

 A poprosím predsedu návrhovej komisie, keby bol taký 

láskavý a prečítal návrh uznesenie. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

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

informáciu o organizácii zabezpečenia dopravy a verejného 

poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              22 poslancov. 

 

 Prejdeme k materiálu R/1. 

 

 

MATERIÁL R/1: 

Návrh dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím úvodné slovo; pán prednosta Kollárik. 
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Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k :  

 Tak ako som na začiatku pri prerokovaní programu 

uviedol, návrh Odmeňovacieho poriadku vychádza s jediným 

smerom, aby poslanci, ktorí sú poberateľmi štátnych 

sociálnych dávok neboli o nich ukrátení. Je možnosť, že 

poslanec sa má v priebehu volebného obdobia právo vzdať sa 

odmien formou písomného vyhlásenia, ktoré je priložené v 

prílohe. 

 

 Na rokovaní Miestnej rady bol tento materiál 

prerokovaný s doporučením, aby sme ho predložili hneď na 

toto rokovanie zastupiteľstva, aby mohol byť v tomto 

období účinný. 

 

 V súčasnosti u miestneho zastupiteľstva sa to týka 

jedného poslanca. Ale po upozornení cez ZMOS týka sa to 

relatívne dosť veľkého množstva poslancov, ktorí budú 

nezamestnaní alebo sú poberatelia, alebo sú v predčasnom 

starobnom dôchodku.  

 

 Týka sa to týchto dvoch; poberateľov sociálnych dávok 

a o predčasné dôchodky. 

 

 Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade, jeho 

formulácia je ako prevzala Miestna rada, ktorá ho 

doporučuje schváliť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu.  

 

 V prípade, že sa nikto neprihlásil, poprosím, ideme 

hlasovať o návrhu. Nech sa páči. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto, bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím, hlasujeme. 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              22 poslancov. 

 Ďakujem pekne. 

 Návrh prešiel. 

 

  Ďalším bodom je;  

 

 

BOD: 

List riaditeľa EKO-podniku VPS Ing. V. Žákoviča. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ak dovolíte, prečítam list od pána Ing. Viliama 

Žákoviča: 

 

 Vážený pán starosta, predkladám vám žiadosť o 

odstúpenie z funkcie riaditeľa EKO-podniku VPS. 

 Dovolím si vás požiadať o akceptovanie mojej žiadosti 

a uvoľnenie k 1. 5. 2011. 

 

 S úctou Viliam Žákovič.  

20. 4. 2011. 
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 List som dostal dnes ráno, preto ste neboli skôr 

informovaní; o pol deviatej hodine. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k :  

 Uvedený návrh starosta nemôže rešpektovať, pretože 

musí to byť rozhodnutie zastupiteľstva.  

 

 V zmysle zákona o obecnom zriadení na návrh starostu 

zastupiteľstvo menuje, schvaľuje a odvoláva riaditeľov. 

Čiže musí tu byť uznesenie, ktorým zastupiteľstvo 

schvaľuje tento návrh pána riaditeľa.   

 Ja som pripravil návrh pre návrhovú komisiu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 Pán poslanec, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem. Čiže chcem sa opýtať, aby bolo jasné, o čom 

budeme hlasovať, pretože chcem nadviazať tu na pána 

prednostu. Tak ako vysvetlil, my môžme, a ja to tiež tak 

chápem, iba voliť niekoho a odvolávať.  

 

 Čiže my budeme hlasovať o odvolaní na základe 

žiadosti. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Aj tak je pripravený návrh.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže poprosím predniesť návrh uznesenia. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Čo ďalej? Odvoláme a čo ďalej?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 V takom prípade automaticky je poverená riadením pani 

Longauerová, ktorá je zástupkyňa riaditeľa, a to až do 

doby, kedy bude ukončené výberové konanie na post 

riaditeľa a keby bude zastupiteľstvom zvolený nový 

riaditeľ.  

 Pán poslanec, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Predpokladá sa nejaká výberová komisia?  

 Ako bude prebiehať výber; či bude za účasti 

poslancov? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, ak dovolíte, pre mňa je to rovnako nová 

správa ako pre vás. Čiže v tejto chvíli som naozaj nad 

žiadnou komisiou nerozmýšľal. List mám v rukách trištvrte 

hodiny, hodinu. Čiže prepáčte, budeme sa pochopiteľne 

snažiť urobiť to maximálne transparentne, aj za účasti 

poslancov.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Nebolo by to možné preložiť do ďalšieho 

zastupiteľstva? 
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 Je to veľmi narýchlo.  

 (Uvedený prípad pána Gavlidera.)  

 Bol by som rád, aby pán riaditeľ prišiel a povedal 

dôvod.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Priznám sa, nevidím žiadnu spojitosť s pánom 

Gavliderom a týmto prípadom. Toto je len miestna 

samospráva, jedna z viacerých mestských častí nášho 

hlavného mesta a riaditeľ nášho EKO-podniku VPS, ktorý 

dlhoročne pôsobil sa cíti unavený, alebo má iné dôvody, 

tak sa rozhodol využiť túto možnosť a abdikoval. Alebo  

teda požiadal nás o uvoľnenie z funkcie. 

 

 Je na rozhodnutí zastupiteľstva, či to bude 

akceptovať, alebo nebude akceptovať. 

 

 Ja som si nedovolil vám ten list nedať. 

 Čiže, nech sa páči, poprosím, ak sú ešte nejaké 

otázky, pýtajte sa. 

