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                   O  B  S  A  H 

 

z 3 mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 12. 

januára 2012. 

 

 

BOD l:                                             str.  2 

  Otvorenie  

 

BOD 2:                                             str.  2 

      Voľba členov návrhovej komisie a  

      overovateľov záznamu a uznesení 

 

BOD 3:                                             str.  3 

  Schválenie programu rokovania 

 

BOD 4:                                             str.  5 

      Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava 

      - Nové Mesto na rok 2012 

 

BOD 5:                                             str. 14 

  Návrh Integrovanej stratégie rozvoja  

      mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  

 

BOD 6:                                             str. 17    

      Návrh na voľbu splnomocnenca Miestneho  

      zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

      - Nové Mesto  

 

Ukončenie zasadnutia MZ                            str. 18 

 

                     x            x  
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        S T E N O G R A F I C K Ý   Z Á Z N A M   
 

z 3. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, konaného dňa 12. 

januára 2012. 
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Začiatok: 10,00 hod. 

 

Znelka MČ 

 

 

BOD 1: 

Otvorenie  

 

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

Mesto: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

hostia, pracovníci úradu,   

 o t v á r a m  3. mimoriadne zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 

 

 Z programu dnešného sú ospravedlnení títo poslanci: 

- pán poslanec MUDr. Pavol Dubček 

- pán poslanec Ing. Július Jackuliak a  

- pán poslanec Peter Ágoston.  

 

 

 

BOD 2:  

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a 

uznesení 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Na základe predložených návrhov jednotlivých 

poslaneckých klubov predkladám návrh členov komisií na 

dnešné zasadnutie.  

 

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí:     
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- pán poslanec Ing. Pavol Galamboš 

- pán poslanec Mgr. Vladimír Margolien 

 

 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

- pani poslankyňa Dagmar Arvayová 

- pani poslankyňa Ing. Katarína Augustinič.  

 

 

 Má niekto iné návrhy? Nie. 

 V takom prípade dám hlasovať.  

 

 Dávam hlasovať o týchto návrhoch; kto je za to, aby 

na dnešnom rokovaní boli do návrhovej komisie zvolení títo 

poslanci - pán Ing. Galamboš a pán Mgr. Margolien, a 

overovateľmi záznamu a uznesení boli poslanci - Dagmar 

Arvayová a Ing. K. Augustinič.  

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie č. l) 

 Za:              18 poslancov 

 Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:          Nikto. 

 

 

 Skrutátorkami na dnešnom zasadnutí v prípade, že by 

náhodou zlyhalo hlasovacie zariadenie sú pani Milada  

Hrígel a pani Ing. Zuzana Zvončáková.  

 

 

 

BOD 3: 

Schválenie programu rokovania 
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Starosta Mgr. R. K u s  ý : 

 Materiály ste dostali a-meilom, aj na CD. 

 

 K materiálu č. 5 máte na stole doplnenie: Ide o návrh 

Integrovanej stratégie rozvoja mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto. 

 

 

 Zároveň ste dostali materiál č. R/1, ktorý máte len 

pre informáciu, čiže nebude súčasťou dnešného rokovania.  

 Čiže berte to tak, že túto vec sťahujem. 

 

 To znamená, má niekto pripomienky k programu dnešného 

rokovania tak ako bol predložený a tak ako ho máte na 

stole, tak ako bol na stránke? 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a  

   uznesení 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  

   na rok 2012 

5. Návrh Integrovanej stratégie rozvoja mestskej časti  

   Bratislava - Nové Mesto  

6. Návrh na voľbu splnomocnenca Miestneho zastupiteľstva 

   mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 

 

 Nie.  

 Čiže pôjdeme k hlasovaniu. 

 

 Dámy a páni, nech sa páči, kto je za? 

 

 (Hlasovanie č. 2) 

 Za:               19 poslancov. 
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 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           Nikto. 

 Ďakujem.  

 Program je schválený.  

 

 Ideme ďalej.   

 

 

 

BOD 4:  

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na 

rok 2012 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom je Ing. Kollárik a spracovateľom je 

RNDr. Ondrová.  

 

 Vzhľadom na to, že tento materiál sme podrobne 

študovali, prešli sme si ho dvakrát v komisiách, prešli 

sme si ho dva až trikrát v miestnej rade, a mali ste 

možnosť, asi to niektorí využili konzultácii 

individuálnych ži už s pani Ondrovou, alebo so mnou, alebo 

s pánom prednostom, navrhujem bez úvodného slova a rovno 

otváram diskusiu.  

 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Bartoš a pán 

poslanec Bielik.  

