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                       O  B  S  A  H 

 

2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 17. marca 2011. 

 

 

BOD 1:                                             str.  1 

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

 

BOD 2:                                             str.  1 

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov  

záznamu a uznesení 

 

 Návrh programu - schválenie                   str.  3 

 

BOD 3:                                             str.  6 

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva  

MČ Bratislava-Nové Mesto 

 

BOD 4:                                             str. 12 

Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Nové Mesto na roky 

2011-2013 

 

BOD 5:                                             str. 21 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra  

MČ B-NM na I. polrok 2011 

 

BOD 6:                                             str. 23 

Správa z kontroly nakladania s finančnými pro- 

striedkami v Občianskom združení IHRISKO a posú- 

denie oprávnenosti poskytnutia uvedených finan- 

čných prostriedkov z dôvodu možného konfliktu  
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BOD 7:                                             str. 26 

Správa z kontroly Oddelenia výstavby a investícií 

Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto 

 

BOD 8:                                             str. 28 

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení  

vyplývajúcich z previerky oddelenia vnútornej 

správy MÚ B-NM zameranej na činnosť Školského  

úradu, referátu kultúry a školstva a činnosť  

Školak klubu, schválených MZ MČ B-NM dňa 10. 02. 

2009 a z previerky rozpočtovej organizácie Zá- 

kladná škola s materskou školou, Česká 10, schvá- 

lených MZ MČ B-NM 22. 4. 2009 
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2010 
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Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej orga- 
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rárska č. 2, Bratislava 

 

BOD 11:                                            str. 35  

Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajne- 
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pre rok 2011 
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Návrh gescií poslancov Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za jednotli- 

vé volebné okrsky pre volebné obdobie rokov 2010 

-2014 

 



 
 
 
                                   2. zas. MZ MČ B-NM 17.3.2011 

3 

BOD 13:                                            str. 46 

Návrh úloh komisií Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 

BOD 14:                                            str. 48 

Návrh na určenie výšky príspevku snúbencov na 

úhradu nákladov spojených s poskytovanými  

službami a výkonom sobášneho obradu v historic- 

kej budove bývalej Konskej železnične v mest- 

skej časti Bratislava-Nové Mesto 
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R/1:                                               str. 69 

Návrh zástupcov zriaďovateľa za členov škol- 

ských rád v školských zariadeniach mestskej  

časti Bratislava-Nové Mesto 
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Elektronizácia služieb bratislavskej samo- 
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- poslanec P. Ágoston                              str. 90 

  informácia o Školak klube  

 

  vyčíslenie nákladov na činnosť spojenú s         str. 91 

  prevádzkou, výučbou a starostlivosťou o    
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Začiatok: 14,00 hod. 

 

 

BOD 1: 

Otvorenie 

 

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

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

 o t v á r a m   2. zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 Konštatujem, že sme uznášaniaschopní. Je tu 25 

poslancov z 25. 

 Zároveň vítam všetkých hostí. 

 

 

 

BOD 2:  

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a 

uznesení. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Na základe predložených návrhov poslaneckých klubov 

predkladám návrh členov komisií pre dnešné zasadnutie.  

 

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

- pani Ing. Anna Jánošová 

- pán Ing. Pavol Galamboš.  

 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

- pán Vladimír Margolien 

- pán Peter Szusčík. 

 

 Má niekto iné návrhy? 
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 Dávam hlasovať o prednesených návrhoch. 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

návrhovej komisie poslanci pani Anna Jánošová a pán Pavol 

Galamboš.  

 Kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            23 poslancov 

 Proti:            Nikto 

 Zdržal sa:        Nikto.  

 Dvaja poslanci nehlasovali.  

 

 (Poznámky k hlasovaniu a vyskúšanie hlasovacieho 

zariadenia.) 

 

 Dámy a páni, sme si vyskúšali hlasovacie zariadenie a 

ideme ešte raz hlasovať. 

 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

návrhovej komisie pani Anna Jánošová, pán Pavol Galamboš  

 

 a ako overovateľ záznamu a uznesení pán Vladimír 

Margolien a pán Peter Szusčík. 

 Kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:             24 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 
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 Za skrutátorky na dnešnom zasadnutí, keby náhodou 

zlyhalo hlasovacie zariadenie, sú pani Milada Kovalčíková 

a pani Iveta Sviteková.  

 

 V prípade interpelácií; prosím, interpelácie robte 

písomne a odovzdajte ich návrhovej komisii.  

 V prípade návrhu na zmenu uznesenia takisto. 

 

 Materiály ste dostali v pošte; rovnako tak 

elektronickou poštou a na CD. 

 

 Návrh programu rokovania: 

 

 1. Otvorenie 

 2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu  

    a uznesení 

 3. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva  

    mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na  

    roky 2011-2013 

 5. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 

    časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2011. 

 6. Správa z kontroly nakladania s finančnými prostriedka- 

    mi v Občianskom združení Ihrisko a posúdenie oprávne- 

    nosti poskytnutia uvedených finančných prostriedkov z  

    dôvodu možného konfliktu záujmov 

 7. Správa z kontroly Oddelenia výstavby a investícií  

    Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto 

 8. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplý- 

    vajúcich z previerky oddelenia vnútornej správy MÚ B- 

    NM zameranej na činnosť Školského úradu, referátu kul- 

    túry a školstva a činnosť Školak klubu, schválených MZ 

    MČ B-NM dňa 10.02.2009 a z previerky rozpočtovej orga- 

    nizácie Základná škola s materskou školou, Česká 10, 

    schválenej MZ MČ B-NM dňa 22.4.2009 
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 9. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2010 

10. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

    Základná škola s materskou školou Odborárska č. 2, 

    Bratislava 

11. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov v  

    mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre rok 2011 

12. Návrh gescií poslancov Miestneho zastupiteľstva mest- 

    skej časti Bratislava-Nové Mesto za jednotlivé voleb- 

    né okrsky pre volebné obdobie rokov 2010-2014 

13. Návrh úloh komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej  

    časti Bratislava-Nové Mesto 

14. Návrh na určenie výšky príspevku snúbencov na úhradu  

    nákladov spojených s poskytovanými službami a výkonom 

    sobášneho obradu v historickej budove bývalej Konskej 

    železnice v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

15. Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy  

    EKO-podniku VPS, Halašova 28, Bratislava  

16. Návrh Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvate- 

    ľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

17. Návrh Zásad poskytovania obecných bytov samosprávou  

    mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

18. Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej  

    časti Bratislava-Nové Mesto k Návrhu Dodatku Štatútu 

    hlavného mesta SR Bratislavy 

19. Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava 

    III na volebné obdobie rokov 2010 - 2014 

20. Rôzne. 

 

 

INFORMÁCIE mimo programu rokovania: 

- Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia,  

  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

  hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s  

  komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na ú- 

  zemí hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších  
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  predpisov a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

  mesta SR Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za 

  komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ne 

  skorších predpisov 

 

- Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, kto- 

  rým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2002 o 

  celoplošnej deratizácii na území hlavného mesta SR Bra- 

  tislava 

 

- Informácia o činnosti a výsledkoch práce inšpektorov ve- 

  rejného poriadku MČ B-NM za obdobie od 1.1.2010 do 31. 

  10.2010 

 

- Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu mestskej časti 

  Bratislava-Nové Mesto za obdobie I.-II. 2011 

 

- Informácia o činnosti Okrskovej stanice MsP Nové Mesto  

  za rok 2010 

 

- Informácia o činnosti Televízie Nové Mesto za rok 2010 

 

- Informácia o stave prevodu bytov a nebytových priestorov  

  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2010. 

    

 

 

 Zároveň ste dostali mimo pozvánky aj materiály  

R/1, R/2 a R/3: 

 

R/1: 

 Návrh zástupcov zriaďovateľa za členov školských rád 

     v školských zariadeniach mestskej časti Bratislava- 

     Nové Mesto 
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R/2: 

 Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 

 

R/3: 

 Návrh na voľbu poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ 

     Bratislava-Nové Mesto na funkciu tajomníka Miestnej  

     rady MČ Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Má niekto pripomienky k dnešnému programu rokovania?  

 Ak nie, nech sa páči hlasovať. 

 Kto je za dnešný program rokovania podľa návrhu? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            22 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 Ďakujem. 

 

 Program sme odsúhlasili.  

 

 Prikročíme k bodu č. 3. 

 

 

 

BOD 3: 

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Predkladateľom je pán prednosta. 

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

 Materiál ste dostali doručený súčasťou všetkých 

materiálov. Je k nemu priložené stanovisko kontrolóra. 

Oproti dňu keď bol materiál spracovaný nenastala zmena v  

uznesení a v návrhu. Nepredkladám žiadny dodatok ani 

dovysvetlenie k predloženému materiálu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Má niekto pripomienky? 

 Nech sa páči, pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Vážený pán starosta, vážení kolegovia, ja sa chcem 

opýtať k dvom uzneseniam.  

 

 Jednak je to uznesenie na strane 4 materiálu pod 

číslo 23/19, kde Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s 

výstavbou hotelov v lokalite Železná studnička.  

 

 Vyhodnotenie tohto uznesenia je, že je stále v 

konaní; preto by som sa chcel opýtať, že ako stojí tento 

projekt?  

 Či už máme niečo na úrade, návrh na vydanie územného 

rozhodnutia, pretože zachytil som niečo, rozpornú 

informáciu v médiách, takže by ma zaujímalo, ako to je? 

 

 A taktiež si dovolím upozorniť na toto uznesenie, 

pokiaľ by sa toto uznesenie stalo platné.  

 Takže to je jedna informácia, ktorú by som chcel 

dostať. 
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 A druhá informácia sa týka uznesenia zastupiteľstva, 

ktoré sme prijímali na predchádzajúcom zastupiteľstve, kde 

sme uložili predsedom stálych komisií Miestneho 

zastupiteľstva predložiť na zasadnutie voľbu členov - 

neposlancov. Tu bol termín do 31. 3., tak je to stále v 

konaní. 

 

 Chcem sa opýtať, kedy potom budeme voliť neposlancov, 

nakoľko je evidentné, že to nestíhame na tomto 

zastupiteľstve; a ja neviem ani kedy bude ďalšie 

zastupiteľstvo. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, ako ste správne povedali, k tej prvej 

veci Snežienke - táto vec stojí. Takže nebolo vydané 

žiadne uznesenie, žiadne rozhodnutie, tá vec stojí. A keby 

sa niečo malo pohnúť, tak o tom budete pochopiteľne 

informovaní. To, že je tu uznesenie, ja o tom viem, vnímam 

to, akceptujem. A že platí, takisto.  

 

 A k tej druhej veci, pán prednosta. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  

 Aby ste vedeli, ku včerajšiemu dňu, lebo včera som 

dostal ešte jednu žiadosť, bolo celkove doručených 62 

žiadostí alebo dotazov. Niektorých sme požiadali o 

doplnenie alebo o ospravedlnenie, taký jeden malý krátky 

formulár, aby sa dozvedeli všetci jednotné údaje. Ľudia sa 

prihlasovali do všetkých typov týchto 6 komisií.  

 

 Najviac, 19 sa ich prihlásilo do sociálnej a bytovej.  
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 Na predrokovaní posledných komisií som cez 

zapisovateľky rozdal, aby si na komisiách prezreli tie 

dáta a ľudí, ktorí sú prihlásení do komisií. Musím 

povedať, že 2 komisie dali doporučenie na tých, ktorí si 

predstavujú že by mohli byť členovia. Ostatní uviedli, že 

až na ďalšom rokovaní urobia rozhodnutie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak nemá nikto žiadne pripomienky, poprosím návrhovú 

komisiu; prepáčte, pani poslankyňa, nech sa páči. 

 

 

Poslankyňa Ing. A. J á n o š o v á : 

 Ja by som chcela informáciu k uzneseniu č. 23/22 na 4 

strane, Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, nepovoliť 

prevádzkovanie herne - kasína na Račianskej ul. po 22. 

hodine po uplynutí skúšobnej doby prevádzky zariadenia.  

 

 Keďže už skoro rok tá prevádzka funguje a stále je v 

skúšobnej dobe, nič sa tam nedeje. Stále je tam otvorené 

non stop, tak chcem vedieť ako to vyzerá? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán prednosta. 

 

 

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

 Mohol by som odpovedať takým spôsobom: Počas celého 

obdobia sme monitorovali a sledovali, či prídu nejaké 

podnety alebo návrhy na úpravu alebo výtky, alebo dopady 

do územia. Nedostali sme od polície, ani od občanov žiaden 

podnet okrem toho čo tu bol prerokovaný na Miestnom 

zastupiteľstve. Keďže sa to vydáva v nejakom konaní, 
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starosta nemal, predchádzajúci starosta nemal dôvod 

rozhodnúť, pretože sa nemal o čo oprieť, zmeniť to. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, niekto ďalší? 

 Pán poslanec. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ešte ja by som chcel k uzneseniu na strane 6, 20/18, 

kde sme uložili prednostovi Miestneho úradu priebežne 

predkladať časový plán kultúrno-spoločenských akcií 

organizovaných a spolufinancovaných miestnym úradom vo 

všetkých kluboch dôchodcov.  

 

 Viem, že sa uskutočnili nejaké podujatia, a ja  teda 

minimálne, ja neviem ako ďalší poslanci, nedostali 

pozvanie na tieto podujatia.  