 

 Ak nie, poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla 

návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e  

odvolanie riaditeľa EKO-podniku VPS JUDr. Viliama Žákoviča 

z funkcie dňom 1. 5. 2011 na základe jeho písomnej 

žiadosti doručenej dňa 20. 4. 2011. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 Dámy a páni, nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             20 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 

 Konštatujem, že sme pána riaditeľa JUDr. V. Žákoviča 

odvolali z funkcie na základe jeho žiadosti k 1. 5. 2011.  

 

 Dámy a páni, 

 prechádzame k poslednému bodu. 

 

 

 

BOD: 

R ô z n e .  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec, Nech sa páči.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ja sa chcem len spýtať: Môžme aj interpelovať v tomto 

bode?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme. Nech sa páči. 
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ja by som vás rád, pán starosta, interpeloval v 

jednej veci. Možno ani, vzhľadom na to že pán riaditeľ 

odstúpil. 

 Teraz sa chcem poradiť, chcel by som informáciu o 

všetkých nájomcoch v rámci prírodného kúpaliska Kuchajda, 

v rámci tohto areálu. Mám na vás alebo na pána riaditeľa 

ešte to stíham? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Táto otázka sa zhodou okolnosti riešila včera na 

Rade. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ja nie som člen Miestnej rady. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Chcem tým povedať, tým by som dokončil, nie je 

problém vám túto informáciu poskytnúť, nakoľko ten príkaz 

už išiel včera, pretože pán poslanec Gašpierik mal rovnakú 

prosbu, rovnakú žiadosť.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ja mám možno širšiu žiadosť.  

 Ja by som chcel aj informáciu o výškach ročných alebo 

mesačných nájmov, o výškach pohľadávok, ktoré máme voči 

nájomcom, neuhradené záväzky a aj o vlastníckych vzťahoch 

jednotlivých objektov, ktoré stoja v rámci prírodného 

kúpaliska Kuchajda, v rámci tohto areálu. 

 

 Čiže dám v písomnej forme tú interpeláciu. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, nie je žiadny problém, nech sa páči. 

 Dámy a páni, pán poslanec. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

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

otvoriť jednu tému.  

 Všimol som si na našej internetovej stránke mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto máme kolónku - verejné 

obstarávania.  

 

 Viem, že prebiehajú už nejaké verejné obstarávania.  

 

 Nie však všetky verejné obstarávania sú zverejňované 

na našej internetovej stránke. Našiel som tam iba jedno 

verejné obstarávanie na obstaranie právnych služieb v 

rozsahu 168.000 Eur; tie ďalšie verejné obstarávania som 

tam nenašiel.  

 

 Myslím si, že z hľadiska transparentnosti a z 

hľadiska toho, aby sme dosiahli čo najlepšiu cenu pre 

mestskú časť a tým pádom teda ušetrili čo najviac 

finančných prostriedkov mestskej časti, by bolo dobré, aby 

všetky verejné obstarávania boli minimálne na internetovej 

stránke.  

 

 Pripravil som si preto uznesenie, v ktorom navrhujem, 

v ktorom žiada miestne zastupiteľstvo prednostu Miestneho 

úradu,  zabezpečiť pravidelné včasné zverejňovanie 

všetkých  verejných obstarávaní na internetovej stránke 

mestskej časti, v Televízii Bratislava-Nové Mesto.  
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 A taktiež, aby sme zabezpečili širšiu, rozsiahlejšiu 

ponuku a lepšie ponuky pre Miestny úrad aj v denníkoch 

SME, Pravda a Hospodárske noviny. 

 

 Taktiež navrhujem v bode B realizáciu všetkých 

verejných obstarávaní prostredníctvom elektronickej 

aukcie, pretože mám za to, že takýmto spôsobom sa dajú 

ušetriť finančné prostriedky. 

 Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán prednosta, chcete reagovať?  

 Len taká drobnosť: Ak sa nemýlim tak od 1. 4. všetky 

obstarávania nad 10.000 Eur. Čiže tým vlastne chcete 

duplikovať zákon. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ja hovorím o všetkých verejných obstarávaniach.  

 A moje uznesenie má návrh na dve časti, teda aj na 

zverejňovanie na internetovej stránke, v Televízii, aj v 

novinách. Myslím si, že keď budú všetky verejné 

obstarávania realizované elektronickou aukciou, tak môžme 

vysúťažiť tú najlepšiu cenu pre mestskú časť.  

 

 Tým pádom môžme ušetriť finančné prostriedky a 

investovať ich do iných oblastí rozvoja mestskej časti.  

 

 Myslím si, že takýmto spôsobom sa to deje aj v iných 

mestských častiach. Sú veľmi dobré skúseností, 

prostredníctvom elektronických aukcií sa dá ušetriť okolo 

20 - 30 %. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. V súčasnosti zákon hovorí o tom, že to bude 

všetko nad 10.000 Eur. To znamená, navrhujete ísť od nuly? 

 Čiže aj otázka 100, 500, l.000 Eur?  

 Nemáte pocit, že pani ministerka navrhla rozumnú 

hranicu?  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 To čo navrhlo ministerstvo, ja si myslím, že tých 

10.000 Eur je dosť vysoká čiastka pre samosprávu. 

 

 Preto by som navrhol čiastku 1.000 Eur. 

 Takýmto spôsobom upravím aj návrh uznesenia. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Má niekto nejaký ďalší návrh? 

 Pán poslanec, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Nemám návrh, pán starosta. Len by som sa chcel opýtať 

ohľadom EKO-podniku. 

 

 A potom aj vysvetlím. 

 Ja sa k tomu verejne hlásim, že som nehlasoval o tom 

odstúpení, resp. odvolaní pána riaditeľa. 

 

 Ale chcem sa spýtať len, či dostanú poslanci do 

poslaneckých schránok alebo akoukoľvek inou formou nejakú 

informáciu o tom, kto bude poverený? 