 

 Pán poslanec Bartoš máte slovo; nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta.  
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 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, myslím si, že 

vôbec nič sa nestalo, keď sme na ostatnom zastupiteľstve 

presunuli návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto na rok 2012 na toto mimoriadne zasadnutie.  

 

 Myslím si, že ten návrh rozpočtu sa ešte dopracoval o 

pripomienky poslancov. Tieto veci tam boli zapracované. 

 

 A myslím si, že ten rozpočet je dobre urobený na ten 

rok 2012.  

 

 A hlavne mňa, ako predsedu sociálnej a bytovej 

komisie najviac zaujímalo, ako bude zabezpečovaná tá 

sociálna oblasť pre našich spoluobčanov. Tie veci, ktoré 

potrebujeme na to zabezpečenie rozpočtu, tie finančné 

prostriedky sa nachádzajú.  

 

 Čiže môžem ubezpečiť našich spoluobčanov, že všetky 

tie úlohy a potreby, ktoré sme si dali na rok 2012 sú aj 

finančne zabezpečené a budeme ďalej v tejto oblasti 

pokračovať aj v roku 2012.  

 

 Čiže z našej strany si myslím, že ten rozpočet je 

dobre pripravený.  

 Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Ďakujem pekne aj ja. 

 Pán poslanec Bielik, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem, pán starosta.  
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 K rozpočtu by som chcel povedať niekoľko vecí; no, 

viac-menej sú všetky kritického charakteru. 

 

 Musím, žiaľ, konštatovať, že napriek tomu, že sme to 

žiadali, sme nedostali do finančnej komisie návrh rozpočtu 

v takej podrobnej podobe ako ho máme na zasadnutí. Čiže 

sme ho ani podrobne prerokovať nemohli pod dostatočnými 

podkladmi.  

 

 Jednoducho nepovažujem to, že sme mali k dispozícii v 

zásade len tabuľku jednostranovú; na jednej strane príjmy, 

na druhej strane výdaje. Z toho sa seriózna analýza robiť 

nedá, a to by som si v budúcnosti takýmto spôsobom, a 

hlavne členovia finančnej komisie, nepredstavoval.  

 

 

 Druhý bod, ktorý by som chcel spomenúť:  

 Žiaľ, tento návrh rozpočtu vychádza z návrhu zásad 

stravovania dôchodcov a sociálne odkázaných občanov v 

našej mestskej časti, kde sme žiaľ, urobili chybu na 

poslednom zasadnutí, ako som si preveril ešte včera v 

kluboch dôchodcov, kde už dostali ten materiál, ktorý sme 

schválili rozmenený na drobné.  

 

 A my teda v dobrom úmysle, tak ako sa aj uvádza na 

stránke mestskej časti, sme mysleli, že sme vlastne tie 

príspevky zvýšili. A včera som sa teda s hrôzou dozvedel, 

že tým sociálne najodkázanejším občanom, tej spodnej 

príjmovej kategórie, sme ich päťnásobne zvýšili.  

 

 To si myslím, že v súčasnej hospodárskej situácii, 

ale aj v akejkoľvek inej hospodárskej situácii jednoducho 

je neprípustné. Ak si môžeme dovoliť z rozpočtu iné veci, 

ktoré nie sú základnou životnou potrebou, tak základnú 
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životnú potrebu našich dôchodcov proste zabezpečiť musíme. 

Na to majú právo z Ústavy na dôstojný život, nie na 

prežitie.    

 

 Takže chcem sa opýtať čo urobíme s touto vecou? 

 

 Ja nechcem teraz nabúravať návrh rozpočtu; lebo už 

sme taký materiál schválili a ten návrh rozpočtu z toho 

vychádza.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ďakujem za vašu pripomienku. 

 A pokiaľ ide o schválený materiál k strave, chcem 

povedať, že všetci si uvedomujeme, alebo teda minimálne na 

miestnej rade, že v prípade 20 ľudí, teda myslím že 18, 

ktorí majú tie najnižšie príjmy, myslím že to bolo do 200 

Eur, tak sa im tento príspevok zvyšuje. 

 

 A práve preto sa títo ľudia vzhľadom na ich počet 

riešia individuálne.  

 

 Pani Vojtechová v mojom mene napísala list pre 

všetkých týchto 18 ľudí, že majú možnosť, a odporúčame im 

to, aby požiadali o mimoriadnu dotáciu, mimoriadny 

príspevok sociálneho charakteru. 

 

 Čiže v žiadnom prípade na nich nezabúdame.  

