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Začiatok: 14.50 hod. 

 

 

BOD 1:  

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

 

 Vážené dámy a páni, otváram dnešné 4. mimoriadne 

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto.  

 

 Z dnešného rokovania sú ospravedlnení: pán poslanec 

Bartoš, pán poslanec Margolien, pani poslankyňa 

Augustinič, pán poslanec Korček, pán poslanec Feješ, pán 

poslanec Sládek. 

 

 Vám všetkým ďakujem za akcieschopnosť a za to, že ste 

boli schopní tak flexibilní sa zúčastniť dnešného 

rokovania.  

 

 Témou dnešného rokovania je v podstate navyšovanie 

nejakých výdavkov. Dôvody sú dva: 

 

 Prvý dôvod je ten, že máme peniaze, ktoré sú účelovo 

viazané na odpad. Pôvodne sme plánovali tieto peniaze 

využiť práve na likvidáciu odpadu na Zátiší. Ale nakoľko 

ešte stále, ako viete, Zátišie nie je vyriešené, je tam 

všetko oplotené a ešte stále, bohužiaľ, Zátišie slúži ako 

čierna skládka, ktorá sa navyšuje. Považujeme za užitočné 

ho vyčistiť a vytvoriť ďalší priestor na to, aby to mohlo 

byť v najbližších mesiacoch.  
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 Práve preto chceme využiť tieto peniaze ktoré máme 

účelovo na nákup strojov, práve takých strojov, ktoré sa 

budú viazať na odpad. Ide o materiál číslo 4 s tým, že 

nakoľko máte v návrhu uznesenia tému, alebo teda sa 

rozpráva o rezervnom fonde, rád by som ten materiál 

doplnil jednou vetičkou, ktorá je veľmi dôležitá. Ako je 

tá vetička? 

 

 

Ing. Eva  F i e b e r t o v á : 

 Viazanie bežných výdavkov v bežnom rozpočte mestskej 

časti na realizáciu nákupu vozidiel, toho nakladacieho 

kontajnera a nákladného vozidla s tým, že tie prostriedky 

nebudú presunuté do rozpočtu EKO-podniku, ale budú viazané 

v rozpočte mestskej časti. A budú presunuté pri výsledku 

hospodárenia do rezervného fondu. Preto teda zapájame 

rezervný fond v tejto výške, pretože keď nám príde príjem 

do bežných výdavkov nemôžeme čerpať na nákup kapitálových 

výdavkov.  

 Preto vykrývame tento výdavok z rezervného fondu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. 

 Z dnešného rokovania sú ospravedlnení: pán Kollárik a 

pán Dubravec. 

 Ako viete pán hlavný kontrolór mal úraz, bol v 

nemocnici a teraz sa nachádza v liečbe doma.   

 Pán prednosta mal v pondelok operáciu. Podľa 

informácie je v poriadku, dopadla úspešne. Pôjdem ho 
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pozrieť; ak nie dnes, tak zajtra. Z nemocnice má odísť do 

piatku tohto týždňa a potom dva - tri týždne v domácej 

opatere.  

 

 

 

BOD 2: 

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a 

uznesení. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Do návrhovej komisie na základe predložených 

poslaneckých návrhov jednotlivých klubov bol navrhnutý 

- pán Mgr. Marek Bobák 

- pán Mgr. Marek Norovský. 

 

 

 A za overovateľov záznamu a uznesení boli navrhnutí: 

- pán Ing. Július Jackuliak 

- pán Ing. Stanislav Winkler.  

 

 Má niekto iné návrhy? 

 Keďže nemá, dám hlasovať o tom. 

 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

návrhovej komisie títo poslanci: pán Bobák a pán Norovský. 

 

 A ako overovatelia záznamu a uznesení páni poslanci: 

pán Jackuliak a pán Winkler.  

 Nech sa páči, pripravíme sa. Hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:             17 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Ideme ďalej. 

 

 Skrutátorkami na dnešnom rokovaní sú, ak by náhodou 

zlyhalo  hlasovacie zariadenie pani Eva Tomeček - Ghata a 

pani Mgr. Dagmar Timková.  

 

 

BOD 3: 

Schválenie programu rokovania 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a 

   uznesení 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Návrh na nákup strojov pre nakladanie s komunálnymi  

   odpadmi, hradený z výnosu z poplatku za nakladanie s  

   komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

5. Návrh výdavkov v rozpočte EKO-podniku verejnoprospeš- 

   ných služieb 2012 pre stredisko "Lanová dráha Bratisla- 

   va Železná studnička - Kamzík". 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 A na stôl ste dostali nové materiály: 
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 Ide o materiál 4, ktorý je opravený. 