 Spomínali ste pani Longauerovú, ja som to meno dnes 

počul prvýkrát. 
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 Chcel sa len spýtať, či môžme dostať len nejaký 

stručný životopis profesný do poslaneckých schránok alebo 

nejakou inou formou všetci poslanci zastupiteľstva? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, nie je to problém.  

 Len vás chcem upozorniť, že je to postup, ktorý je 

automaticky v zmysle zákona. Ide o zástupkyňu riaditeľa. 

To znamená, nikto cudzí, nikto nový, človek ktorý tam 

pôsobí 8 - 9 rokov. Čiže tá kontinuita je zachovaná aj 

preto, že sú Majstrovstvá sveta a jednoducho nemôžme si 

dovoliť nejaký prešľap.  

 

 Ale vaša žiadosť bude akceptovaná. 

 Toto vôbec nie je problém, budete mať v schránke; 

teda všetci poslanci životopis pani námestníčky. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ja s tým plne súhlasím, len teraz neviem, či 

kontinuita je; myslíte v tom negatívnom alebo pozitívnom 

slova zmysle?  

 

 A ešte chcem vysvetliť, prečo som ja nehlasoval. 

 Ja si myslím, že takéto niečo sme mohli kľudne 

posunúť. A budem súhlasiť s pánom JUDr. Korčekom, že sme 

to mohli posunúť o mesiac, a zároveň aj vymenovať nového 

riaditeľa. 

 

 Myslím si, že nemôže trvať výber nového riaditeľa 

viac ako dva mesiace. Preto som nehlasoval o tomto návrhu. 

 Ďakujem pekne.  

 Len na vysvetlenie kolegom poslancom. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 Nech sa páči.  

 Pán poslanec. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som mal ešte 

interpeláciu v súvislosti s verejným obstarávaním na 

právne služby vo výške 168.000 Eur.  

 

 Nakoľko sa pohybujem v tejto oblasti, zdá sa mi táto 

suma naozaj neprimerane vysoká. 

 

 Preto by som vás chcel interpelovať z akého dôvodu 

Miestny úrad vypísal takéto verejné obstarávanie.  

  

 A poprosil by som vás o predloženie všetkých dokladov 

k tomuto verejnému obstarávaniu.  

 

 Doteraz, pokiaľ som si zisťoval, Miestny úrad 

nepotreboval a neobstarával takéto služby. Vystačil si s 

vlastnou právnou službou, s vlastnými právnikmi.  

 

 Čiže chcem aj vedieť, či ak toto obstarávanie bude 

ukončené a budeme mať nejakú advokátsku kanceláriu, ktorá 

nám bude takéto služby obstarávať, či to potom bude 

znamenať, že prepustíme časť alebo všetkých právnikov na 

úrade, a koľko tým ušetríme? Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, ďalšie. 

 Pán poslanec Ágoston. 
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Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel interpelovať 

hlavného kontrolóra. My sme s pani poslankyňou Vitkovou 

robili obhliadku jedného objektu, Materskej školy na 

Teplickej.  

 

 A chcel by som požiadať o kontrolu tejto 

rekonštrukcie toho havarijného stavu, ktorú vykonáva firma 

ABC Market.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pri všetkej úcte, nemôžte pána kontrolóra 

interpelovať, ale môžme uložiť úlohu uznesením.   

 

 Čiže navrhujete prijať uznesenie, ktoré dáte písomne 

návrhovej komisii? 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Áno, navrhujem prijať uznesenie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Poprosím vás písomne dať návrhovej komisii. 

 Nech sa páči, pán poslanec Winkler. 

 

 

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

 Pán starosta, pán poslanec Korček ja len ak môžem 

teda doplniť váš návrh, ja by som ten limit zvýšil aspoň 

na 5.000 Eur. 

 Tých 1.000 Eur je strašne málo v dnešnej dobe.  
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 Tak si myslím, že to bude komplikovať život našim 

pracovníkom. Ďakujem. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Komplikovať to nebude. Prijmeme ľudí, ktorí to budú 

to robiť; to je celé.  

 

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

 Tí nebudú to robiť zadarmo.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Pán Korček vedel čo hovorí; to je o robote. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Dobre. Ja s tým súhlasím. takže ja mením na tých 

5.000 Eur. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne.  

 Vážené panie poslankyne, páni poslanci, nech sa páči 

ďalšie otázky, interpelácie, návrhy, pripomienky. 

 Pán poslanec, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ešte jedna závažná vec: Ja len sa chcem spýtať, koľko 

najviac môže byť človek poverený tým riadením EKO-podniku? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 6 mesiacov. 
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 A v prípade, že potom nezvolíme nového v priebehu 

tých šiestich, tak môže byť ešte raz poverený? A ešte raz, 

ešte raz. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ja som si istý, že zvolíme. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem za slovo. Ja by som v tejto súvislosti 

navrhol uznesenie, v ktorom by sme požiadali vás, pán 

starosta, aby ste vypísali výberové konanie do 1 mesiaca. 

A do výberovej komisie menovali poslancov; jedného 

poslanca za každý poslanecký klub. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím vás písomne dať návrhovej komisii váš návrh.  

 Pán poslanec, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ja by som len chcel požiadať pána JUDr. Korčeka, keby 

nemyslel na poslanecké kluby, či by tam nemohli byť aj 

nejakí iní poslanci mimo klubov?  
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 To som tuším iba ja a poslanec Vereš; tak neviem. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Aj my traja. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Dobre. Čiže jedného poslanca za nezaradených, áno? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím vás páni, ak chcete hovoriť, tak sa 

prihláste. Ďakujem. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Pripravím to tak ako ste chceli, pán poslanec.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Winkler, nech sa páči. 