 Túto vec som už aj konzultoval s pánom poslancom 

Bartošom ako šéfom sociálnej komisie, ktorý mi povedal, že 

toto je riešenie ktoré je najlepšie 

 

 Našou snahou je znížiť administratívne náklady, ktoré 

súvisia s touto stravou, pretože tie tvoria hlavnú zložku, 

alebo teda dôležitú zložku tohto príspevku.  
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 A mňa osobne mrzí, keď všetky tie veci okolo nás 

stoja toľko peňazí namiesto toho, aby viac vecí išlo práve 

na stravu. 

 

 To znamená, že o týchto 18 ľudí sa v žiadnom prípade 

nemusíme báť a budú mať tento príspevok vykrytý.      

 

 A tí ostatní, ktorí mali dôchodok do 300 Eur, tí budú 

mať príspevok vyšší než bolo doteraz. A to je práve tá 

skupina, ktorá je najširšia.  

 Prihlásený je ešte pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ešte som chcel druhú vec. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Áno. Potom vás poprosím, prihláste sa pán poslanec 

ešte raz, dobre? 

 

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

 Dobre. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Ja chcem teraz vystúpiť aj ako 

poslanec hlavného mesta a poslanec finančnej komisie. Ja 

si dovolím k rozpočtu, vlastne reagovať na obidvoch 

kolegov, ktorí vystúpili, aj pána Bartoša, najmä na jeho 

odkaz, že je aj dobre, že rozpočet sme vlastne schválili v 
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rozpočtovom provizóriu v roku 2012, že sme ho 

neschvaľovali v roku 2011.  

 

 Rovnako ako chcem vlastne vystúpiť na kolegu, ktorý 

vraví, že ten materiál sme mali predložený neskôr. 

 

 Ja musím upozorniť na to, že vlastne ono to bolo z 

toho dôvodu, nakoľko sme mestský rozpočet schvaľovali až 

15. 12. 2011, čo sa týka dane z nehnuteľností. A na túto 

daň z nehnuteľností, na tie podiely, bol nadviazaný náš 

rozpočet. Z toho aspektu by sme vlastne nevedeli skôr, v 

roku 2011 pripraviť tento rozpočet tak, aby bol predložený 

na naše rokovanie. 

 

 Ja si myslím, že ten rozpočet je zodpovedný, 

rozvážny.  

 A poprosím všetkých kolegov, keby ho podporili. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Bartoš; nech sa 

páči. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne, 

vážení kolegovia, ja by som chcel upozorniť nášho kolegu, 

pána Bielika, že aby tu nezavádzal niektoré také, by som 

povedal demagogické reči, že sa nepostaráme o tých našich 

spoluobčanov. 

 

 Totižto my to vnímame, tú sociálnu oblasť široko-

spektrálne a komplexne.  
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 To neznamená, že tých 18 ľudí dostanú teraz menší 

príspevok na stravu. Ale oni dostávajú ešte potom sociálnu 

výpomoc od výšky dôchodku. A táto výpomoc, možno pán 

poslanec o tom nevieš, ale táto výpomoc ide tiež cez 

komisiu. A na základe ich potrieb finančných a na základe 

výšky dôchodku, dostávajú každoročne ešte finančnú 

výpomoc.  

 

 Čiže, ja si myslím, že nikomu sa neukrátilo.  

 

 A veľa dôchodcom sa výrazne polepšilo. A hlavne, aj 

keď som vystúpil na ostatnom zastupiteľstve, som hovoril 

že, keď tým že sme upravili iba do 3 kategórií, tak 

niektorí boli na hrane, čiže možno niekto stratil, ale 

viacerí získali. 

 

 Čiže, ja si myslím že teraz, tak ako bol schválený 

ten materiál na ostatnom zastupiteľstve, je to 

spravodlivé.  

 

 A na tých ľudí s tými najnižšími dôchodkami sa pamätá 

pri sociálnych výpomociach, ktoré dostávajú v rámci roku. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja chcem len doplniť: 

 Pán poslanec, myslím, že bude férové, keď zároveň 

dostanete ten list, ktorý pôjde všetkým týmto 18 ľuďom, 

pretože sú evidovaní.  

 A rovnako tak aj spätnú informáciu, či tí ľudia o to 

požiadali a akým spôsobom týchto 18 ľudí bolo vyriešených. 

Nám ide naozaj o všetkých obyvateľov. 
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 Čiže vaša pripomienka bola úplne v poriadku, ale je 

riešená.  

 Pán poslanec Bielik, ešte raz máte slovo. 

 

 

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

 Ja som teda ešte chcel pokračovať v tom mojom 

príspevku. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

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

 Ja som vám nechal príležitosť zareagovať na to. 

 Teda len fakticky k pánovi Bartošovi. 