 

 Takže bol by som rád, aby opätovne poslanci sa 

zapájali do činnosti týchto akcií, ktoré sú platené z 

rozpočtu alebo spoluplatené z rozpočtu mestskej časti, z 

rozpočtu ktorý ak budeme za chvíľu schvaľovať, takže chcel 

by som opätovne upozorniť, že takéto uznesenie je a aby sa 

napĺňalo. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno, súhlasím. Ďakujem. 

 Nech sa páči. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

uznesenia.  

 

 



 
 
 
                                   2. zas. MZ MČ B-NM 17.3.2011 

16 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 k o n š t a t u je, že  

 

1. trvá termín plnenia uznesení uvedených podľa pretlače: 

   II/11/05/B, 3/14, 16/19/1.A, C, D, 19/13, 22/20,  

   23/04/B, 23/19, 23/22, 25/14, 25/16, 1/07, 1/11.B 

 

2. splnené sú uznesenia uvedené podľa pretlače: 

   20/08/B, 20/18, 21/08, 23/21, 25/04, 25/05, 25/06,  

   25/07, 25/08, 25/09, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13,  

   25/15, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21, 25/22,  

   1/06, 1/08, 1/09, 1/10, 1/11.A, 1/12, 1/13 

 

3. ruší uznesenie podľa pretlače: 

   22/18.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 Dávam hlasovať o návrhu uznesenia; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            25 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto.  

 

 Materiál sme schválili.  

 Ďakujem.  

  

 Pristúpime k bodu č. 4. 
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BOD 4: 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na 

roky 2011-2013. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom materiálu je prednosta Miestneho úradu 

pán Kollárik, spracovateľom je pani Ing. Zigová. 

 

 A pani Ing. Zigovú poprosím o úvodné slovo. 

 Pani inžinierka, dobrý deň, máte úvodné slovo, môžte 

začať.  

 

 

Ing. A. Z i g o v á, vedúca hosp. a finančného odd.: 

 Dobrý deň. Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2011-

2013, ktorý máte predložený nadväzuje na dosiahnuté 

výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch a aplikuje zmeny 

v súlade so schváleným štátnym rozpočtom a dodatkom k 

Štatútu hlavného mesta. 

 

 Návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2011-2013 po 

prerokovaní v Miestnej rade a v jednotlivých komisiách, je 

upravený v príjmovej aj výdavkovej časti. Predkladaný 

návrh je spracovaný podľa prijatého návrhu na rokovaní 

Miestnej rady 8. 3. 2011.  

 

 Zmeny, ktoré nastali sú zapracované v príjmovej aj 

výdavkovej oblasti rozpočtu. Návrh sa spracoval na rok 

2011 podľa potrieb mestskej časti, ktorý predložili 

jednotliví správcovia. Upravil sa na východiskové 

podmienky v príjmovej časti rozpočtu a na aktuálne 

podmienky mestskej časti. 
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 Bežný rozpočet, ktorý nám pôvodne vychádzal so 

schodkom 680.000 €, keď predpokladané bežné príjmy 

nepokrývali požadované výdavky. K zabezpečeniu 

vyrovnanosti bežného rozpočtu sa znížili bežné výdavky o 4 

% na celkovú sumu 13,791.000 €. 

 

 Príjmová základňa rozpočtu je ovplyvnená predovšetkým 

výškou dane z príjmov fyzických osôb a príjmami z 

transferu na prenesené kompetencie. Výška výnosu daňových 

príjmov z podielových daní sa zapracovala do návrhu 

rozpočtu mestskej časti v navrhovanom objeme 4,350.000 € a 

z dane nehnuteľností sme zapracovali 2,450.000 €. 

 

 Na rok 2011 sa rozpočtujú celkové príjmy a výdavky v 

sume 16,350.000 €. 

 

 Bežné príjmy a výdavky sa navrhujú v objeme 

13,791.000 € a kapitálové v príjmoch 1,118.000 € a výdavky 

2,558.000 €. 

 

 Naše rozpočtové organizácie sa s príjmami aj 

výdavkami v plnej výške zapájajú do rozpočtu mestskej 

časti. Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií je v objeme 

8,962.000 €. 

 

 Návrh, ktorý tu máte je predložený v textovej i 

tabuľkovej forme.  

 

 Materiál je spracovaný v bilancii príjmov a výdavkov, 

prehľady rozpočtových organizácií a je rozpočet členený i 

podľa oblastí, kam smerujú výdavky a je zostavený v 9 

programoch, v ktorých je zahrnutá nielen výška finančných 

prostriedkov, ale hlavne sú stanovené zámery, ciele a 

merateľné ukazovatele. 
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 Bežné výdavky, keď sme zostavovali, tak sa 

zabezpečila hlavná zásada, a to zásada neprekračovania 

výdavkov oproti rozpočtu za predchádzajúce obdobie. Z 

bežných výdavkov na financovanie našich rozpočtových 

organizácií sú teda vyčlenené prostriedky vo výške 

8,962.000 €, z toho v Stredisku kultúry 480.000 €, 

Knižnici 245.000 €, EKO-podniku VPS 2,660.000 € a pre naše 

základné školy s materskými školami 5,576.000 €. 

 

 K pokrytiu výdavkov základných škôl s materskými 

školami budú poskytnuté dotácie na prenesené kompetencie 

vo výške 2,732.000 € a nenormatívne finančné prostriedky 

100.000 €, na originálne kompetencie sa vyčleňujú finančné 

prostriedky vo výške 1,873.000 € a tiež sa zapájajú 

získané vlastné príjmy organizácií v sume 697.000 €. 

 

 Hlavný zámer pri zostavovaní rozpočtu, a to 

zabezpečiť vyrovnaný rozpočet, sa podarilo naplniť.  

 

 

 Neprekročenie úrovne schodku, ktorá je stanovená 

výškou zostatku fondu rezerv, prípadne vyrovnanosť príjmov 

a výdavkov, je treba považovať za rozhodujúce východisko 

rozpočtu na rok 2011. 

 

 

 Návrh rozpočtu na rok 2011-2013 bol prerokovaný v 

Miestnej rade i vo všetkých komisiách Miestneho 

zastupiteľstva. Vznesené pripomienky z rokovania sa 

zapracovali do predkladaného materiálu. 

 

 Návrh rozpočtu bol zverejnený na vývesných tabuliach 

mestskej časti a na internete k pripomienkovaniu občanov.  
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 K predloženému návrhu je priložené stanovisko 

miestneho kontrolóra, ktorý odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2011-2013 schváliť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Dámy a páni, otváram diskusiu. 

 Nech sa páči.  

 

 Do diskusie sa prihlásil obyvateľ Jedenástej ulice. 

 Čiže, dámy a páni, musíme dať hlasovať o tom, či mu 

umožníme vystúpiť. 

 Chcem vás poprosiť, hlasovať za. 

 Ak dovolíte, vaše meno, prosím vás. 

 Ing. Karol Vobruba; téma: Jedenásta ulica.  

 

 Takže, dámy a páni, budeme hlasovať o tom, či 

umožníme pánovi Ing. Vobrubovi vystúpiť a predniesť svoj 

návrh. 

 

 Predmetom príspevku je výstavba kanalizácie a cesty 

na Jedenástej ulici.  

 Nech sa páči, poďme hlasovať.  

 

 (Hlasovania.) 

 Jednomyseľne.  

 Za:             25 poslancov. 

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 

 Pán inžinier, nech sa páči, máte slovo. 
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OBČAN: Ing. Karol  V o b r u b a, Jedenásta ulica: 

 Dovoľte mi oboznámiť vás so základnými črtami 

situácie na tzv. Jedenástej ulici. Je tam zhruba 20 domov, 

týka sa to okolo 50-60 občanov, aj s ústim na Mandľovú 

ulicu. 

 

 Situácia celý rad rokov je taká, že nie je 

kanalizácia, pretože v tom zimnom období je tá terajšia 

ulica, ktorú sme si spojazdnili aspoň s cestnými panelmi 

absolútne nezjazdná pre sneh, na Kolibe býva trošku viacej 

snehu ako v meste. Tak prakticky po dobu niekoľkých 

mesiacov vôbec nie je možné vyprázdňovať žumpy a hrozí tam 

doslova ekologická kríza, lebo tá zem už je celkom 

presiaknutá. Keď tam stavali poslednú bytovku, tak to 

voľne vytekalo von. Potom zasýpali pre istotu, ale tam je 

taký prameň vody, ktorý potom tečie dolu do mesta. 

Zasýpali to pre istotu kamením.  

 

 Čiže prvý problém je kanalizácia.  

 

 Druhý problém je nemožnosť v tomto období prístupu 

sanitiek. Je nás tam celý rad starších obyvateľov, nad 80 

rokov, a celé zimné obdobie sme prakticky odrezaní od 

príjazdu sanitiek ak by bolo treba.  

 

 Takisto hasičské autá sa tam nedostanú. 

 Celá tá ulica nie je obsluhovaná odvozom odpadkov. 

Čiže každý to robí ako sa dá, alebo sa to páli na ulici.  

 

 Myslím, že tento stav je absolútne nedôstojný a 

dokonca je to nebezpečné. 

 

 Celý rad rokov je nám sľubované, že sa bude s tým 

niečo robiť. Minulý rok boli dokonca pridelené peniaze; čo 
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je s nimi, neviem; či sa prepadli alebo sa ich nepodarilo 

vyčerpať?  

  

 Pokiaľ sme informovaní, ide asi o 400 tisíc € na prvú 

etapu, to znamená napojenie na časť, ktorú tam vybudovali 

Rakúšania v súvislosti s bytovkou, takže ten výjazd zatiaľ 

by bol z verejnej komunikácie.  

 

 

 Ide hlavne o tú kanalizáciu a zhruba 200 metrov cesty 

od konca tej rakúskej bytovky. 

 

 To je zhruba všetko o čo ide.  

 Nám sa tam skutočne veľmi ťažko žije, hlavne nám 

starším, pretože bojíme sa čo nastane. Okrem toho tie 

autá, čo tam chodia, chodí ich tam dosť a rozbíjajú sa pre 

neupravenosť. Pokrytie panelmi bolo za naše peniaze. 

 

 A ako sme sa dozvedeli, teraz sa to má financovať z 

európskych zdrojov. Proti tomu nič nemáme, ale asi je 

potrebné, aby sa to najskôr urobilo a potom refundovalo. 

 

 A nečakať až tieto prostriedky budú pridelené na 

takéto malé akcie, ktoré nemajú význam pre európske 

krajiny a nie sú európskeho významu; tak asi je to dosť 

problematické; ako nás informovali pracovníci z 

Bratislavského samosprávneho kraja.  

 To je všetko. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. 
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ja by som chcel podporiť požiadavku obyvateľov Koliby 

na výstavbu Jedenástej ulice.  

 

 A chcel by som sa opýtať, ako je to s tými 

eurofondami, či už máme niečo prisľúbené, či sme podali 

žiadosť, aká je teda nádej, aby sme získali takýmto 

spôsobom prostriedky na realizáciu? 

 

 A ďalšia vec, ktorú sa chcem opýtať, či prípadne ako 

alternatívne riešenie, v prípade že by sme teda neboli 

úspešní v rámci eurofondov, sme nemohli použiť prostriedky 

i z Fondu rozvoja cestných komunikácií?   

 To je prvá otázka.  

 

 A mám ešte 2 veci: 

 Na strane 48 tohto materiálu je pod položkou číslo 

13: Projekt ISRMO. A sú tam náklady 60.000 €. Ale naozaj 

neviem, že čo konkrétne to je. Čiže by som poprosil o 

nejaké vysvetlenie aby som vedel, že za čo konkrétne budem 

hlasovať. 

 

 

 A ešte mám jednu otázku čo sa týka rekonštrukcie 

Konskej železnice, strana 47, náklady sú tu 90 000 €. A 

keď si pozriem stranu 9 a pozriem si výdavky v rámci roku 

2011, tak tu mám nulu.  

 Tak teraz som zmätený, že či tie náklady budú 

realizované, či bude 90 tisíc € vyčlenených na Konskú 

železnicu alebo nie. Ale predpokladám, že je to asi chyba 

v tabuľke. Tak potom by bolo dobré opraviť. 

 

 A ešte sa chcem opýtať na vysielacie služby a 

vydávateľské služby.  
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 V predchádzajúcom rozpočte to bolo rozdelené na 

Televíziu Nové Mesto a Hlas Nového Mesta. Teraz je to v 

rámci jednej sume, takže tiež by som chcel vedieť, že 

koľko pôjde na Televíziu a koľko na Hlas Nového Mesta? 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Čo sa týka toho projektu ISRMO, ministerstvo vypísalo 

kompletný projekt na spracovanie území. Bol v podstate 

orientovaný, aby sa ním dali realizovať výstavba verejného 

územia, výstavba verejného parku, úprava rekonštrukcie 

školského zariadenia, sociálneho zariadenia a obytných 

budov. A bolo to cielené na systém bývania v Petržalke v 

tých kruhových blokoch, kde sa všetky tie domy nachádzajú. 

Našli sme silu a poskladali sme takisto aj my návrh na to, 

že by sa toto tiež udialo v našom území.  