 

 

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

 Čiže z 8 členov by mali byť dvaja?  

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Jeden za klub a jeden za nezaradených.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. A prosím vás, ktorí sú tí nezaradení okrem 

pána Korčeka a pána Vereša?  
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 (Poznámky.) 

 Je to tak? Nie sú títo páni už členmi klubu SDKÚ? 

 (Poznámky.) 

 Ďakujem. 

 Poprosím vás ma o tom informovať. 

 

 Dobre. To je pre mňa nová informácia. Ďakujem za ňu.  

 Dámy a páni, pán poslanec.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ešte jeden návrh. V tejto súvislosti ma napadla jedna 

vec, že máme tu najväčší klub a druhý najväčší klub. Ja si 

myslím, že vzhľadom na to, aby bol nepárny počet tej 

výberovej komisie, by mohli mať nezávislí dvoch, teda 8-

členný klub by mohol mať 2 členov výberovej komisie. 

 Ospravedlňujem sa pánovi Korčekovi, lebo už to mal 

napísané, či s tým súhlasí.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dobre. Pán poslanec, poprosím vás, písomne to 

predložiť.  

 

 Nech sa páči, ešte nejaké návrhy, pripomienky, či 

môžme ísť hlasovať o návrhoch? 

 Takže poprosím vás dopísať. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Pán starosta, tú informáciu ohľadom právnych služieb 

netreba predpokladám dávať písomne, keďže som ju dal 

priamo na zastupiteľstve.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta. 

 

   

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Nikde inde okrem zastupiteľstva sa nepredkladajú 

interpelácie; len na zastupiteľstve.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 No, ale interpeláciu v zmysle zákona možno dať ústne 

alebo písomne. 

 Čiže ja ju dávam ústne. 

 Však robí sa záznam, povedal som to na mikrofón, 

takže vytiahnite si iba zo stenografického záznamu a podľa 

toho, aby som nemusel byť zaťažovaný písaním. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V poriadku, nech sa páči.   

 Takže už nie sú žiadne návrhy, pripomienky, tak 

poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov v slede, v 

akom boli predkladané. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo  

žiada prednostu Miestneho úradu zabezpečiť 

 

a) pravidelné, včasné zverejňovanie všetkých verejných  

   obstarávaní na internetovej stránke mestskej časti, v  

   Televízii Bratislava - Nové Mesto, v denníkoch SME, 

   Pravda, Hospodárske noviny. 
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b) realizáciu všetkých verejných obstarávaní od 5.000 Eur 

   robiť prostredníctvom elektronickej aukcie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakuje. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             21 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:       2 

 

 Poprosím vás, budeme hlasovať ešte raz, buďte takí 

láskaví. Zopakujeme to. 

 Takže nech sa páči, ešte raz. 

 

 Hlasujeme kto je za prednesený návrh. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            20 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa niekto hlasovania?  2 

 Návrh bol prijatý. 

 

 Nech sa páči, návrhová komisia, ďalší návrh.        

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo 

 u k l a d á  

hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu rekonštrukcie 

havarijného stavu Materskej školy Teplická vykonávanú 

firmou ABC Market Slovakia do 5. 5. 2011. 
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Miestny kontrolór Ing. J. D u b r a v e c  

 To sa nedá. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prosím vás, pán poslanec, mohli by ste zmeniť tento 

dátum. Podľa pána kontrolóra, teraz robí kontrolu v EKO-

podniku.   

 Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

 Vami bola odsúhlasená pre mňa úloha v rámci plánu 

kontrolnej činnosti, že v mesiacoch február, marec, apríl, 

máj mám robiť kontrolu EKO-podniku. Tam som teraz so 

všetkými svojimi ľuďmi vybehnutý. Tam robíme kontrolu. 

Takže  nemôžem teraz začať robiť inú kontrolu. To som ešte 

v živote nerobil, aby som niečo robil takto na preskáčku. 

 

  Takže, nech sa páči, nemám problém, aby som spravil 

kontrolu ale v termíne, ktorý je daný vami v rámci 

možností, ktoré mám ja na útvare.  

 Nie aby som tam išiel okamžite kontrolovať, lebo 

nemám čo. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Winkler, nech sa páči. 

 

 

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

 Ak si dobre pamätám, pán kontrolór mal termín 

kontroly v EKO-podniku do konca apríla. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Nech sa páči, pán poslanec. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Prosím, keby pán miestny kontrolór navrhol nejaký iný 

termín, v ktorom by bol schopný to zvládnuť. 

 

 

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

 Vzhľadom k tomu, že a mám od 2. mája odsúhlasené 

liečenie, idem od 2. mája na 3 týždne na liečenie na 

Sliač, tak by som odporúčal koniec mája. Dovtedy, 

bohužiaľ, nemôžem nič. Ďakujem.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Feješ, nech sa páči.  

 

 

Poslane Ing. B. F e j e š :  

 Chcel som sa opýtať pána Dubravca, že ako to chce 

zladiť, keď má naplánovanú kontrolu v EKO-podniku do konca 

mája a ide na 3 týždne na liečenie? 

 

 

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

 Okrem mňa mám ešte ďalšie dve pracovníčky, ktoré 

robia v rámci kontroly. Kontrola v podstate nie je len 

vysunuté pracovisko, akože tam sú tie ženy, ale oni musia 

aj spracovať to čo zistíme. To sa musí proste dostať do 

protokolu. A preto hovorím o tom termíne, ktorý máme.  