 My pôvodne sme rozpočtovali na stravu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Prepáčte, pán poslanec, toto nie je faktická poznámka 

ako.  

 

 

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

 Na jednu faktickú poznámku mám právo; čiže ja ju 

využijem; podľa Rokovacieho poriadku. 

 

 Pôvodne bolo rozpočtované na stravu 70.092 Eur. 

 Podľa toho návrhu, ktorý vy obhajujete, je po novom 

54.516 Eur. To každý z nás zo základnej školy vie, že to 

je menej, tak nehovorme, že to je viac. Dobre? 

 

 Teraz k tej druhej časti môjho príspevku: 
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 Dostali sme všetci poslanci návrh od regionálnej 

televízie, Región-média, alebo tak nejako sa volá, kde nám 

tú službu, ktorú my v rozpočte rozpočtujeme čiastkou 

137.357 Eur na obecnú televíziu, ponúkajú za 1 200 Eur 

mesačne.  

 

 Myslím, si, že minimálne zodpovedné je tu s takýmto 

návrhom tu zaoberať.  

 

 A prvým predpokladom toho je, že keďže tá zmluva s 

našim terajším dodávateľom tejto služby s touto súkromnou 

firmou má 6-mesačnú výpovednú lehotu, že sa o tomto začne 

rokovať aj s touto firmou, či chce podobným spôsobom 

upraví svoju ponuku alebo či sa táto zmluva vypovedá. 

 

 Čiže v tomto by som tiež vás, pán starosta, poprosil 

k nejakému stanovisku. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Chcem vás ubezpečiť, že rokovanie s firmou OMEGA PLUS 

už prebieha od novembra vo veci práve zníženia finančného 

zaťaženia mestskej časti.  

 

 Čiže tento mesiac túto vec chcem nejakým spôsobom 

doriešiť tak, aby sme všetci boli vzájomne spokojní. A 

mestská časť na tieto veci platila o čosi menej než 

doteraz. 

 

 A o tom, ako to dopadne, vás samozrejme budem 

všetkých informovať buď na zastupiteľstve, ktoré je vo 

februári alebo ešte predtým nejakým listom, či 

upozornením.  

 



 

 

  
                                 3. mim. zas. MZ B-NM 12.1.2012 

14 

 

 Dámy a páni, keďže nikto do diskusie už nie je 

prihlásený, 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  

rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 

2012; bez pripomienok.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 3) 

 Za:               18 poslancov. 

 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           1 

 

 Rozpočet prešiel. 

 

 Prechádzame k materiálu č. 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Návrh Integrovanej stratégie rozvoja mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto (ISRMO) 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Predkladateľom je pán Kollárik. 

 Spracovateľom je pani Effenbergerová. 

 

 Úvodné slovo nebude potrebné; poviem pár slov ja.  

 

 Ide o stratégiu, ktorou sme sa zaoberali pred dvoma 

rokmi, pred rokom, a riešime ju znova. V zásade ide o ten 

istý materiál vždy a patrične zmenený a prispôsobený tomu, 

aké sú aktuálne podmienky. Pričom stále sa posúva ten 

dátum, kedy bude vyhlásené samotné grantové kolo.  

 

 Je to vec, ktorá je pre nás dôležitá. Toto hlasovanie 

je zase nejakou formalitou, ktorú musíme splniť, pretože 

do 17. januára musíme stratégiu znova odhlasovať v takejto 

podobe, ktorá je vhodná, prijateľná a správna na aktuálne 

podmienky.  

 

 Ak dovolíte, poďme bez diskusie. 

 Prejdeme k hlasovaniu. 

 Nech sa páči, pripravíme sa.  

 

 Poprosím predsedu komisie, aby predniesol návrh 

uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 

 Miestne zastupiteľstvo  

1. z r u š u j e  uznesenie miestneho zastupiteľstva číslo 

   6/05 zo dňa 20. 9. 2011 v plnom rozsahu 

 

2. s c h v a ľ u j e  
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   návrh "Integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti  

   mestskej časti Bratislava - Nové Mesto" (ISRMO BA NM) v  

   objeme oprávnených výdavkov 4 000 000,00 EUR a samo- 

   statné predbežné projektové návrhy jednotlivých projek- 

   tov: 

 

 Revitalizácia verejného priestranstva - Rešetková -  

     Osadná  

 Revitalizácia verejného priestranstva - Ľudové ná- 

     mestie 

 Obnova ZŠ a MŠ Odborárska 

     Obnova ZŠ a MŠ Za kasárňou 

 Obnova ZŠ a MŠ Česká 

     Obnova ZŠ a MŠ Sibírska 

 Obnova ZŠ s MŠ Riazanská 

 Obnova bytového domu Odborárska 4 

 Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská 

 Prístavba azylového domu Sv. Jána; 

bez pripomienok.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 4) 

 Za:               20 poslancov. 