 

 Preto nás požiadali, aby sme v podstate, keď chceme 

byť úspešní, pretože ten projekt sa bude vypisovať ku 

koncu tohto roku a my musíme v rozpočte uviesť jednoducho, 

že túto vec chceme tiež spolufinancovať. Preto jednoducho 

bolo navrhnuté do rozpočtu; toto je predpokladaných 5 % na 

tento projekt.  

 

 

Ing. A.  Z i g o v á, vedúca hosp. a finančného odd.: 

 Ja by som chcela reagovať na tú Konskú železnicu, 

tých 90 tisíc je správne.  

 



 
 
 
                                   2. zas. MZ MČ B-NM 17.3.2011 

25 

  

 V podstate v tej tabuľke, vo výdavkovej časti, tam čo 

je uvádzaná Konská železnica, tak tam je len za rok 2009 

uvedené, čo sa nadobudol ten objekt.  

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 V návrhu rozpočtu na rok 2011 je nula. 

 

 

Ing. A. Z i g o v á, vedúca hosp. a finančného odd.: 

 Áno, ale je to v inej čiastke. Nie je to proste 

uvedené tu, ale v rozvoji miest a obcí. Takže ako je to 

započítané v rozpočte.  

 

 Čo sa týka vysielacej a vydavateľskej služby, je 

rozpočet na bežné výdavky. Čo sa týka bežných výdavkov, 

celkový objem je rozpočtovaný vo výške 159.718 €, z toho 

na Infokanál a Televíziu Nové Mesto je 147.477 €. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, nech sa páči, niekto ďalší? 

 Ak už nemá nik pripomienky, poprosím návrhovú 

komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo  

 A.  s c h v a ľ u j e  

Vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na 

rok 2011 vo výške 16,350.100 €; bez pripomienok. 

 

 B. s p l n o m o c ň u j e  

starostu mestskej časti 
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1. upravovať v priebehu roka 2011 záväzné ukazovatele, 

   limity a úlohy pri dodržaní výšky schválených príjmov a 

   výdavkov 

2. povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpe- 

   čeného v rozpočte mestskej časti, ak sa zabezpečí jeho 

   náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov 

 

 C. o d p o r ú č a  

zobrať na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2012 a 2013.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem.  

 Dávam hlasovať o návrhu uznesenia; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            24 poslancov. 

 Proti:            Nikto.  

     Zdržal sa:        Nikto. 

 Jeden nehlasoval.  

 

 Konštatujem, že rozpočet sme schválili. 

 

 Pristúpime k bodu č. 5. 

 

 

BOD 5: 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na 

I. polrok 2011. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom je pán Ing. Dubravec, hlavný 

kontrolór; nech sa páči. 
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Miestny kontrolór Ing. J.  D u b r a v e c :  

 Ďakujem pekne. Vážení páni poslanci, panie 

poslankyne, predkladám vám plán kontrolnej činnosti útvaru 

miestneho kontrolóra na I. polrok 2011. Je to troška 

oneskorene z toho dôvodu, že v decembri sme mali len 

slávnostné zasadnutie zastupiteľstva kde sa nedali 

predkladať materiály, takže som to pripravil na prvé 

pracovné zasadnutie zastupiteľstva. 

 

 Tento plán bol prerokovaný v Miestnej rade. Miestna 

rada mi odporúčala jednu vec zmeniť, a to bod 2 sa 

predĺžil termín na február až apríl. Ostatné body boli 

schválené tak ako sú v návrhu.  

 

 Už prebehla prvá kontrola oddelenia územného plánu a 

životného prostredia zameraná na realizáciu, na výsadbu 

zelene a orez stromov. Teraz momentálne bežíme v kontrole 

EKO-podniku, ktorá je komplexná kontrola, celý EKO-podnik 

ako organizáciu si chceme preveriť.  

 

 A ten tretí bod to je Základná škola Jeséniova, to sa 

v rámci rozpočtových organizácií vždy zameriavame na jednu 

zo škôl, aby sme si preverili, ako sa tam napĺňajú naše 

predstavy, lebo je to zdroj míňania peňazí. Takže jedna 

taká rozpočtová organizácia.    

 Takže ďakujem. 

 Nech sa páči vyjadriť sa, či máte nejaké prípadné 

dotazy.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k materiálu. 

 Nech sa páči. 
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 Nakoľko nemá nikto pripomienky, poprosím návrhovú 

komisiu, aby prečítala 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  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2011, bez 

pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem. 

 Dávam hlasovať o návrhu uznesenia; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            22 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      1 

 Dvaja nehlasovali. 

 Materiál sme schválili. 

 

 Pristúpime k bodu č. 6. 

 

 

 

BOD 6:  

Správa z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami v 

Občianskom združení IHRISKO a posúdenie oprávnenosti 

poskytnutia uvedených finančných prostriedkov z dôvodu 

možného konfliktu záujmov. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom materiálu je pán Ing. Dubravec, hlavný 

kontrolór, ktorému odovzdávam slovo. Nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, pokračujem v 

predkladaní správ.  

 

 Toto je správa z kontroly nakladania s finančnými 

prostriedkami v Občianskom združení IHRISKO a posúdenie 

oprávnenosti poskytnutia uvedených finančných prostriedkov 

z dôvodu možného konfliktu záujmov. Túto kontrolu sme 

dostali za úlohu splniť na základe uznesenia 23/04 na II. 

polrok 2010. 

 

 Cieľom kontroly bolo preveriť nakladanie s finančnými 

prostriedkami v Občianskom združení IHRISKO, ktorému 

mestská časť poskytla dotáciu 65.000 € a posúdenie 

oprávnenosti poskytnutia uvedených finančných prostriedkov 

z dôvodu možného konfliktu záujmov v nadväznosti na 

ustanovenia zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku 

obcí, zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislava, zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov, a iných zákonov.  

 

 Tak ako som konštatoval, bola táto kontrola rozdelená 

na dva také hlavné úseky, kde sa preverovalo nakladanie s 

finančnými prostriedkami.  

 

 V materiáli máte popísané, akým spôsobom sa tie 

náklady premietli do nákupu inventáru tohto združenia 

IHRISKO, materského centra, a ako je momentálne časť 

materiálu uložená v sklade.  
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 Druhá časť bola zameraná na posúdenie konfliktu 

záujmov.  

 

 Môžem povedať, že po preverení na rôznych úsekoch, aj 

u nás na právnom sme konštatovali, že v tomto prípade 

nemôže dochádzať ku konfliktu záujmov, nakoľko bývalý 

poslanec, ktorého manželka tam pracuje, neprichádza do 

žiadneho styku pri riadení ani pri nakladaní s materiálom, 

ktorý bol ako odsúhlasený v rámci prevádzky tohto detského 

materského centra. 

 

 Záverom konštatujeme, že boli všetky náležitosti 

splnené, tak ako je to konštatované v písomnej správe. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ďakujem pekne. 

 Chcem oznámiť, že pán Roman Luknár z Občianskeho 

združenia IHRISKO, ktorý sa pôvodne mal zúčastniť dnešného 

rokovania nepríde z dôvodu natáčania v televízii JOJ. 

 

 Takže, nech sa páči, dámy a páni, otváram diskusiu.  

 V prípade, že nemá nikto pripomienky, 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  

Správu z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami v 

Občianskom združení IHRISKO a posúdenie oprávnenosti 



 
 
 
                                   2. zas. MZ MČ B-NM 17.3.2011 

31 

poskytnutia uvedených finančných prostriedkov z dôvodu 

možného konfliktu záujmov, bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             20 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:       4 

 

 Konštatujem, že materiál bol schválený. 

 

 Pristupujeme k bodu č. 7. 

 

 

 

BOD 7: 

Správa z kontroly Oddelenia výstavby a investícií 

Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom a spracovateľom je Ing. Dubravec, 

hlavný kontrolór, ktorému odovzdávam slovo. Nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. V zmysle plánu kontrolnej činnosti na 

II. polrok 2010 sme boli poverení vykonať kontrolu 

oddelenia výstavby a investícií. Túto kontrolu sme si 

rozdelili do troch takých základných činností, ktoré toto 

oddelenie robí: 
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 1. Čerpanie výdavkov na výstavbu a opravu miestnych 

komunikácií v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2008-

2009. 

 

 2. Čerpanie výdavkov na rozvojové programy výstavby 

miest a obcí v súlade so schváleným rozpočtom na roky 

2008-2009. 

 

 3. Preverenie vybavovania agendy referátu bytovej 

politiky a nadväznej spolupráce so Štátnym fondom rozvoja 

bývania.   

 

 Materiál je predložený písomne, pomerne širokým 

popísaním všetkých skutočností, ktoré sme tam zisťovali. 

Myslím si, že je obsiahly.  

 

 Na záver môžem povedať, že sme nezistili žiadne 

nejaké nedostatky, ktoré by boli dôraznejšieho charakteru. 

Boli zistené niektoré pochybenia, ktoré boli odstránené 

počas robenia našej kontroly. Takže na záver v rámci 

uznesenia nebolo potrebné prijímať žiadne opatrenie, ktoré 

by bolo treba riešiť na nápravu daného stavu.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý :    

 Ďakujem pekne. 

 Dámy a páni, otváram diskusiu k materiálu, ktorý sme 

predložili. 

 Ak nie sú pripomienky, poprosím návrhovú komisiu, aby 

predložila návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly oddelenia výstavby a investícií 

Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            22 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      1   

 Dvaja nehlasovali.  

 

 Pristúpime k bodu č. 8. 

 

 

 

BOD 8: 

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení 

vyplývajúcich z previerky oddelenia vnútornej správy MÚ B-

NM zameranej na činnosť Školského úradu, referátu kultúry 

a školstva a činnosť Školak klubu, schválených MZ MČ B-NM 

dňa 10. 02. 2009 a z previerky rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou, Česká 10, schválenej MZ 

MČ B-NM dňa 22. 4. 2009. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

  Predkladateľom a spracovateľom je hlavný kontrolór 

Ing. Dubravec; nech sa páči. 
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Miestny kontrolór Ing. J. D u b r a v e c : 

 Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, páni 

poslanci, daná správa vychádza z plánu kontrolnej činnosti 

na II. polrok 2010. Pri tejto kontrole ide o to, preveriť 

prijaté nápravné opatrenia z predchádzajúcich kontrol. V 

tomto prípade išlo o kontrolu vnútornej správy a Školského 

úradu, referátu kultúry a školstva a činnosti Školak 

klubu, kde sme zistili nejaké nedostatky, ktoré sú tu 

popísané. Túto kontrolu sme museli zamerať na odstránenie 

týchto nedostatkov. 

 

 Sú tuná popísané v troch bodoch, a), b), c).  

 Nedostatky hlavne na Školak klube boli odstránené v 

priebehu; pri prijatí uznesenia v roku 2009. Dané body sú 

popísané v bode 1, kde popisujeme túto správu. 

 

 V bode 2 bolo riešenie na ZŠ Česká, kde mali prijaté 

bezpečnostné opatrenia - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci. Takže tieto sme preverili a zistili sme, že v danom 

termíne opatrenia spracovali, prijali a podľa nich sa aj 

chovajú. Takže splnili tieto nápravné opatrenia svoju 

úlohu, nedostatky boli odstránené a podľa toho sa aj 

naďalej postupuje. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu k materiálu. 

 Ak nemá nikto pripomienky, poprosím návrhovú komisiu, 

aby prečítala návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia 



 
 
 
                                   2. zas. MZ MČ B-NM 17.3.2011 

35 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení 

vyplývajúcich z previerky: 

1) oddelenia vnútornej správy MÚ B-NM zameranej na činnosť 

   Školského úradu, referátu kultúry a školstva a činnosť  

   Školak klubu, schválených MZ MČ B-NM dňa 10. 02. 2009. 

 

2) previerky rozpočtovej organizácie Základná škola s  

   materskou školou, Česká 10, schválenej MZ MČ B-NM dňa  

   22. 4. 2009; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 Dám hlasovať o návrhu uznesenia; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            22 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:       1     

 Dvaja nehlasovali. 

 

 Materiál bol prijatý. 

 Ďakujem. 

  

 Pristupujeme k bodu č. 9. 

 

 

 

BOD 9: 

Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2010. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom je Ing. Dubravec; ktorého prosím o 

slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Pokračujem v predkladaní 

správ. Táto správa vychádza zo zákona 369/1990 o obecnom 

zriadení, kde hlavný kontrolór obce, v tomto prípade 

miestny kontrolór MČ Nové Mesto má povinnosť raz za rok, 

teda na úvod nového roku, predložiť správu o svojej 

činnosti za predchádzajúci rok. 

 

 Táto správa je spracovaná podľa plánu kontrolnej 

činnosti, ktorý sme mali na prvý a druhý polrok. Tam sú 

popísané správy, s akým výsledkom boli tieto kontroly 

uzatvorené. Prvé dve kontroly ešte reagujú na rok 2009, 

kedy sme spravili kontroly ale neboli spravené ešte z nich 

správy, a tie boli predložené až v roku 2010. 

 

 Celkove je tuná popísaných 13 kontrol, ktoré sme 

robili v roku 2010, aj so správami, ktoré sme predložili 

za rok 2009. 