 

 Lebo nie je možné, ak skončím kontrolu trebárs 30. 

apríla, tak aby som mal aj 30 apríla protokol napísaný, 
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lebo to potrebujem spracovať. A potrebujem potom ešte 

komunikovať.  

 

 V zmysle zákona o kontrole potrebujem komunikovať s 

tým kontrolovaným subjektom, aby sme si navzájom 

vykonzultovali zistené nedostatky, či spraviť z toho 

opatrenia, či spraviť z toho nejaké ďalšie veci, ktoré mi 

vyplývajú zo zákona.  

 

 Takže kontrola nie je to, že som tam a zajtra 

skončím, ale to má ešte ďalší priebeh. Takže preto.  

 

 

Poslanec Ing. B. F e j e š : 

 Čiže keď v EKO-podniku skončíme 30. 4., tak nie je 

problém aj vo vašej neprítomnosti robiť kontrolu na 

Teplickej?  

 

 

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

 Moje pracovníčky, ktoré sú, oni budú od 30. 6. zakiaľ 

ja budem na dovolenke, oni budú spracovávať podklady v 

podstate ktoré získali na EKO-podniku.  

 

 Neviem proste, či tam je, keď máte podozrenie, že tam 

prichádza k nejakej nehospodárnosti, k niečomu nekalému, 

nech sa páči, máme možnosť aplikovať to aj iným spôsobom. 

Treba to hlásiť na políciu, keď máte podozrenie, že sa tam 

rozoberá nejakým spôsobom tento objekt alebo že tam proste 

dochádza k nejakej korupcii, alebo čokoľvek, nech sa páči, 

môžeme to nahlásiť polícii, nech to polícia preverí.  

 

 Ale ja, či to poviem dneska alebo za mesiac, v 

podstate zistím presne to isté. Ja len zistím podklady, 

ktoré mi dajú, či to bolo výberové konanie spravené 
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transparentne. A firma, ktorá tam robí, že či robí tieto 

veci transparentne tak, aby tam nedochádzalo k nejakému 

ekonomickému zlyhávaniu proste financií, ktoré sú použité 

na niečo, čo by nemalo byť.  

 

 Ja nemôžem robiť hneď súdy, súdy robíte vy. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Pán Dubravec, ja si myslím, že to je dosť citlivá 

téma, lebo jedná sa o naše deti a o prostredie, v ktorom 

tie deti žijú. Nemám záujem v žiadnom prípade meniť tento 

termín.  

 

 A to, čo som tu teraz počul, že idete na 3 týždne na 

liečenie a potom od 30. 6. ste na nejakej dovolenke, to 

znamená, že celý rok to oddelenie nefunguje? 

 Mne to nepripadá normálne.  

 

 Skúste mi to nejak osvetliť akým spôsobom to funguje, 

lebo ja tomu nerozumiem, že sme prakticky dva mesiace 

paralizovaní; to oddelenie bez vás nefunguje, alebo ako?  

 

 

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

 Môžem odpovedať? (Áno.) 

 

 Pán poslanec, povedal som vám v podstate, že čo 

robíme. Že 30. apríla končíme kontrolu v EKO-podniku a 

potom máme čas na to, aby tie dámy, ktoré ostanú na úrade, 

spracovali podklady ktoré zistili.  
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 Si zoberte, že EKO-podnik to nie je jedno oddelenie, 

alebo proste nejaká malá časť. Nie je to Stredisko 

kultúry, kde má vymedzenú oblasť. Ale EKO-podnik ako taký 

má 7 alebo 8, dokonca 9 divízii, ktoré trebalo 

odkontrolovať. Tých 9 divízii to je 9 rôznych vecí, ktoré 

treba spraviť. A to treba spracovať. 

 

 Takže vás poprosím, aby ste mi nechali priestor na 

to, aby som to čo sme zistili, mohli to spracovať aj do 

zápisov. Keď sa to bude prerušovať, nie je kontinuita, tí 

ľudia môžu proste na niečo zabudnúť, by sme sa tam museli 

znova vracať, znova niečo preverovať, atď. 

 

 Takže z tohto dôvodu vám hovorím, že teda ja keď 

budem na dovolenke, v tom čase môžu moje pracovníčky 

spracovať to čo zistili za tieto 3 mesiace. Všetko. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 No, dneska je 20. apríla, to znamená že sme 10 dní 

pred ukončením trojmesačného, štvormesačného šetrenia v 

EKO-podniku. To znamená, že by sme mali mať už aj nejaké 

výsledky z tejto akcie v EKO-podniku; nie?    

 

 

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

 Vidím, že ste nový poslanec, lebo kontrola nie je to, 

že ja tam prídem a zajtra vás informujem, aby som proste 

nejakým spôsobom bol bombasticky a informoval o tých 

skutočnostiach, ktoré nemusia byť pravdivé.  

 

 Preto kontrola musí končiť protokolom. K tomu 

protokolu sa musí vyjadriť kontrolovaný subjekt, aby som 

ho ja nejakým spôsobom nedostal do nejakého netaktného 
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stavu. On sa má právo zo zákona schrániť. On má zo zákona 

možnosť sa k tajnej kontrole vyjadriť kontrolovaný objekt. 

Áno, to je zo zákona.  

 

 Proste nemôžete si povedať, že ja ako kontrolór 

vyhodím nejakú správu medzi vás bez toho, aby som to mal 

ja prekontrolované. Teda v prvom rade protokol uzavretý s 

riaditeľom daného subjektu.  

 

 A samozrejme, potrebujem, aby ste vy boli informovaní 

100 %-ne, aby ste dostali informáciu 100 %-nú, aby sme sa 

tu nemuseli dohadovať o tom, že či to je alebo nie je 

pravda. Takže to je prvá vec k tomuto.  