 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           Nikto. 

 Návrh bol prijatý. 

 

 Prechádzame k bodu č. 6. 
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BOD 6: 

Návrh na voľbu splnomocnenca Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Predkladateľom som ja, spracovateľom je pani 

Červenková, čiže poviem pár slov. 

 

 Ako viete statická doprava je veľkým problémom celej 

Bratislavy, nielen našej mestskej časti. Naša mestská časť 

má jeden problém naviac, a tým problémom je skutočnosť, že 

akonáhle Staré Mesto prijalo tú vec s parkovaním, tak autá 

zo Senice, z Malaciek, jednoducho zo západného Slovenska, 

autá ľudí ktorí prichádzajú pracovať do Bratislavy, 

odparkovávajú práve na našich uliciach.  

 

 Preto považujeme za dôležité a zmysluplné, aby 

existovala funkcia splnomocnenca, teda poslanca, ktorý sa 

bude špeciálne venovať doprave statickej. A zároveň otázke 

integrovaného dopravného systému, pretože ako viete, práve 

u nás my sme naviac postihnutí celým projektom TEN-T. 

 

 Dámy a páni, otváram diskusiu.   

 Nikto nie je prihlásený. 

 

 Takže 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  

Ing. arch. Otta Novitzkého za splnomocnenca pre dopravné 

systémy a technickú infraštruktúru; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pripravíme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie č. 5) 

 Za:              16  poslancov.  

 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:        3 

 Návrh prešiel.  

 

 

 

 Dámy a páni, chcem vám poďakovať za to, že sme 

úspešne a rýchlo schválili rozpočet. Je to dôležité pre 

mestskú časť. 

 

 Rovnako tak že sme schválili Integrovanú stratégiu, 

čo je veľmi dôležité pre mestskú časť a jej rozvoj.    

 

 A za váš čas, že ste takto operatívne prišli na 

mimoriadne zastupiteľstvo, pretože čaká nás o nejaké 3 

týždne ďalšie zastupiteľstvo riadne, kde tých bodov bude o 

čosi viac.  

 

 Želám vám príjemný zvyšok týždňa. 

 

 A zároveň vás chcem poprosiť o dve veci: 
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 Prvá vec, pani Červenková po skončení zastupiteľstva 

vám chce dať niekoľko inštrukcií k voľbám.  

 

 

 A druhá vec, chcel by som poprosiť pána poslanca 

Gašpierika, aby prišiel ku mne, pretože máme jednu smutnú 

udalosť v našich radoch. A trošku netradične dávam pánovi 

poslancovi slovo. 

 

 

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

 Vážení poslanci, ja si dovolím oznámiť takú 

skutočnosť, člen našej komisie sociálnych vecí a bývania, 

bývalý kolega poslanec a teda aj dlhoročný potom následne 

člen odbornej komisie sociálnych vecí pán Milan Kukliš mal 

minulý týždeň vo štvrtok pohreb. 

 

 A chcel by som vás takto požiadať, pokiaľ by sme 

vedeli ako bývalého poslanca nášho kamaráta, priateľa, 

spolupracovníka uctiť takto minútou ticha. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 (Minúta ticha.) 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  
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Júlia  Č e r v e n k o v á, ved. odd. organizačného a 

evidencie obyvateľov: 

 

 Pán starosta, ďakujem za slovo. 

 Ja by som chcela vám oznámiť, členom, teda predsedom 

politických klubov, ktoré sú tuná v našej mestskej časti, 

že návrhy do okrskových volebných komisií, to znamená 

členov okrskových volebných komisií môžete podať do 

nedele, do 24,00 hod.  

 Služba je zabezpečená.  

 Budeme slúžiť ráno od 9,00 hod. do 24,00 hod., do 

polnoci.  

 

 A chcela by som povedať, že pokiaľ tam dávate návrhy 

a máte ešte kontakt s vašimi členmi, že prvé zasadnutie 

okrskových volebných komisií, my budeme posielať pozvánky, 

pokiaľ budú mať e-maily, aj na e-mailové adresy, aj 

písomne, bude 30. januára.  

 

 To je posledný možný termín, kedy budeme môcť vykonať 

zloženie sľubu do rúk zvolávateľa, pána starostu.  

 Ďakujem vám veľmi pekne. 

 

 

ZNELKA MČ. 

 

(Ukončenie o 10,30 hod.) 

 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA:  

poslankyňa D. Arvayová          .......................... 

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

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

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