 

 Ďalej, miestny kontrolór má okrem kontrol ďalšie 

povinnosti. Medzi tieto povinnosti patrí pravidelne 

zaoberať sa uzneseniami, ktoré kontrolujem pred zasadnutím 

rady a pred zasadnutím zastupiteľstva porovnávam v akom 

stave sú tie stavy riešenia a ďalšie veci, ktoré sú tuná 

popísané. 

 

 Veľmi dôležitou úlohou kontrolóra je aj riešenie 

sťažností a petícií, nakoľko na útvare je referát 

sťažností. Všetky sťažností prichádzajúce na miestny úrad, 
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ktokoľvek ich príjme, musí ich u mňa na referáte 

zaregistrovať, aby bolo jasné, kto ich rieši a s akým 

výsledkom, aby sa nestalo, že niektoré sťažnosti ostanú 

nejakým spôsobom v šuplíku, neriešili sa, a nereagovalo sa 

na podnety občanov.  

 

 Takže aj tuná je popísané, koľko sťažností bolo 

spracovaných a ako. Ja robím rôzne odborné konzultácie, 

takže všetko tuná v rámci toho materiálu máte predložené.  

 Keby boli nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k materiálu, ktorý je predložený. 

 Ak nie sú pripomienky, poprosím návrhovú komisiu o 

prednesenie návrhu uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e  

Správu o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2010, bez 

pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem. 

 Dávam hlasovať; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             24 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 
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 Zdržal sa:         Nikto.  

 Konštatujem, že návrh bol prijatý. 

 

 Pristúpime k bodu č. 10. 

 

 

 

BOD 10:  

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou Odborárska č. 2, 

Bratislava. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán Ing. Dubravec, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, poslankyne, 

poslanci, predkladám dnes poslednú správu, správu z 

kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná 

škola s materskou školou na Odborárskej. 

 

 Tak ako som pri predkladaní plánu kontrolnej činnosti 

hovoril, tak táto správa je zo Základnej školy; v polroku 

máme aspoň jednu. V tomto prípade sa zameriavame nielen na 

školu ako takú, ale hlavne na školskú jedáleň, školský 

klub detí a v tomto prípade materskú škôlku, ktorú táto 

škola riadi. 

 

 Ide tuná o financovanie.  

 Toto sú originálne funkcie mestskej časti, takže tam 

sa míňajú peniaze nás, z nášho rozpočtu, ktoré nie sú 

dotované štátom; len v malej miere. 
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 Kontrola prebehla úspešne. Myslím si, že boli tam 

zistené nejaké drobné nedostatky, ktoré sme s riaditeľkou 

organizácie riešili v priebehu kontroly. Tieto boli 

odstránené, takže nevzniká potreba, aby sme nejaké 

nápravné opatrenie v rámci uznesenia prijímali. Takže 

odporúčam, aby sme správu prijali tak ako je.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu; nech sa páči. 

 Ak nie sú pripomienky, 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  

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, bez 

pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý :  

 Ďakujem.  

 Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Jednomyseľne. 

 Za:            25 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto.       
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 Pristúpime k bodu č. 11 

 

 

 

BOD 11: 

Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov v 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre rok 2011. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Predkladateľom a spracovateľom je JUDr. Žakovič, 

riaditeľ EKO-podniku, ktorého poprosím o úvodné slovo. 

 

JUDr. V. Ž a k o v i č, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Dobrý deň. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobrý deň. Nech sa páči, máte úvodné slovo. 

 

 

JUDr. V. Ž a k o v i č, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Ďakujem pán starosta. Vážený pán starosta, dámy a 

páni, tento materiál je v podstate taký harmonogram 

pristavovania veľkokapacitných kontajnerov na jar a na 

jeseň. Musím povedať, že pokiaľ ide o tento harmonogram, 

ľudia si na to zvykli po niektoré roky. Nie je nejakou 

dogmou a snáď, ja neviem, v priebehu ďalších mesiacov 

upravíme tento harmonogram podľa vašich požiadaviek alebo 

dotazov občanov.  

 

 Tento harmonogram vyplýva hlavne z toho, že tieto 

miesta sú verejnosti najmä známe, ale aj preto, že na 

týchto miestach sa dá hodne zaparkovať; neznamená to, že 

tieto miesta by sa nemohli nájsť inde. 
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 Boli tu také zvyky v predchádzajúcich rokoch, že sa 

obracali občania alebo skupina občanov na pána starostu 

alebo na poslancov, a požadovali pristavenie veľko-

kapacitných kontajnerov.  

 

 Je len na vás a na pánovi starostovi, či schválite 

pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov aj nad rámec, 

počas jarného a jesenného upratovania. Ono sa to 

osvedčilo, pretože tí ľudia nielen v podstate na jar a na 

jeseň sa zbavujú nadbytočných vecí v domácnosti, ale aj v 

priebehu roka. A potom, ak to občania vynesú z domu a sa 

to neodvezie, ostáva to pri kontajneroch. 

 

 Takže na záver môžem povedať len toľko, že zhruba za 

minulý rok bolo asi 35 kontajnerov nad rámec v rámci 

upratovania jar a jeseň  pristavených občanom. To je 

všetko, pán starosta. 

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Ďakujem, pán riaditeľ.   

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Poprosím kolegov poslancov, ktorí sú zvolení noví, v 

rámci tohto režimu určite občania budú sa pokúšať "vás 

použiť" aby ste im pristavili kontajner keď niekto búra 

alebo prestavuje. To sa netýka stavebnej činnosti.  

 

 To sa týka domového odpadu, ktorý vzniká v 

domácnosti. Čiže nie stavebnej činnosti; teda aby to 

nebolo na to viazané. Alebo k odstraňovaniu stavebného 

odpadu, ktorý vznikol, na ktoré bolo vydané stavebné 

povolenie alebo prebieha normálna stavebná činnosť.  
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JUDr. V. Ž a k o v i č, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Ak môžem doplniť pána prednostu, nesúvisí to s týmto 

materiálom, ale od 1. apríla v areáli EKO-podniku na 

Zátiší bude trvalo pristavený veľkokapacitný kontajner, 

požiadal pán starosta, kde budú občania môcť uložiť šít 

alebo z prerábania drobný stavebný odpad od 6,00 hod. 

rannej až 21,00 hod. večer, vrátane sobôt a nedeľ. 

Samozrejme, tento odpad si predtým prehliadneme, čo sa tam 

donesie, aby sa nestalo, že tam budú nosiť aj nebezpečný 

odpad, farby, autobatérie, alebo takéto veci. Najprv si 

odpad prezrieme a potom ho uložíme do nášho kontajnera.  

 

 To je tá služba nad rámec a bude v podstate fungovať 

celý rok, pán starosta. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Winkler.  

 

 

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

 Ja som chcel poprosiť, že vypadol tam Biely Kríž; čo 

by som žiadal doplniť. 

 Je tam dvakrát na Sliačskej, proti tomu nič nemám, 

ale prosím doplniť Biely Kríž do tohto plánu.  

 

 

JUDr. V. Ž a k o v i č, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Môžem len toľko povedať, že takto to bolo vytypované 

20 a 20 miest. Niekde možno pôjde na jar viacej 

kontajnerov a menej pôjde na jeseň. Ak zváži v podstate 

zastupiteľstvo pozmenenie, doplnenie na jeseň, ja si 
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myslím že ešte k tomu sa dostaneme a niektoré úpravy tam 

budú, pán starosta.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Myslím, že bude jednoduchšie, pán poslanec, dám vám 

kontajner a nemusíme meniť uznesenie; čo vy na to? 

 

 

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

 Poprosím na jar a na jeseň. Máme naplánovanú akciu na 

9. 4. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V poriadku.  

 Do diskusie sa hlási pán Feješ, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. B.  F e j e š : 

 Ja sa chcem opýtať k tomu času; tu je napísané v bode 

2, že je možný len do "len 17.30". 

 Veľa ľudí nestihne napríklad ani dôjsť domov a 

odniesť do toho kontajnera.  

 

 Či by bolo možné predĺžiť tento čas?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ.  

 

 

JUDr. V. Ž a k o v i č, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Je to v podstate vypočítané tak, aby sme nešli do 

nadčasovej práce, preto je to posunuté do 17.30 hod. Je 
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pravda, že v minulom roku bolo možno tri či štyri prípady  

také, že jednoducho došli z práce a kontajner tam nebol, 

bol naplnený a nemohli tam uložiť. 

 

 Ak to posunieme, bude to zasa nárok na mzdové 

prostriedky a na nadčasy pracovníkov. Nevidím dôvod, lebo 

naozaj sa osvedčila najmä tá služba, v podstate 

pristavenie nad rámec tohto programu. 

 

 Ak zvážite, je to vecou len posunutia času, či to 

bude od 11 hod. dopoludnia, o 1 hodinu dlhšie, ale už sa 

to zverejnilo v Hlase Nového Mesta. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, máte nejaký návrh presný?  

 

 

Poslanec Ing. B. F e j e š : 

 Aspoň do 18.00 hod.; predĺžiť o hodinu, pretože keď 

niekto neskôr prichádza domov, má s tým problém. A keď sa 

kontajner naplní predtým, je to problém.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Potom vás predložím o písomné predloženie návrhu 

návrhovej komisii.  

 Pán Ágoston, nech sa páči.  

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ja už som dostal svoju odpoveď v správe.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Galamboš.  
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Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ja by som sa rád opýtal, či stále platí model 

poslaneckého kontajnera? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. Samozrejme.  

 

Poslanec Ing. B. F e j e š : 

 Čo je poslanecký kontajner? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Poslanecký kontajner znamená, že každý poslanec má 

právo požiadať raz ročne miestny úrad o pristavenie 

kontajnera tam, kde obyvatelia požadujú, a teda on ho chce 

dať občanov bezplatne.   

 

 

JUDr. V. Ž á k o v i č, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Mám len technickú poznámku, pán starosta: Ide o to, 

či budú žiadať priamo poslanci váš sekretariát alebo mňa?  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Tak ako doteraz. 

 

JUDr. V. Ž a k o v i č, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže poprosím návrhovú komisiu; na základe návrhu, 

pán poslanec Feješ.  

 (Vzájomné diskusie o návrhu.) 
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 Dámy a páni, dávam hlasovať o návrhu uznesenia.  

 Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

poslanca Feješa. 

 

 

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

 Prepáčte, nemôžme pristúpiť k hlasovaniu, pretože tá 

pripomienka je napísaná na tlačive interpelácie. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nevadí. 

 

 

Poslanec Ing. P.  G a l a m b o š : 

 Ale aby bolo zrejmé, pretože bude to pripomienka, 

ktorú navrhujete, aby sa posunul čas o 1 hodinu neskôr.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Dobre. Ak dovolíte, autoremedúrou návrh pána 

poslanca, upravujem čas od 10.00 do 18.00 hod. v rámci 

rozmiestňovania kontajnerov na jarné a jesenné 

upratovanie.  

 Ideme hlasovať.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Materiál predkladá pán riaditeľ Žakovič, tak on to 

musí.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ, ste za?  
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JUDr. V. Ž a k o v i č, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Áno. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e  

pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2011. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, ideme hlasovať.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            20 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto.  

 Návrh bol schválený.  

 

 Ideme k bodu č. 12. 

 

 

 

BOD 12:  

Návrh gescií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto za jednotlivé volebné okrsky 

pre volebné obdobie rokov 2010-2014. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom je Ing. Kollárik, spracovateľom je 

pani Červenková; prosím o úvodné slovo. 
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Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Poprosím vás, návrh gescie poslancov bol v podstate 

spracovaný ako po predchádzajúce roky. Je to vytvorený 

systém, aby pre každého poslanca existovalo určité územie, 

určitý obvod, kde komunikuje s občanmi alebo kde dostáva 

alebo odosielajú sa mu pripomienky. 

 

 Principiálne tento návrh bol prerokovaný následne 

potom ako sme ho technicky zložili s predsedami troch 

poslaneckých klubov, ktoré urobili doňho úpravy tak aby to 

sedelo. K tejto práci, aby ste vedeli, aj keď v niektorom 

území ktoré máte nebývate, ale aby ste vedeli prípadne keď 

prídu k nám nejaké podnety alebo informácie, alebo 

obyvatelia sa budú dožadovať, tak podnety ktoré sa týkajú 

vášho územia, budeme vám od nich preposielať, aby ste 

vedeli s akými problémami sa sem ľudia obracajú a chcú 

riešiť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu. 

 Do diskusie je prihlásený pán Korček, nech sa páči.     

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta.  

 Ja len by som chcel pripomenúť, že bol by som rád, 

keby tam bolo zverejnené moje telefónne číslo, ktoré 

organizačné má. Mám 10 rokov to isté číslo, takže to 

nebude problém.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V poriadku. 
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 Nech sa páči. 

 

 

J. Č e r v e n k o v á, vedúca odd. organizačného a 

evidencie obyvateľov: 

 Ja sa ospravedlňujem, že tam to číslo nie je, pán 

poslanec. Ale tento materiál sa robil  v čase, keď ste tu 

teda ešte neboli, aj keď sa expedoval von, a nemohla som 

si bez vášho písomného súhlasu dovoliť uviesť vaše dáta.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 To je v poriadku. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ale na internete je to v poriadku? 

 

 

J. Č e r v e n k o v á, vedúca odd. organizačného a 

evidencie obyvateľov: 

 Na internete je to v poriadku, áno.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne.  

 Ešte niekto?  