 

 A vy nezabúdajte, že keby ste ma hneď poslali do 

toho, keby som zajtra začal, tak najbližší termín, kedy 

budete mať vy moju správu je na zastupiteľstve. A to 

zastupiteľstvo, bohužiaľ tým, že som ja na dovolenke 17. 

5., kedy je najbližší termín zastupiteľstva, tohto 

zastupiteľstva sa nezúčastním, takže až niekedy v júni 

alebo júli; neviem, ako bude ďalšie zastupiteľstvo.  

 

 Takže, bohužiaľ, aj keby som nastúpil zajtra tam, tak 

tá správa bude až v tom čase, keď ja budem na 

zastupiteľstve. Lebo len zastupiteľstvu ja odovzdávam 

svoje správy.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem za slovo.  

 

 Dnes nám prišiel list od pána Ing. Žákoviča, že sa 

vzdáva svojej funkcie. Vykonávame 3 mesiace kontrolu v 

EKO-podniku.  
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 Dejú sa rôzne, všelijaké situácie a veci v mestskej 

časti; ja si myslím, že je tá situácia tak háklivá a tak 

žeravá, že by som vám navrhol, keby ste zvážili vaše 

liečenie a skúsili si ho posunúť. Ďakujem pekne.  

 

 A ešte by som chcel k tomu dodať; ja si vôbec 

nemyslím, že to, že som nový poslanec, je nejaký problém.  

 

 

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

 Ja nehovorím že je to nejaký problém. Ja len pre vás, 

ako nového poslanca vysvetľujem princíp kontroly, akým 

spôsobom sa tá kontrola musí konať a akým spôsobom musí 

byť uzavretá. Nehovorím, že vás chcem poučovať. Ja vám len 

vysvetľujem problém. 

 

 A čo sa týka môjho liečenia, prosím vás pekne, ja mám 

už vyplatené všetky náležitostí, mám zabezpečené 

ubytovanie. A idem tam so svojou manželkou, ktorú som 

takisto teda pozval, takže nevidím; proste z toho, čo ste 

mi navrhli, ste len navrhli, aby som spravil kontrolu.  

 

 Nepovedali ste, že či tá kontrola z toho dôvodu, že 

tam prichádza k nejakému mrhaniu finančných prostriedkov, 

že tam prichádza k nejakej škode, ktorú treba okamžite 

riešiť.  

 Keby to bola taká vec, prosím.  

 

 Ale len bežnú kontrolu, neviem prečo. Nech sa páči. 

 

 

Poslanec P.  Á g o s t o n :  

 Jedná sa o havarijný stav.  
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 To si myslím, že hovorí všetko za seba a netreba k 

tomu nič dodávať. Rekonštrukciu havarijného stavu.  

 

 

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

 Pokiaľ ja mám v pamäti históriu tohto celého, je 

história asi taká, že v minulom volebnom období v októbri 

bol pán poslanec Kusý v tom čase na zastupiteľstve, v 

ktorom interpeloval pána starostu, v tom čase Frimmela, 

aby zabezpečil opravu havarijného stavu na škôlke 

Teplická, kde sa jednalo o praskliny stien, ktoré sadali, 

ktoré bolo treba proste hneď sanovať a opravu strechy.  

 

 Riaditeľka organizácie na základe tohto dostala cez v 

tom čase pána Vereša, ktorý bol zástupca starostu, na 

príkaz starostu povolenie na to, aby mohla robiť túto 

rekonštrukciu. Boli na to vyčlenené peniaze v rámci 

havárie. A tieto peniaze jej boli poskytnuté na to. Ona si 

robila výberové konanie, ona zodpovedá za celý priebeh, 

ktorý s týmto súvisí. 

 

 Takže, keď viete o tom, že by sa tam jednalo o nejakú 

naozaj škodu, ktorú treba okamžite zastaviť, tak na to, 

nech sa páči, na zastavenie prác má právo pán starosta.  

 

 Keď dokážete, že to je naozaj treba v tomto smere 

realizovať, aby sa zastavili práce a spravil sa tam nejaký 

iný výber, nejakého iného dodávateľa, alebo ja neviem 

proste prečo. 

 

 Ja keď tam prídem, ja len zistím skutkový stav, na 

ktorý môže reagovať potom zasa len pán starosta.  

 

 



 
 
 
                              3. zas. MZ B-Nové Mesto 20.4.2011 

55 

 

 Vy keď máte nejaké informácie o tom, že tam je nejaký 

stav, ktorý treba okamžite riešiť, interpelujte pána 

starostu, aby pán starosta na základe toho konal.  

 

 Ja konať, vám hovorím, môžem len tým spôsobom, že až 

niekedy v júni alebo v júli dostanete informáciu odo mňa, 

či som zistil nejaké nezrovnalostí. Nič iného. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :   

 Práve preto som to chcel skontrolovať, lebo neviem, 

či sa tam deje niečo dobré alebo zlé. Ja som není 

odborníkom v tejto oblasti a predpokladám, že vaša funkcia 

na tomto úrade je práve preto, aby ste tieto veci 

kontrolovali a nie aby ste robili výberové konania a 

náhrady nových dodávateľov.  

 

 Čiže ja žiadam kontrolu prác, ktoré sa tam 

vykonávajú. To je všetko. 

 

 

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

 Je mi ľúto, že my takto debatujeme cez tieto veci.  

 

 Ja, ako kontrolór mestskej časti nie som stavebný 

inžinier, nevyznám sa v metodike postupu stavebných prác.  