 Materiál 5 je opravený.  

 

 A nové materiály: 4A, 4B, 4C: 

 

4A. Návrh na nákup strojov pre nakladanie s komunálnym  

    odpadom a drobným stavebným odpadom 

 

4B. Návrh výdavkov pre EKO-podnik verejnoprospešných  

    služieb  

 

4C. Návrh na nákup technického vybavenia pre stredisko 

    dopravy EKO-podniku VPS.  

   

 Materiál 4 bol autoremedúrou opravený tou vetičkou, 

ktorú tu predniesla pani Fiebertová. V tejto vetičke išlo 

práve o to, že síce zapájame rezervný fond na jednej 

strane a na druhej strane tie peniaze sú vykryté práve tým 

príjmom, ktorý účelovo ide z mesta na odpad.  

 

 Dámy a páni, ak dovolíte, ideme hlasovať.      

 Kto je za program predložený tak ako som ho pred 

chvíľočkou predniesol?  

 Nech sa páči, pripravíme sa, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:            17 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto.  

 Prejdeme na bod číslo 4. 
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BOD 4:  

Návrh na nákup strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, vec som vysvetlil, takže ak dovolíte 

otváram rovno diskusiu. Materiál 4, kde som autoremedúrou 

opravil jednu vetičku. 

 

 Vidím, že hovoríte medzi sebou, tak nech sa páči 

pokojne sa prihláste, nech máme tie veci ujasnené.  

 

 Dobre. Ak nikto nič, 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  

zapojenie rezervného fondu na čerpanie kapitálových 

výdavkov vo výške 99 960,00 € na nákup strojov pre 

nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom pre EKO-podnik VPS s tým, že príjem bežných 

výdavkov bude viazaný v rozpočte mestskej časti a pri 

výpočte výsledku hospodárenia za rok 2012 bude uvedená 

výška presunutá do rezervného fondu.  
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 Zoznam prostriedkov, ktoré sa majú nakúpiť je uvedená 

v podkladoch: 

  

položka prostriedok 

   1.   nákladné vozidlo 4x4 dvojnápravové - nosič kontaj- 

        nerov, počet 1 ks, cena bez DPH  80 300,00 € 

   2.   naťahovací kontajner 20 m3, počet 1 ks,  

        cena bez DPH 3 000,00 €   

 Kapitálové výdavky celkom   bez DPH     83 300,00 € 

                                 s DPH 20 %  99 960,00 € 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem.  

 Nech sa páči, pripravíme sa a hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             17 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Ideme na materiál 4A. 

 

 

 

BOD 4A: 

Návrh na nákup strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom 

 



 
 
 
                           4. mim. MZ MČ B-Nové Mesto 17.10.2012 

9 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, najprv vás chcem oboznámiť so zákonom 

493, ktorý máte pred sebou. A chcem vás poprosiť, aby ste 

si nalistovali článok 12, t.j. predposledná strana a bod 

d), ktorý prečítam nahlas: 

 

"obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť rozpočet na 

nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške 

výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka okrem 

výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými 

pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov 

Slovenskej republiky a Európskej únie." 

 

 Podľa toho čo nám je známe v tejto situácii znamená 

to, že budúci rok by sme nemali mať možnosť čerpať vyššie 

výdavky než v tomto roku.   

 

 

 Vzhľadom na to, že v tomto roku sme "x" programov 

pripravili a chceme ich realizovať v roku budúcom, ako 

napríklad dokončenie rekonštrukcie materskej školy na 

Pionierskej, kde sme schválili čiastku na rekonštrukciu 

150.000 € ale realizácia je asi vo výške 50.000 € kvôli 

obstarávaniu, počasiu, atď., ako aj povedzme revitalizácia 

niektorých škôl a škôlok, ako napríklad oprava strechy na 

Materskej škole Legerského, výmena okien na Materskej 

škole Šuňavcová a niekoľko ďalších, potrebujeme rôznym 

spôsobom do konca tohto roka ešte kvázi nahnať nejaké 

výdavky, ktoré je možné aj zrealizovať. 
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 Samozrejme, stavebné práce už pri počasí v exteriéri 

realizovať nie je možné. Preto sme požiadali pána 

riaditeľa, aby definoval tie veci, ktoré by chcel povedzme 

v roku budúcom a v tom ďalšom s tým, že sa budú realizovať 

v najbližších dvoch rokoch a budú sa realizovať ešte v 

roku tomto; ak to stihne zvládnuť, pochopiteľne obstarať. 