 Pán poslanec, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 Pán starosta, ja by som mal také vecné, gesčný okrsok 

Račianka 67 a Račianska 69. Tam nikto nie je. 

 (Poznámky poslancov.) 
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J. Č e r v e n k o v á, vedúca odd. organizačného a 

evidencie obyvateľov: 

 Ja to neviem takto povedať, musím to overiť cez 

evidenciu; dobré?   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte niekto? 

 Ak už nie sú pripomienky, 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  

gescie poslancov za jednotlivé volebné okrsky pre volebné 

obdobie 2011-2014; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem. 

 Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             22 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Dvaja nehlasovali.  

 Návrh prešiel. 

 

 Bod č. 13. 
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BOD 13: 

Návrh úloh komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom materiálu je prednosta Ing. Kollárik.  

 Nech sa páči, máte úvodné slovo. 

 

 

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

 Predmetný materiál je spracovaný sumárne. Miestny 

úrad spracoval tie veci, ktoré sme dostali od predsedov 

jednotlivých komisií. Je to sumár toho, čo nám predsedovia 

komisií dali. Prešli sme cez neho s právnikmi a 

prekontrolovali, či tam nie sú niektoré veci, ktoré by 

boli v rozpore. Nie sú. 

 

 Materiál bol predložený individuálnom komisiou a je v 

komisii schválený. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu k materiálu. 

 Pán poslanec Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem. Ja mám iba jednu pripomienku. Keď hovoríme o 

komisiách, my sme 20. 4. 2010 schválili členov komisie pre 

zmiernenie hospodárskej krízy. Ja nie som ekonóm, takže 

naozaj neviem, či hospodárska kríza je alebo nie je, ale 
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myslím, že  táto komisia je už zbytočná; že mali by sme ju 

aspoň formálne zrušiť.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Pri kontrole plnenia uznesení bolo toto zrušené - 

22/18. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak už nemá pripomienky nikto, poprosím návrhovú 

komisiu, aby prečítala 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  

úlohy stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto, bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Jednomyseľne. 

 Za:            25 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 Ďakujem. 
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 Bod č. 14. 

 

 

 

BOD 14:  

Návrh na určenie výšky príspevku snúbencov na úhradu 

nákladov spojených s poskytovanými službami a výkonom 

sobášneho obradu v historickej budove bývalej Konskej 

železnice v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Predkladateľom materiálu je pán Ing. Kollárik. 

 Spracovateľom je pani Zámečníková; poprosím ju o 

úvodné slovo k materiálu číslo 14, teda návrhu na určenie 

výšky príspevku za sobášenie. 

 

 

Viera  Z á m e č n í k o v á, ved. Matričného úradu B-NM: 

 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto má novú sobášnu 

sieň v historickej budove bývalej Konskej železnice, kde 

sa už túto sobotu, teda 19. marca 2011 začne oficiálne 

sobášiť. 

 

 Doterajšia obradná sieň v Stredisku kultúry bola už 

dosť nevyhovujúca, aj kritizovaná zo strany snúbencov, 

najmä z dôvodu parkovania a vchodu do sobášnej siene, čo 

samozrejme neprispievalo k slávnostnej atmosfére, ktorá má 

pri sobáši panovať.  

 

 Zriadenie novej sobášnej siene mnohých zaujalo, 

potešilo a preto je predpoklad, že bude stúpať záujem o 

sobáše v nej.  
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 Minulý rok, teda v roku 2010 bolo 59 civilne 

uzavretých manželstiev v našej mestskej časti. Z toho 

jedna tretina boli sobáše v skrátenej forme v budove 

Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto na Junáckej. 

Niekoľko sobášov bolo doma alebo v nemocnici zo 

zdravotných dôvodov. A zopár bolo na inom vhodnom mieste, 

napríklad v hoteli WEST alebo v reštaurácii na Kuchajde a 

inde.   

 

 Takže v sobášnej sieni na Vajnorskej ulici, teda v 

úradne určenej našej sobášnej sieni bolo uzavretých 37 

manželstiev, čo je naozaj dosť málo pre našu vyše 40 

tisícovú mestskú časť.  

 

 Stúpajúci záujem o sobáše v Konskej železnici môžem 

priblížiť aj číslami. Doposiaľ bolo prevzatých alebo 

záväzne nahlásených 29 sobášov, a to je len v Konskej 

železnici. Ďalší záujemcovia sa každodenne telefonicky 

alebo e-mailom informujú o možnosti uzavretia manželstva v 

novej sobášnej sieni. Sú to páry nielen z našej mestskej 

časti, ale aj z iných mestských častí, aj z iných miesta a 

obcí Slovenska.  

 

 Pár, z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v našej 

mestskej časti sa u nás môže sobášiť na základe povolenia 

z Matriky v mieste trvalého bydliska jedného z nich. Za 

povolenie a  za sobáš sa platí správny poplatok v zmysle 

zákona.  

 

 V mestskej časti nárastom počtu sobášov vzrástli aj 

náklady na sobášne obrady, a to najmä na náklady 3 

účinkujúcich. Máme živú hudbu, spevácku recitátorku, 

organistku, a náklady na nich predstavujú na jeden sobášny 

deň sumu (pre nich troch) sumu vo výške 138 €.  
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 Ďalej sú to výdavky na výzdobu siene, energie, 

náklady na sobášne blankety, kvety pre novomanželov, a 

podobne. 

 

 Z uvedených dôvodov navrhujeme, aby snúbenci, z 

ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v našej mestskej časti 

uhradili časť nákladov spojených s výkonom dôstojného a 

slávnostného priebehu sobášneho obradu v tejto kultúrnej 

pamiatke, a to sumou vo výške 100 €. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu; nech sa páči.     

 Pán poslanec Sládek, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Mgr. D.  S l á d e k : 

 Mám dve otázky: 

Koľko budú platiť snúbenci, ktorí obidvaja majú trvalý 

pobyt v mestskej časti? 

 

Viera  Z á m e č n í k o v á : 

 Neplatia nič. 

 

 

Poslanec Mgr. D.  S l á d e k : 

 A z ktorých jeden má trvalý pobyt a jeden nemá? 

 

Viera  Z á m e č n í k o v á : 

 Tiež neplatia nič. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

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

 Pán poslanec Feješ; nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. B. F e j e š :  

 Ja sa chcem opýtať, vy ste hovorili, náklady na jeden 

deň, to sú náklady na jeden sobáš alebo na všetky sobáše? 

 

Viera  Z á m e č n í k o v á : 

 To je na celý jeden deň bez ohľadu na to, koľko je 

sobášov. 

 

Poslanec Ing. B. F e j e š : 

 Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, ešte niekto? 

 Pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

 Mám otázku, koľko sa platí teraz, keď ešte nie sú? 

Respektíve, či to je nový poplatok, alebo zvyšujeme? 

 

 

Viera  Z á m e č n í k o v á :  

 Správy poplatok 16,5 € za povolenie na sobáš keď sú z 

inej mestskej časti. A 16,5 € keď tam chcú uzavrieť 

manželstvo. Čiže spolu platia 33 €. 

 

 

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

 A teraz hovoríme, že dnes nedávame novomanželom nič?  
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Viera  Z á m e č n í k o v á : 

 Viete čo, dávame napríklad novomanželom blanketu, kde 

je sobášny list ktorý tam priamo dávame a logo mestskej 

časti.  

 

 

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

 A nejakú kyticu?  

 

Viera Z á m e č n í k o v á : 

 Čiže teoreticky by sme to vedeli z tej sumy mestskej 

časti zabezpečiť.  

 

 

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

 Keď sme nedávali nič, ale pritom všade inde sa to 

robí, je to bežné.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím návrhy.  

 

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

 Ak to bude tak, ako je to uvedené, tak to bude fajn. 

 

 

Starosta Ing. R. K u s ý : 

 Dobre. Ešte niekto?  

 Ak už nie sú žiadne návrhy, pripomienky, poprosím 

návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e  

 sobášnu sieň v historickej budove bývalej Konskej 

železnice na Krížnej 33 a príspevok vo výške 100 € od 

snúbencov, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti na 

úhradu nákladov spojených s poskytovanými službami a 

výkonom sobášneho obradu v historickej budove bývalej 

Konskej železnice v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Jednomyseľne. 

 Za:            25 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto.  

 

 Pristúpime k bodu č. 15. 

 

 

 

BOD 15: 

Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-

podniku VPS, Halašova 20, Bratislava. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Predkladateľom materiálu je prednosta Ing. Kollárik; 

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

 Poprosím, mestská časť keď realizujú investície, 

ukončí, musí tieto investície následne zaradiť do 

prevádzky a správy. Detské ihriská, ktoré sú tu uvedené, 

je to detské ihrisko na Legerského a detské ihrisko na 

Teplickej, ktoré boli ukončené ku koncu minulého roku, 

mestská časť má zriadenú organizáciu EKO-podnik, ktorá 

realizuje správu, údržbu a narábanie s týmito 

zariadeniami.  

 

 Tento návrh je o tom, aby z majetku priamo mestskej 

časti do správy EKO-podniku prešli tieto ihriská. V súlade 

so zásadami hospodárenia to musí byť takto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 Ak nie sú žiadne návrhy a pripomienky, poprosím 

návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e 

návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-

podniku VPS, Halašova 20, Bratislava, 832 90, bez 

pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:            23 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 Dvaja nehlasovali. 

 Návrh sme schválili.  

 Ďakujem pekne. 

 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 16. 

Návrh Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Predkladateľom materiálu je Ing. Kollárik, prednosta. 

 Spracovateľom JUDr. Jahelka; a poprosím ho o krátke, 

stručné úvodné slovo k materiálu č. 16. 

 

 

JUDr. D. J a h e l k a, vedúci odd. bytového a sociálnych 

služieb: 

 Všetko čo sme vedeli tam dať, čo doteraz bolo 

využívané. Len sú tam maličké korektúry, ktoré sme 

odsúhlasili na komisii sociálnej a bytovej. Takže, ak by 

ste potrebovali pani Janovičovú; som telefonoval, ktorá to 

robí dlhé roky, je pripravená.  

 

 Ale ja si myslím, že tieto zásady sú urobené tak, že 

sú zákonné, demokratické ale aj vhodné. Je tam jeden 

trošku problém, že či budeme mať v závere roka tie 
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potrebné finančné prostriedky, ale preto sme tam použili 

jednu formuláciu; nižšie príjmy napriek podľa toho zákona 

o životnom minime, lebo nebudeme vedieť aká bude finančná 

situácia. Ale zásady sú také, že nás kopírujú ostatné 

mestské časti; asi tak. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k návrhu. 

 Pán poslanec Ágoston, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 K tomu termínu: nízky a nižší, chcel by som 

vysvetlenie, lebo ja tomu nerozumiem. 

 

 

JUDr. D. J a h e l k a :      

 Ja vám to vysvetlím. To je právna obezlička. Mali by 

sme tam napísať, že podľa životného minima. Lenže je 

otázka taká, že môže byť toto životné minimum vyššie pre 

nás ako je počet žiadosti, tak sme tam použili taký 

terminus technikus, teda nižší. To je taký výsledok, 

komisia potom posúdi.  

 

 To je naozaj na komisii, či ten človek potrebuje 

naozaj toľko alebo tak. Každé rokovanie v komisii je veľmi 

analytické a pozorujú, porovnávajú poslanci, že či tam 

dáme 150 €, alebo 200 €, alebo 230 €. Takže to je ten 

pojem nízky, nižší.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 To je termín, ktorý nikto nepozná.  
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JUDr. D. J a h e l k a : 

 Poznajú členovia komisie a podľa toho rozhodujú vždy.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán poslanec Bartoš, šéf komisie. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, 

vážení kolegovia, s týmto materiálom na ostatnej komisii 

sme sa veľmi podrobne zaoberali a skutočne chceme tým 

ľuďom, ktorí sú v nejakej hmotnej núdzi pomôcť. Nie je to 

jednoduchá situácia, tých žiadostí býva niekedy dosť. 

Každú žiadosť posudzujeme osobitne, nie sú tam nejaké 

paušálne náhrady; aby sme paušálne posudzovali tie 

žiadostí. 

 

 Čiže ja plne podporujem tento materiál. Tento 

materiál prešiel jednomyseľne cez komisiu.  

 

 A myslím si, že je úplne aj v kompetencii tej komisie 

rozhodovať o ad hoc o každom prípade, ktorý občan si dá tú 

žiadosť na Miestny úrad.  

 Čiže ja tento materiál plne podporujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte niekto? Nikto. 

 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh 

uznesenia. 
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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 

 Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s platnosťou od 1. 4. 

2011, bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Dávam hlasovať o návrhu uznesenia; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              22 poslancov. 

 Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:        1 

 Návrh bol schválený. 

 

 Nech sa páči, prechádzame k bodu č. 17. 

 

 

 

BOD 17:  

Návrh Zásad poskytovania obecných bytov samosprávou 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Predkladateľom je Ing. Kollárik.  

 Spracovateľom JUDr. Jahelka   

 Poprosím o veľmi stručné, krátke úvodné slovo. 

 Nech sa páči 
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JUDr. D. J a h e l k a, vedúci odd. bytového a sociálnych 

služieb:  

 Naše zásady, ktoré máte dnes na programe, posúdenie 

prípadne schválenie, sú robené podobne od roku 2002; to je 

vývoj.   