 

 Ja môžem kontrolovať doklady okolo tohto celého, ja 

môžem kontrolovať finančné prostriedky ktoré sú na to 

vyčlenené, či sú použité správne, atď. 
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 Keď potrebujem tomto smere niekoho ako odborníka v 

zmysle zásad kontrolnej činnosti v samospráve, mám možnosť 

požiadať úrad, ktorý je metodik, Miestny úrad Bratislava - 

Nové Mesto v tomto prípade, ktorý má stavebných 

inžinierov. Môžem ich požiadať o metodický výklad z toho 

čo je.  

 

 Keď máte takéto podozrenie, môžeme cez pána starostu, 

to nemusí ísť cezo mňa, to môže ísť priamo cez pána 

starostu, môžete podať podnet, interpeláciu na pána 

starostu, aby oddelenie výstavby a investícií, ktoré má na 

svojom oddelení stavebných inžinierov spravilo takúto  

kontrolu stavby ako takej, že či je to realizované v 

zmysle stavebných postupov, v zmysle toho čo tam bolo 

naprojektované.  

 A oni vám môžu dať perfektnú informáciu hneď a zaraz 

cez pána starostu.  

 

 Ale ja keď tam prídem, ja môžem požiadať len stavebný 

úrad, teda naše oddelenie výstavby a investícií, presne o 

to isté. A podľa mňa je to podstatne neskoršie, ako by ste 

to mohli mať priamo cez to oddelenie, cez pána starostu. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ja mám takú prosbu, ako to vlastne je? Kontrola mala 

termín, kontrola mala byť vykonaná do konca apríla v EKO-

podniku? 
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 A ešte ďalšia otázka, či je podanie tej správy 

odvisle od jedného človeka alebo či my ako poslanci 

dostaneme nejakú správu? 

 

 

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

 Kontrola, ktorá je plánovaná v zmysle vami 

odsúhlaseného plánu kontrolnej činnosti, je termín odkedy 

dokedy sa má vykonať kontrola. Ale spracovanie podkladov z 

kontroly, to už je záležitosť mňa. A ja vám predkladám 

správu na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva, ktoré mám 

po skončení kontroly.  

 

 V tomto prípade ale keďže sa jedná o veľký subjekt, 

ktorý je proste, tých strán bude veľa v podstate 

spracovaných. Hovorím vám, že tam je 9 divízií, kde som sa 

ja musel sám proste preorientovať aj na dopravu, na 

čistotu zelene, proste na normovanie spotreby pohonných 

hmôt.  

 

 To nie je len že si sadnem a odkontrolujem, že či tam 

majú dostatok finančných prostriedkov.  

 

 Ja to musím odkontrolovať všetko, keď už ste ma raz 

poverili takou komplexnou kontrolou, tak ja si musím 

naštudovať zákony k tomu, aby som vedel čo všetko proste 

súvisí s daným subjektom, či majú podľa toho spracované 

vnútorné normy a či tieto vnútorné normy aplikujú pri 

svojej práci. 

 

 To znamená, že to nie je jednodňová záležitosť, že 

dnes si sadnem a odkontrolujem že či majú pohonné hmoty. 

Ja to musím aj fyzicky odkontrolovať.  
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 Takže preto potrebujeme po skončení kontroly 30. 

apríla, kedy skončíme, tak potrebujeme ešte nejaký čas na 

spracovanie protokolu. 

 

 Protokol ktorý je sa prerokováva s riaditeľom. Tam sa 

zasa budú k danému protokolu vyjadrovať a budeme si musieť 

proste prejsť v rámci toho protokolu, že či to čo som ja 

zistil, je zo zákona proste opodstatnené alebo nie.   

 

 A keď to nie je zo zákona opodstatnené, tak ja budem 

musieť upraviť, keď ma oni presvedčia, že nemám teda 

pravdu, tak to musím ja upraviť. A keď je pravda, čo ja 

som zistil, tak sa to musí dostať do uznesenia z miestneho 

zastupiteľstva, kde vy budete musieť opatrením poveriť, 

aby riaditeľ organizácie odstránil tie zistené nedostatky 

mnou.  

 

 Vy ste zastupiteľstvo alebo vy ste orgán, ktorý 

ukladáte povinnosti týmto ľuďom, nie ja. Ja len zistím 

veci, ktoré vy potom môžete akceptovať. A keď ich 

akceptujete, tak ich prednesiete vo forme uznesenia a 

opatrení pre daný subjekt, aby ich odstránil.  

 

 (Rozhovor pána starostu s miestnym kontrolórom.) 

 

 Po dohode s pánom starostom dávate termín do 5.? 

Dobre.  

 Ja som mimo v podstate od 2. 5., tak tú správu môžem 

mať prichystanú pre vás, ale musím ju odovzdať pánovi 

starostovi. Takže bude to trošku tak inakšie ako mám zo 

zákona robiť. Lebo ináč vás môžem v prvom rade informovať, 

ale môže byť daná informácia pánovi starostovi, jak 

myslíte. Len zo zákona som vám zodpovedný za svoju 

činnosť. Všetko. 
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Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Čiže poprosím vás, pán poslanec, tým pádom doplniť 

váš návrh o to, že správu bude treba doručiť starostovi a 

plus bude potrebné dať pánovi kontrolórovi o 1 - 2 týždne 

naviac na EKO-podnik.  

 Súhlasíte?  (Áno.) 

  

 Tak vás poprosím, formulujete návrh v tomto zmysle.  

 Nech sa páči, pán poslanec. 

 

 

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

 Ja len chcem doplniť. Myslím si, že 3 mesiace, viem 

že EKO-podnik je veľký podnik, sú na to 3 mesiace. Ja by 

som to neviazal na tú škôlku, hej.  

 To je kontrola na jeden, maximálne dva dni. 