 

 Keďže je zmenená situácia, že v poslednom období už 

niet dosť voľných obecných bytov, máme len 253 obecných 

bytov, z ktorých 190 na Bojnickej, tak materiál je urobený 

tak, aby bol použiteľný aspoň v tých výnimočných 

prípadoch. 

 

 Bol tu problém a bolo to aj v komisii, že či bude 

nájom na jeden rok; komisia doporučovala jeden rok.  

 

 Otázka je, že v celej Bratislave sú tie lehoty 

dlhšie, na meste sú 3 roky, na Starom Meste napríklad sú 2 

roky, v Petržalke sú 3 roky, tak pán starosta, včera sme 

to konzultovali a on nám tiež poradil, takže navrhujeme na 

3 roky s tým, že je možné posunúť o rok a v mimoriadnych 

prípadoch ešte o ďalší rok do konca roku.  

 

 Otázka je taká, že všetko ostatné je v tom materiáli 

urobené tak, že potvrdzujeme Zásady z roku 2009, kde 

zakazujeme držbu psov na Bojníckej ul., lebo to je 

najväčší problém na Bojnickej, kde sú takzvané sociálne 

byty; nie originálne ale takzvané. Majú tam psov a robí to 

neplechu. 

 

 Máme takú myšlienku, že kto nebude poslúchať a 

rešpektovať, lebo my sme vlastníci a máme právo určiť, tak 

ten dostane výpoveď z nájmu.  

 

 Všetko ostatné je tam ako bolo doteraz. 
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 A opäť chcem potvrdiť, že členovia sociálnej a 

bytovej komisie, každý prípad riešenia osobitne posudzujú. 

Pán poslanec Gašpierik sa usmieva, lebo to pozná, že to  

bývajú dosť vášnivé debaty niekedy a chodenie na návštevy.  

 

 Ja vás len prosím, robíme to tak, aby to proste 

fungovalo. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Ja chcem poďakovať práci komisii, pretože tento návrh 

zvyšuje transparentnosť aj hospodárnosť v predkladaní s 

bytmi v našej mestskej časti. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Pán predseda Bartoš; nech sa páči.  

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám s týmto 

materiálom troška problém. Totižto, aj keď sme ho 

schválili na komisii, tu mám návrh úpravy.  

 

 S týmto jedným návrhom úpravy sme sa veľmi podrobne 

zapodievali, upravili sme ho. Tu mám zápisnicu, sú tu 

všetky jednotlivé veci ako by mali byť v materiáli. A 

teraz dostanem materiál a je tam vsunutá veta, o ktorej 

sme nikdy nerozprávali na komisii.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ktorá je to veta, prosím vás?  
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Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 "Pri súbehu týchto určujúcich úprav môže z 

naliehavých dôvodov samospráva mestskej časti B-NM posúdiť 

a právne analyzovať zmenu týchto objektov formou 

rekolaudácie na ubytovne s bývaním na dobu maximálne do 1-

ho roka." 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. A ten návrh mal byť najprv prediskutovaný v 

komisii. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 To, keď mi nájdete v návrhu; 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, to je v poriadku. Autoremedúrou 

sťahujem túto vetu, a o prípadných zmenách, pretože toto 

je na diskusiu, sa budeme rozprávať na ďalšej komisii, ako 

aj o nejakých iných drobnostiach.  

 

 Takže, dámy a páni, chcem vás poprosiť, z návrhu 

vypúšťame vetu; pán poslanec, na ktorej strane je to? 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Na strane 2, úplne hore "Pri súbehu týchto určujúcich 

úprav môže z naliehavých dôvodov samospráva mestskej časti 

B-NM posúdiť a právne analyzovať zmenu týchto objektov 

formou rekolaudácie na ubytovne s bývaním na dobu 

maximálne do 1-ho roka". 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec, uznávam, toto je vážna vec. 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 To je veľmi vážna vec. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Budeme o návrhu hlasovať v podobe bez tejto jednej 

vety.  

 Ešte predtým, diskusia pokračuje. 

 Takže nech sa páči, ak niekto má ďalšie pripomienky, 

návrhy. 

 Pán poslanec, nech sa páči. 

 

 

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

 Pán Kollárik ako predkladateľ súhlasí s 

autoremedúrou? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Ja som rozumel, prečo tá veta tam je vložená. Budeme 

ju musieť znovu otvoriť, ale budeme si to vysvetľovať, 

lebo tu nie je priestor na vysvetlenie. Ona sa tam dala na 

základe situácie, ktorá akože medzitým vznikla a pán 

starosta chcel vyjsť v ústrety jednému problému, ktorý sa 

tu objavil.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Budeme sa tým podrobne zapodievať.  
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Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Takže súhlas predkladateľa? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Áno. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 

 Miestne zastupiteľstvo  

 s c h v a ľ u j e  

Zásady poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto, bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem.  

 Nech sa páči, pristúpime k hlasovaniu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            23 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 

 Materiál bol prijatý. 

 Ďakujem.     

 

 Bod 18. 
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BOD 18:  

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto k Návrhu Dodatku Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom je Ing. Kollárik. 

 Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ešte raz poprosím, v súlade so štatútom, v prípade 

keď mesto navrhuje zmenu vlastných noriem, Štatútu alebo 

iných noriem, je povinnosť tento materiál prerokovať v 

jednotlivých mestských častiach. 

 

 V prípade, keď tento materiál mestské časti 

neprerokujú v zákonnej lehote alebo stanovisko v zákonnej 

lehote neodošlú, pokladá sa, že s týmto stanoviskom 

súhlasia. V prípade, keď pri prerokovaní Štatútu na úrovni 

hlavného mesta viac ako 10 mestských častí dá negatívne 

stanovisko, rozhodovanie pri schválení Štatútu musí byť 

trojpätinovou väčšinou v meste. 

 

 My vám predkladáme návrh - súhlasí s týmto návrhom, 

ktoré predkladá hlavné mesto, lebo už ho vykonávame. 

 

 Na poslednej strane tohto materiálu vidíte 

rozhodnutie primátora, ktorý využil svoju právomoc, že 

pred presunutím týchto kompetencií formou Štatútu urobil 

rozhodnutie, ktoré prerokoval na Mestskej rade ešte v júni 

minulého roku. A jedná sa v podstate, že požiadal 

starostov, aby túto kompetenciu vykonávali.  
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 Jedná sa o kompetenciu v zákone o ochrane pred 

alkoholickými nápojmi a zriaďovaním prevádzky 

alkoholických záchytných izieb. O tú kompetenciu, keď bude 

prichytený mladiství alebo zadržaný mladiství a bude mu 

nameraný alkohol, jeho riešenie, pokutovanie a 

sankcionovanie.  

 

 Keďže to bola najprv kompetencia mesta, mesto 

posunulo to na mestské časť.  

 

 Za minulý rok sme takto mali celkom 11 prípadov, 

ktoré boli, ktoré sme už riešili.  

 

 Tento postup, ktorý je už zlegalizovaný, ktorý 

fyzicky vykonávame, nemáme proti nemu problémy, aby sa 

realizoval. Realizuje ho oddelenie verejného poriadku.  

 

 Podnety dostávame od štátnej polície, ktorá zachytí 

na média, alebo pošle dokumentáciu postúpi na priestupkové 

konanie mladistvých. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu. 

 Ak nemá nikto pripomienky, 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  
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Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem.  

 Ideme k hlasovaniu. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            22 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal:           Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Pristúpime k bodu č. 19. 

 

 

 

BOD 19:  

Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III 

na volebné obdobie rokov 2010-2014. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

 Nech sa páči, pán Ing. Kollárik. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Poprosím, aj keď materiál spracovala a organizovala 

pani Červenková, vedeli ste, predseda Okresného súdu 

oslovil mestskú časť so žiadosťou, aby zastupiteľstvo 

schválilo prísediacich jednotlivých súdov, ktoré sú pri 

okresnom súde. Predložil návrh prísediacich, ktorí všetci 
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sú doporučení od súdu. Čiže boli nimi preverení, a väčšina 

z nich na súde dlhé roky pracovala.  

 

 Tento materiál predkladáme ďalej do zastupiteľstva. 

Oslovili sme všetky komisie s tým, že sme mali otázky, či 

sa nenájdu nejaké problémy. Našiel sa problém adresy 

jedného občana, ktorý sa medzitým ako na súd podal a k 

dnešnému stavu sa presťahoval. 

 

 Súbežne sme boli na rade a v komisiách oslovení, aby 

sme našli inou technikou a vyhľadali ďalších občanov. Po 

zverejnení máme k dnešnému dňu prihlásených ďalších 11 

ľudí, ktorí sa nám prihlásili, že chcú pracovať ako 

prísediaci. 

 

 Tento zoznam po tomto prerokovaní v zastupiteľstve, 

čiže to sú ďalší, prepošleme na súd, aby si oni svojimi 

technikami prešli a overili. A keď im budú vyhovovať, 

vrátime sa a možno na ďalšom zastupiteľstve dôjde k 

schváleniu ďalších prísediacich na súdy; to sú občianske 

súdy pri Okresnom súde Bratislava. 

 Doporučujeme tento materiál schváliť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu.  

 V prípade, že nie sú pripomienky, poprosím návrhovú 

komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

 Nech sa páči. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  
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 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e   

do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III; 

zoznam podľa pretlače, ktorý máte: 

Darinu Bokošovú 

Drahomíru Didovovú 

Štefániu Ďuračinskú 

Mariána Farbu 

Ing. Oľgu Jégerskú 

Soňu Kročilovú 

Darinu Korábovú 

Miladu Lengyelovú 

Máriu Pattrmanovú 

Agnesu Rybárovú 

Annu Schifferovú 

Elenu Šotnárovú 

Jána Šuttu 

Pavla Volára 

Vlastu Zábojníkovú 

na volebné obdobie rokov 2010-2014; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

 Ďakujem. 

 Prejdeme k hlasovaniu; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            23 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      1 

 

 

 Prejdeme k bodu R/1: 
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R/1: 

Návrh zástupcov zriaďovateľa za členov školských rád v 

školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Predkladateľom materiálu som ja. 

 Otváram k nemu diskusiu.  

 V prípade, že nikto nemá nejaký návrh, pripomienku, 

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  

zástupcov zriaďovateľa za členov školských rád v školských 

zariadeniach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto; bez 

pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

 Nech sa páči, budeme hlasovať.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            22 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 Ďakujem pekne.  

 Materiál sme prijali.  

 

 Pristúpime k bodu R/2. 
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R/2: 

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom materiálu je pán Ing. Kollárik. 

 Spracovateľom je RNDr. Ondrová. Poprosím ju zavolať, 

aby predniesla úvodné slovo.   

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Poprosím, prv než príde pani Ondrová, všetci ktorí 

ste boli zvolení do školských rád, v priebehu jedného, 

dvoch dní dostane od nás list o úlohách a povinnostiach.  

 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á, Útvar ŠF: 

 Materiál, hovorí o elektronickej službe bratislavskej 

samosprávy. Tí, ktorí ste boli poslancami aj v minulom 

volebnom období pamätáte si, že Miestne zastupiteľstvo na 

svojom 25. zasadnutí schválilo uznesenie, že vstupujeme do 

tohto projektu "Elektronizácia služieb bratislavskej 

samosprávy". Schválilo uznesenie, ktoré je v prílohe, že 

sme sa stali partnerom predmetného projektu. 

 

 Pokročil čas a Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka vyhlásilo výzvu, na základe ktorej sa bude 

postupovať.  

 

 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy na základe 

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, 
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vyhlásenej 14. 2., v súlade s podmienkami magistrátu nás 

vyzval, aby sme prerokovali a schválili nové uznesenie,  

ktoré  v súlade s výzvou bude jedno z povinnej prílohy.  

 

 Uznesenie rieši vlastne vzťah Oprávneného žiadateľa - 

hlavné mesto SR Bratislava a ostatných partnerov projektu 

pri realizácii projektu, a to zabezpečovanie realizácie 

projektu, spolufinancovanie a kompetencie starostu 

mestskej časti ako štatutárneho orgánu pri podpisovaní 

Zmluvy o partnerstve a ostatných dokumentov.  

 

 Je zrejmé, že vzhľadom na to, že v súlade s výzvou je 

30. júna tohto roku ukončenie výzvy, je zaregistrovaný na 

tento dátum aj termín, čo znamená, že vlastne v tom 

krátkom časovom horizonte je nutné pripraviť celú túto 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola 

úspešná čo sa týka riadiaceho orgánu. 

 

 Bližšie informácie o projekte a o presnom zámere 

elektronizácie bratislavskej samosprávy, sú tiež prílohou 

tohto materiálu. I keď je to starší materiál, ale nakoniec 

som vlastne uviedla nejaké zmeny, čo sa vlastne zmenilo od 

toho termínu, odkedy bol vypracovaný, aby ste mali takú 

bližšiu informáciu.  

 

 

 A ďalej, zmenila sa tam suma, čiastočne zo 4,210.000 

€ na 4,211.000 €, tam potom z toho vzíde tá 5 %-ná 

spoluúčasť. Samozrejme, tým pádom táto spoluúčasť bude 

hradená vlastne žiadateľ plus jednotliví partneri projektu 

v súlade s tým uznesením, ktoré vlastne by ste teraz 

odsúhlasiť.     

 

 V prípade úspešnosti tej žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok, tak maximálna dĺžka realizácie aktivít 
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projektu je 36 mesiacov, kedy sa predpokladá, že potom sa 

skončí s tou realizáciou. 

 

 Treba však spomenúť, že vlastne bolo rokovanie na 

magistráte minulý týždeň, kde vlastne sme sa dozvedeli o 

určitých rizikách tohto projektu, čo sa týka 

spolufinancovania a prevádzkových rizík. Ide vlastne o to, 

že tie finančné náklady, aj tých 5 % v prípade niektorých 

mestských častí budú značnou záťažou rozpočtu v tej 

príslušnej mestskej časti.  

 To je jedna vec. 

 

 

 A druhá vec je, že vlastne prevádzkové náklady pôjdu 

tých 5 rokov čo bude udržateľnosť projektu, tak pôjdu z 

rozpočtov tých jednotlivých mestských častí. Takže tie 

mestské časti ešte nie sú všetky rozhodnuté.  

 

 Poslednú informáciu mám takú, že 10 mestských častí 

je už do toho zapojených, ale predpokladá sa, že tieto 

nové zastupiteľstvá vlastne urobia tie uznesenia tak, že 

budú tam pričlenené aj ďalšie mestské časti. Lebo je úplne 

samozrejmé, že najvýhodnejšie by bolo, keby maximum 

mestských častí, alebo teda ako som to uviedla, v podstate 

tých 17 mestských častí, keby bolo do tohto projektu 

zapojených.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Riziko projektu sú práve tie prevádzkové náklady, ale 

primátor sľúbil, že predtým než to bude reálne bežať, tak  

tie budú aj vyčíslené na úrovni, ktorá je prijateľná. 

Pretože jedna vec je investovať do techniky a druhá vec, 

že tá výška nákladov bude jasne vyčíslená.   

 Pán prednosta, nech sa páči. 
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Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Poprosím, na informáciu pre tých, ktorí ste boli 

novozvolení.  

 Na projekte sa začalo pracovať asi pred rokom a 

štvrť. Prvá úloha bola vlastne sadnúť si a vytypovať, 

ktoré agendy do toho vojdú. Bolo celkom typovaných 158 a 

nakoniec sa skončilo na 135 agendách, ktoré vykonávali 

samosprávy, ktoré pôjdu do tej elektronizácie. 

 

 Tento projekt uvažuje, že určite z 85-timi do tých 

132, keď sa to podarí optimálnejšie naskladať alebo určité 

ďalšie prostriedky. Je to principiálne predstava, alebo 

zloženie toho projektu je také, že občan z domácnosti si 

elektronickou formou vybaví na všetkých úradoch Bratislavy 

v tých 132 poťažne 85 agendách všetky svoje veci, ktoré 

potrebuje z ktorejkoľvek mestskej časti, ktoré bude 

potrebovať, bude prepojený. Jeho hlavným organizátorom je 

hlavné mesto, mestské časti sa pripájajú ako partneri. 

Mesto sa zaviazalo v tom projekte, že zodpovedná za 50 % 

zo všetkých nákladov včítane VÚC. Mestské časti len 

úmerne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 A ešte, tieto prostriedky nie sú nárokom na tento 

rok. Bude sa očakávať, že v druhej polovici budúceho roku 

bude požadované, aby tieto prostriedky, ktoré budú 

vyčíslené, budú sa nárokovať na rozpočet 2012.   
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Galamboš, nech sa páči. 

 

 

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

 Ja by som mal iba dve otázočky:  

 Problémom týchto projektov býva DPH; či bolo počítané 

s 20 %-nou DPH od nového roku? 

 

 

RNDr. J. O n d r o v á :  

 Ešte vlastne ani teraz nevieme že tie čiastky aké 

budú definitívne.  

 

 

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

 Či vedomostná ekonomika je jediná prioritná z ktorej 

budeme čerpať, teda ako sa ukázalo čerpanie fondov?  

 

 

RNDr. J. O n d r o v á : 

 Nie, aj v ďalších, samozrejme. A hlavne pôjde o 

integrované stratégie prostredníctvom Operačného programu 

Bratislavský kraj, tak tá integrovaná stratégia 

regenerácie mestských oblastí, tam by sme sa chceli 

zúčastniť, ale výzva ešte nie je vonku. Výzva by mala ísť 

podľa toho ako to mám teda zistené, v apríli. A tam by 

mali ísť vlastne rekonštrukcie 3 škôlok; aj so škôlkami 

podotýkam, Riazanská, Odborárska a Česká. 

 

 Okrem toho by prostredníctvom enviromentálneho fondu  

by sme chceli zrekonštruovať školu Za kasárňou, škôlku na 

Šuňavcovej, ale tam nie sú peniaze tak naalokované, že je 
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to z Ministerstva financií, čiže to až taká veľká čiastka 

nie je; a niečo sa z čoho dá zariadiť.    

 A potom nejaké drobnejšie projekty.  

 

 Podaný projekt na Ministerstvo kultúry, ten sa týka 

Konskej železnice. 

 

 Uvažuje sa o tej vode a kanalizácii na Jedenástej 

ulici, tam by to bolo možné prostredníctvom Operačného 

programu životné prostredie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže doplním; asi otázka, akonáhle bude vonku výzva, 

na základe toho prispôsobíme uznesenie a pochopiteľne 

pôjde do zastupiteľstva.  

 V prípade drobností, Konská železnica, tam bola 

žiadosť asi 3 tisíc €, na také veci nebude potrebné. 

 

 Nech sa páči, ďalšie pripomienky návrhy, doplnenia. 

 V prípade, že nie sú, poprosím návrhovú komisiu, aby 

prečítala návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto po prerokovaní materiálu 

 

 A. s c h v a ľ u j e  

1. Zabezpečenie realizácie projektu Elektronizácia služieb  

   bratislavskej samosprávy v partnerstve s hlavným mestom 

   Bratislavou počas celej doby jeho realizácie. 
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2. Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 

   minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na pro- 

   jekt určených pre partnera. 

 

 B. s p l n o m o c ň u je  

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

k podpísaniu Zmluvy o partnerstve a všetkých potrebných 

dokumentov v súvislosti s časťou A tohto uznesenia; bez 

pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, ideme hlasovať.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            23 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 

 Materiál bol schválený. 

 

 Pristúpime k bodu č. R/3. 

 

 

 

R/3: 

Návrh na voľbu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto na funkciu tajomníka Miestnej  

rady MČ Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladám ja. 
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 Ideme bez úvodného slova. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Szusčík, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 Ja len by som chcel, tuná C. ukladá; je tam napísané: 

na nerušený výkon poslaneckej funkcie - nemá tam byť "na 

nerušený výkon tajomníka Miestnej rady"? To je poslanecká 

funkcia. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tiež som mal tú pripomienku. Nie je to problém 

upraviť. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  

 Ja to autoremedúrou upravujem, aby tam bolo 

"tajomníka Miestnej rady".  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prihlásený je JUDr. Korček; nech sa páči.    

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa len chcem opýtať, 

či tento návrh bol konzultovaný legislatívne na 

ministerstve, alebo s nejakým kompetentným orgánom, lebo 

som zachytil v médiách, že podobnú funkciu navrhovali v 

Karlovej Vsi a boli tam isté právne spory, či tá funkcia 

môže byť.  
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 Pretože mám za to, že táto funkcia vypadla zo zákona 

o obecnom zriadení. A môj osobný právny názor je, že to 

nie je celkom kóšer.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  

 Poprosím, máte pravdu, Karlova Ves prijala takéto 

uznesenie a bolo tam starostkou napadnuté toto uznesenie, 

a táto vec sa napravuje.  

 

 Za prvé, chceli v podstate návrh, ktorý pozostáva z 

dvoch vecí. V minulom volebnom období pri schvaľovaní 

Štatútu sa takáto funkcia u nás vytvorila, ktorá je 

poslanec na výkon funkcie tajomníka rady. Je to uložené v 

právach a oprávnení, ktoré dáva zastupiteľstvu zákon; 

skúsim to prečítať: 

 

 Miestne zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby okrem 

komisií, rady, svoje ďalšie stále alebo dočasné poradné   

orgány a určuje náplň práce. 

 

 Je to zákon, je to štatút; do všetkých týchto orgánov 

je to prenesené. Čiže táto funkcia už bola vytvorená, 

tento text bol už platný, bol vytvorený a je zanesený do 

dnes platného Štatútu aj s úlohami, aj s kompetenciami, 

ktoré sú v súlade.  

 

 

 Jedinou zmenou, ktorá nastala od platnosti a potom k 

tomuto volebnému obdobiu, že funkcia uvoľneného poslanca 
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podľa predchádzajúceho zákona prestala existovať. Existuje 

jediný uvoľnený poslanec, čiže rešpektuje sa zamestnanecký 

pomer, je pre zástupcu starostu. Pre všetkých ostatných 

poslancov zostávajú v riadnom zamestnaneckom pomere a 

vykonávajú úlohy alebo povinnosti, ktoré im určí alebo 

zadá zastupiteľstvo a ktoré príjmu. 

 

 Tento poslanec, ktorý bude vykonávať túto funkciu 

zostáva ďalej zamestnancom, pracovníkom alebo všetkým 

ostatným žije. 

 

 Netýkajú sa ho žiadne úpravy vyplývajúce zo Zákonníka 

práce, zo zákona o sociálnych a zdravotných poisťovniach, 

jedine z titulu tak ako keď platia sa odmeny vám, tak sa 

robia tie odvody ktoré sú. 

 To je celý rozdiel.  

 

 

 Vzhľadom na to, že nastal rozdiel aj v tom zákone, aj 

v technike odmeňovania, v predchádzajúcom alebo doteraz 

platnom Odmeňovacom poriadku sú uvedené formulácie podľa 

dovtedy platného zákona, ktorý ten inštitút uvoľneného 

poslanca poznal, zrušil.  

 

 Tak sú tu aj 3 články, ktoré sa týkajú odmeňovacieho 

poriadku s tým, že jednoducho sa rušia tie články, 

štvrťročné, polročné a mimoriadne odmeny a s tým, že 

odmeny alebo narábanie s platom, alebo s odmenou pre 

poslanca môže rozhodovať len zastupiteľstvo. 

 

 V predchádzajúcom z titulu toho, že to vzniklo aj 

podľa našich poriadkov, bola táto kompetencia daná 

starostovi. Zákon túto právomoc nedal. Môže o týchto 

ľuďoch rozhodovať len zastupiteľstvo.  
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 V súlade s ďalším paragrafom, zastupiteľstvo 

schvaľuje odmeňovacie poriadky. Je to akýkoľvek iný 

poslanec, keď zastupiteľstvo mu vyčlenilo alebo uložilo 

úlohu, keď ju splní, možno konštatovať, že úloha je 

splnená a odchádza z tejto funkcie preč. Alebo rušíte túto 

funkciu, rušíte aj odmeňovací poriadok, alebo výkony v 

tejto veci, ktoré sú uložené.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 V Karlovej Vsi bolo napadnuté, zrušené kvôli tomu, 

lebo tam boli v uznesení prekročené oprávnenia, ktoré môže 

vykonávať. Boli tam uložené výkony spojené s činnosťou, až 

potom úradu alebo organizácie.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 S pani starostkou som komunikoval v tejto veci, aby 

sme sa vyhli tých problémov, ktoré tam ona mala; aspoň v 

tom materiáli, ktorý bol predložený.  

 

 Nech sa páči, ďalší príspevok do diskusie. 

 V prípade že nie je, poprosím návrhovú komisiu, aby 

formulovala návrh uznesenia.  

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  
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 A. v o l í  

poslankyňu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto pani Mgr. Editu Pfundtner do funkcie 

tajomníka Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto s účinnosťou od 1. apríla 2011.  

 

 B. s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 1 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto schválený uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 

14/16 zo dňa 16.12.2008, účinné od 1.1.2009 takto: 

 

 V Čl.2 I. Mesačné odmeny ods. 1 

sa dopĺňa písmeno f) v znení: 

"f) tajomníkovi Miestnej rady 0,8 násobok priemernej mzdy 

na území Bratislavy za predchádzajúci rok". 

 

 V Čl. 2. I. Mesačné odmeny 

sa znenie nahrádza textom: 

"Pokyny na vyplatenie mesačných odmien podľa bodu 1 

vypracováva tajomník miestnej rady". 

 

 V Čl. 2 II. Štvrťročné odmeny 

sa ruší ods. 3. 

 

 V Čl. 2 IV. Mimoriadne odmeny 

sa ruší ods. 3. 

 

 V Čl. 4 

sa znenie nahrádza textom: 

"Mesačná odmena tajomníkovi Miestnej rady prináleží od 

nasledujúceho dňa po zvolení do funkcie až do jej 

ukončenia".  
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 C. u k l a d á  

prednostovi miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

 zabezpečiť pre tajomníka Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto priestorové, materiálne a technické 

podmienky na nerušený výkon poslaneckej funkcie tajomníka 

Miestnej rady. 

 Termín: 1. apríla 2011. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            21 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      1 

 Návrh bol prijatý.  

 

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

 Ďakujem veľmi pekne za podporu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dámy a páni, prichádzame k poslednému bodu.  