 

 Takže vôbec by som nepredlžoval termín kontroly v 

EKO-podniku ďalší týždeň ani deň, ani hodinu, ani minútu. 

Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tak vás poprosím vás, dohodnite sa s pánom poslancom 

na nejakom konkrétnom spoločnom návrhu; dobré?  

  

 Pán poslanec Korček, nech sa páči. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

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

otvoriť vlastne dve otázky.  

 

 Jednu takú technickú. My sme na predchádzajúcom 

zastupiteľstve schválili uznesenie, že bude pravidelne 

zverejňované hlasovanie všetkých poslancov. Predpokladám, 

že dnes to asi nebude možné, lebo nemáme tu hlasovacie 

zariadenie.  

 

 Takže ja by som vás poprosil, pán starosta, alebo pán 

prednosta, aby to fungovalo, aby sme mali zabezpečené vždy 

hlasovacie zariadenie, aby sme mohli potom zverejniť 

všetky hlasovania na internete. Ja som si ten internet 

pozeral, tie hlasovania z predchádzajúceho zastupiteľstva 

tam sú.  

 

 Mám určité výhrady k celkovej internetovej stránke, 

akým spôsobom to funguje, akým spôsobom to vyzerá.  

 

 To možno by sme si mohli povedať niekedy inokedy, 

alebo na komisii, predchádzajúce zastupiteľstvo som 

navrhoval uznesenie, ktorým sme žiadali prednostu 

zabezpečiť včasné zverejňovanie oznámení o začatí územného 

konania na internetovej stránke. 

 

 Keď som si pozrel internetovú stránku podrobne, my 

tam v podstate máme kolónku verejné vyhlášky stavebného 

úradu. Začatie územného konania od tohto uznesenia je tam 

zverejňované, avšak ostatné verejné vyhlášky tam nie sú 

zverejňované.  

 

 Myslím si, že je to veľmi nekorektné voči občanom, 

aby si nemohli pozrieť verejné vyhlášky stavebného úradu 
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pokiaľ tam tú kolónku máme. Kedysi viem že to fungovalo a 

teraz to nefunguje. 

 

 Takže dávam aj v tomto zmysle návrh uznesenia, že 

žiadame prednostu Miestneho úradu zabezpečiť pravidelné 

včasné zverejňovanie všetkých verejných vyhlášok 

stavebného úradu na internetovej stránke mestskej časti.  

 

 Malo by to fungovať aj bez uznesenia, ale radšej dám 

to uznesenie. Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, nech sa páči.  

 Pán poslanec. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 V podstate po dohode s pánom poslancom Winklerom sme 

sa dohodli na tom, že termín nechávame aj na EKO-podnik aj 

na škôlku s tým akurát, že termín na škôlku sme posunuli 

na 6. 5., čo je piatok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte niekto?  

 Pán poslanec. 

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Ja by som sa na pána JUDr. Korčeka chcel obrátiť v 

jednej veci. Neber to, prosím, pán doktor ako útočenie, 

len chcel by som ťa poprosiť, alebo myslím si, že by bolo 

vhodné, keď dávaš návrh uznesenia a je tam nejaké časové 
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obdobie kde to žiadaš splniť, tak by bolo dobré tam dať 

nejaký termín; podľa mňa. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Dal som termín ihneď.  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ja som nevidel ten tvoj návrh. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Je to v písomnom návrhu termín ihneď pri všetkých 

uzneseniach, ktoré som navrhoval; je termín ihneď. 

  

 Ospravedlňujem sa, že som to nepovedal, ale hovorím 

to teraz na mikrofón, že termín je "ihneď". A je to aj v 

návrhu uznesenia. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Takže ešte raz návrh uznesenia pána Ágostona: 

 Miestne zastupiteľstvo  

 u k l a d á  

hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu rekonštrukcie 

havarijného stavu Materskej školy Teplická vykonávanej 

firmou ABC Market Slovakia. Termín: 6. 5. 2011. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, nech sa páči, hlasujeme. 
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 Kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             21 poslancov. 

 Ďakujem. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Návrh prešiel. 

 

 Poprosím návrhovú komisiu o predloženie ďalšieho 

návrhu. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto 

 žiada starostu  

 vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľa EKO-

podniku VPS do jedného mesiaca a menovať do výberovej 

komisie poslancov miestneho zastupiteľstva, za klub SDKÚ-

DS 1 člen, za klub NEKA 2 členovia, za klub KDH, MOST-

HÍD,SaS 1 člen, za nezaradených poslancov 1 člen.       

 Termín: ihneď. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, nech sa páči. 

 Hlasujeme, kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             21 poslancov. 

 Ďakujem.  
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 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto.  

 Návrh bol prijatý. 

 

 Poprosím ďalší návrh. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 ž i a d a  

 prednostu Miestneho úradu  

 zabezpečiť pravidelné včasné zverejňovanie všetkých 

verejných vyhlášok stavebného úradu na internetovej 

stránke mestskej časti.    

 Termín: ihneď. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, hlasujeme.  

 Nech sa páči, kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            21 poslancov.  

 Ďakujem.  

 Návrh bol prijatý. 

 

 Poprosím ďalší návrh. 

 

 

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

 Nebol už podaný žiadny návrh. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni,  

 v takom prípade ak už nikto sa neprihlásil, ďakujem 

vám za váš aktívny prístup a dnešné zastupiteľstvo 

ukončujem. 

 Želám vám pekný deň. 

 

 

ZNELKA MČ. 

 

 

(Ukončenie o 11,15 hod.) 

 

 

 

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

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

 

 

 

OVEROVATELIA: 

poslanec P. Ágoston             ........................ 

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

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu:  

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