 

 

BOD 20: 

R ô z n e . 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Nech sa páči, pán poslanec Margolien. 
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Poslanec V. M a r g o l i e n :  

 Navrhujem v mene poslaneckého klubu KDH, SaS a MOST-

HÍD odvolanie pani Mgr. Pfundtner z Miestnej rady a 

vymenovanie za člena Miestnej rady pani Ing. Katarínu 

Augustinič.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Po dohode dvoch klubov žiadame prestávku, keď by bolo 

možné, pred hlasovaním. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, vyhlasujem prestávku v dĺžke 5 minút.  

 (Prestávka 5 minút.) 

 

 Na základe žiadosti 3 poslaneckých klubov predlžujeme 

prestávku a stretneme sa o 16,30 hod.  

 (Prestávka do 16,30 hod.) 

 

 Dámy a páni, 

 poprosím vás, zaujmite vaše miesta. 

 Chcem sa ospravedlniť za túto prestávku, ktorá sa 

predĺžila o pol hodinu oproti tomu, čo sme pôvodne dohodli 

a čo som vám navrhol. Bola spôsobená snahou vydiskutovať 

si určité veci.  

 

 Dámy a páni, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie 

návrhu; posledného návrhu. Návrhu pána poslanca 

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

 Miestne zastupiteľstvo  

 1. odvoláva z funkcie člena Miestnej rady pani Mgr. 

Editu Pfundtner. 

 

 2. volí za člena Miestnej rady pani Ing. Katarínu 

Augustinič.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím vás, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Prítomných 17 poslancov.   

 Za:             14 poslancov. 

 Proti:           2 

 Zdržal sa:       1 

 

 Konštatujem, že návrh bol schválený. 

 

 Nech sa páči, prejdeme k ďalším návrhom, 

pripomienkam, doplneniam v časti rôzne. 

 Pán poslanec Korček; nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem, pán starosta za slovo. Ja som si pripravil 7 

návrhov, ktoré z môjho pohľadu smerujú k zvýšeniu 

transparentnosti našich rokovaní a hlavne k zvýšeniu 

informovanosti obyvateľov našej mestskej časti o tom čo 

robíme ako miestne zastupiteľstvo, pretože zastupiteľstvo 

je orgánom mestskej časti, ktorého zasadnutia sú verejné, 

že každý môže sem prísť, môže sa pozrieť; niektorí 

obyvatelia majú na to čas a niektorí nemajú čas. Ale je to 
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proste jediný orgán, ktorý môžu navštíviť bez toho, aby im 

to mohol niekto zakázať alebo obmedziť. Taktiež čo sa týka 

termínu, zasadnutia Miestnej rady, ktoré je napríklad, ako 

to vyplýva zo Štatútu, neverejné. 

 

 Prečítam tie návrhy, aby vedeli kolegovia o čo ide.  

 Začnem možno týmto: 

 

 

 Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Nové Mesto žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zabezpečiť 

vysielanie nezostrihaného záznamu z rokovania Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto v Televízii Nové 

Mesto.  

 

 Myslím si, že majú na toto naši obyvatelia právo. 

Nakoľko sa platí televízia, je to pomerne vysoká čiastka a 

nie každý má možnosť sem prísť a vidieť to na vlastné oči.    

Takže myslím si, že to bude taký návrh a bude to snímka 

pre ľudí, aby presne vedeli čo tu robíme, aby sa 

oboznámili s prácou samosprávy. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, pán poslanec, ak môžem si dovoliť do toho 

vstúpiť, tak tento návrh vzniesol predstaviteľ SDKÚ-DS na 

poslednej rade. A už som ho prediskutoval s vedením 

spoločnosti OMEGA PLUS, ktorá má vysielacie práva v 

Novomestskej televízie.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Predpokladám, pán starosta, že to nie je vo forme 

uznesenia. A mestská časť má dva orgány; ste to vy, pán 
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starosta, a druhý orgán sme to my ako Miestne 

zastupiteľstvo. 

 

 Ja si myslím, že asi v tomto bude všeobecný 

konsenzus. Chápem, že teda navrhujú to aj kolegovia z 

klubu SDKÚ, ale určite bude lepšie ak v rámci negociácie 

rokovania s Televíziou Nové Mesto, keď to bude podporené. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Už to bolo dohodnuté.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ale ja by som trval na tom návrhu, aby sa poslanci 

vyjadrili.  

 

 Taktiež mám ďalší návrh: 

 Pozeral som si našu internetovú stránku, kde teda zo 

zákona od 1.1. zverejňujeme zmluvy, faktúry a objednávky. 

Niektoré zmluvy, faktúry a objednávky majú aj prílohy, 

ktoré nie sú zverejnené. A myslím si, že naozaj majú ľudia 

právo na to a bolo by vhodné, aby aj prílohy faktúr, zmlúv 

a objednávok boli zverejnené na našej webovej stránke. 

 Takže to je druhý môj návrh. 

 

 Tretí návrh, ktorý mám, týka sa zverejňovania na 

internetovej stránke našej mestskej časti. Máme v sekcie 

stavebný úrad jednu kolónku, ktorá hovorí o oznámení o 

začatí územného konania.  

 

 Niektoré oznámenia o začatí územného konania sú 

zverejňované, niektoré nie sú zverejňované a zdá sa mi to 

dosť nekorektné voči našim obyvateľom, aby sme ich nútili, 

aby pomaly každodenne chodili na miestny úrad, na úradnú 
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tabuľu a pozerali si že aké územné konania začínajú v 

našej mestskej časti, pretože samozrejme potom sú ľudia 

prekvapení, že čo im vyrastá v okolí, a v zásade sa nemajú 

možnosť k tomu vyjadriť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Prosím vás pekne, ale tento návrh, to už išlo formou 

pokynu stavebnému úradu. Plus aj toto je dôvodom, prečo 

sme vytvorili takú malú komisiu, ktorá sa má zaoberať 

určitými zmenami v oblasti fungovania stavebného úradu. 

Súčasťou je skvalitnenie v prípade fungovania a zvýšenie 

transparentnosti ako aj informovanosti obyvateľov. 

 

 Zároveň chcem upozorniť na to, že bolo deklarované v 

Hlase Nového Mesta, a dostal to prednosta ako úlohu, 

zabezpečiť niekoľko nových informačných tabúľ na Bielom 

Kríži, na Kramároch a ešte na Hálkovej s cieľom práve 

zvýšiť informovanosť a zabezpečiť, aby boli obyvatelia, 

ktorí nemajú internet, nemuseli chodiť na Račianske mýto, 

resp. sem na Junácku, ale aby mali tieto informácie 

bližšie k domu.  

 

 Som presvedčený, že na základe podnetov občanov 

nájdeme ďalšie miesta, kde bude možné zverejňovať 

informácie Miestneho úradu a tak zvýšiť komfort, 

informovanosť a transparentnosť ku ktorej smerujeme.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Samozrejme, pán starosta, podporujem všetky tieto 

opatrenia. 

 Pripravil som návrh uznesenia a bol by som rád, keby 

sa o ňom hlasovalo. 
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 Ďalšie uznesenie, ktoré som si pripravil, vychádza z 

mojich dobrých skúseností z hlavného mesta, kde na 

internetovej stránke každý obyvateľ hlavného mesta si môže 

pozrieť ktorý poslanec ako hlasoval.  

 

 Takže ja taktiež mám pripravené uznesenie, ktoré 

žiada prednostu, aby zabezpečil pravidelné zverejňovanie 

všetkých hlasovaní poslancov Miestneho zastupiteľstva na 

internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

Určite sa nemáme za čo skrývať a nebude to vadiť žiadnemu 

z poslancov, keď budú tieto hlasovania verejne prístupné. 

Koniec koncov každý si to hlasovanie môže aj teraz 

vytiahnuť, ale aby to bolo konformnejšie našim obyvateľom 

 

 

 Posledným návrhom, ktorý som si pripravil, pán 

starosta, smeruje na teba. 

 V zmysle Štatútu mestskej časti článku 7 ods. 3 máme 

mať zastupiteľstvo najmenej raz za dva mesiace. Chápem 

teraz určité veci a určité dôvody, prečo sa to 

zastupiteľstvo vo februári neuskutočnilo. Ale takýmto 

spôsobom to bolo zaužívané, takýmto spôsobom sme si to na 

miestnom zastupiteľstve dohodli. Je to v Štatúte, preto 

mám pripravené uznesenie: 

 

 Žiadame zvolávať zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

najmenej raz za dva mesiace v zmysle Štatútu mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto článok 7 ods. 3. 

 

 A taktiež predložiť harmonogram zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva pre rok 2011 na najbližšom zasadnutí. Každý 

z poslancov má právo aby vedel, kedy sa zastupiteľstvo 

bude konať, aby sme sa mohli pripraviť aj iným spôsobom. 

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

 Ďakujem. 

 Dámy a páni, nech sa páči ďalšie podnety, 

pripomienky, návrhy, otázky, interpelácie.  

 Pán poslanec Bielik.  

 

 

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

 Vážený pán starosta, vážené poslankyne, poslanci, 

podávam návrh na zmenu obsadenia komisií Miestneho 

zastupiteľstva, pretože máme veľmi malé obsadenie Komisie 

pre kultúru, mládež, šport a informačné systémy.  

 

 Pani Mgr. Pfundtner je značne vyťažená, a mali sme ju 

zvolenú do dvoch komisií; po dohovore s ňou a Ing. 

Jánošovou podávam návrh, aby namiesto pani Mgr. Pfundtner 

bola v Komisii pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a 

informačné systémy bola pani Ing. Anna Jánošová.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa Jánošová, súhlasíte s tým? 

 

Poslankyňa Ing. A. J á n o š o v á : 

 Áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pani poslankyňa Pfundtner? 

 

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

 Áno.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Takže ak dovolíte dám hlasovať o návrhu. 
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 Bol písomne predložený? 

 

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

 Áno. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Návrhová komisia predkladá návrhy v poradí, ako boli 

predložené. 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 A ja nemôžem sa nejako vyjadriť? 

 

  

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pardon, prepáčte; nech sa páči, pán poslanec. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :   

 Ja by som chcel zistiť, čo je Školak klub a chcem 

okolo toho nejakú informáciu.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže interpelácia? 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Určite.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Poprosím vás písomne. 
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Poslanec P. Á g o s t o n : 

 To je jedna vec. 

 A či je možné vyčísliť nejaké náklady na činnosť, 

spojenú s prevádzkou, výučbou a starostlivosťou o školské 

zariadenia. Jedná sa mi o upratovanie a údržbu týchto 

budov.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Áno, vyžiadam riaditeľa, dostanete to písomne. 

 Tie náklady na upratovanie a údržbu všetkých škôl a 

školských zariadení; aj jedální. Dobre.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, ešte niekto?  

 V prípade že nie, poprosím návrhovú komisiu predniesť 

jeden návrh po druhom ako boli predložené. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

 ž i a d a  

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zabezpečiť 

vysielanie nezostrihaného záznamu z rokovania Miestneho 

zastupiteľstva Bratislava-Nové Mesto Televíziou Nové 

Mesto.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:            17 poslancov. 

 Proti:          4 

 Zdržal sa:      3 

 Návrh prešiel.  

 Nech sa páči, návrhová komisia, ďalší návrh. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto  

 ž i a d a   

prednostu Miestneho úradu zabezpečiť zverejňovanie zmlúv, 

faktúr a objednávok na internetovej stránke mestskej časti 

vrátane všetkých príloh.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             23 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:       1 

 Návrh prešiel. 

 Nech sa páči. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

 ž i a d a   

prednostu Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zabezpečiť 

včasné zverejňovanie oznámení o začatí územného konania na 

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

 Takýto je návrh, pán poslanec? 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Áno.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             22 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:       2 

 Návrh prešiel. 

 Nech sa páči. 

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

 ž i a d a  

prednostu Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zabezpečiť 

pravidelné zverejňovanie všetkých hlasovaní poslancov 

Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Nové Mesto na 

internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             24 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 
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 Zdržal sa:         Nikto. 

 Nech sa páči, ďalší návrh.  

 

 

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

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto 

 ž i a d a  

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 a) zvolávať rokovanie Miestneho zastupiteľstva 

Bratislava-Nové Mesto najmenej jedenkrát za dva mesiace v 

zmysle Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto článok 

7 ods. 3    

 

 b) predložiť harmonogram zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstvo Bratislava-Nové Mesto pre rok 2011 na 

najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            23 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:      1 

 Ďakujem.  

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem vám za podporu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči ďalší návrh. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k    

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto  

 1. o d v o l á v a  

Mgr. Editu Pfundtner z funkcie člena Komisie pre kultúru, 

mládež, šport, voľný čas a informačné systémy. 

 

 2. v o l í  

Ing. Annu Jánošovú za člena Komisie pre kultúru, mládež, 

šport, voľný čas a informačné systémy.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             19 poslancov. 

 Proti:           1 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Návrh bol prijatý. 

 

 

 Dámy a páni, 

 program dnešného rokovania bol vyčerpaný. 

 

 Ďakujem za vašu aktívnu účasť.  

 Želám pekný večer. 

 

               

(Ukončenie o 17,20 hod.) 

                    

                          x          x 
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..........................      .......................... 

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

 

 

OVEROVATELIA:  

poslanec V. Margolien           .......................... 

poslanec P. Szusčík             .......................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

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

 

 

      

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