 

 To je dôvod, prečo tu máme tieto ďalšie body.  

 Snažíme sa rozumne výdavky tento rok nahnať, aby sme 

v budúcom roku ten strop použitia výdavkov mali vyšší, 

nakoľko to čo bolo plánované tento rok, sa v plnej výške 

nezrealizovalo. Preto je to tak pripravené.  

 

 Bod 4A úzko súvisí s materiálom, ktorý sme 

schvaľovali, len nepôjde to už z príjmov mesta, ale pôjde 

to v rámci presunov kapitálových výdavkov z toho čo 

realizované nebolo. 

 

 Dámy a páni, otváram diskusiu.  

 Nech sa páči. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o 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  

presun kapitálových výdavkov z programu 0443, 717002 227 

43 Revitalizácia VP - Rešetková - Osadná, znížením o  
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20 635,00 € a z programu 044371 7002 267 43 Revitalizácia 

VP - Ľudové námestie, znížením o 17 405,00 € do rozpočtu 

kapitálových výdavkov EKO-podniku verejnoprospešných 

služieb pre stredisko dopravy navýšením o 38 040,00 € 

   

položka prostriedok  

   1    lisovací kontajner na odpad, počet 1 ks,  

        cena bez DPH  9 700,00 € 

   2    naťahovací kontajner 10 m3, počet 2 ks,  

        cena bez DPH  4 000,00 € 

  3     naťahovací kontajner 20 m3, počet 6 ks, 

        cena bez DPH 18 000,00 € 

 

          Výdavky celkom     bez DPH     31 700,00 € 

                             s DPH 20 %  38 040,00 € 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             17 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Ideme na materiál 4B. 
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BOD 4B: 

Návrh výdavkov pre EKO-podnik verejnoprospešných služieb 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V podstate to je ten istý prípad. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.         

 Prihlásil sa ako prvý pán poslanec Galamboš. (Nie.) 

 Pán poslanec Szusčík; nech sa páči, máte slovo. 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 Pán starosta, ja pozerám tento zoznam, je to všetko 

fajn, len bol by som rád, aby sa tam doplnila ešte jedna 

vec do zoznamu, a to je vysávač exkrementov. Neustále sa 

stretávame, aspoň ja so svojimi voličmi a tí mi hovoria, 

že je ich strašne veľa, a preto by som bol rád, aby sa to 

začalo riešiť na území mestskej časti, pretože občanom to 

vadí a ten vysávač by bola veľmi dobrá vec, aby aj občania 

boli spokojnejší.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, ja rozumiem vašej iniciatíve, sám som 

mal podobnú pred asi pol rokom. Bol som v tom čase v 

Prahe, Praha IX., kde mi povedal miestny starosta: Pane 

starosto, čokoľvek vymyslíte, tak do toho nechoďte.  

 

 On totiž, som ho našiel, ako jazdil s takým strojom a 

bola to priveľká paráda. Kúpili dva stroje. S povedal mi 

jasne: Po zakúpení tých strojov sa situácia iba zhoršila, 
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pretože ešte aj tí normálni, ktorí si po psoch upratali, 

to považovali za normálne a štandardné, že mestská časť 

bude všade upratovať.  

 

 Ja som za to, prejdeme si tieto veci a prediskutujme. 

Ak bude všeobecná vôľa tak bez všetkého kúpiť, urobme to. 

Ale poďme do tej Prahy, ak bol taký názor, a poučme sa z 

tých skúseností, aké tam oni majú. Pretože oni hovorili, 

že vychovali ľudí k tomu, aby boli len neporiadnejší. 

 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 Chápem to, len nemôžme nechať tie veci čo sú po 

ihriskách, na chodníkoch. Ja si nemyslím, že by sa 

situácia nejako zhoršila tým, že keď by sa zakúpil nejaký 

vysávač, ja neviem v hodnote nejakých 1500 Eur, ktorým by 

sa z času na čas riešili takéto problémy. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, možno sme si nerozumeli. Ja som mal na 

mysli veľký stroj, ktorý je špeciálne na to určený, ten 

stojí okolo, ak sa nemýlim, 18.500 Eur; vy máte na myslí 

niečo iné. 

 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 Išlo by o lokálnejšie riešenie, a to aby sme 

dokázali, ak by bola požiadavka od občanov, že je tu veľa 

exkrementov, použil by sa takýto vysávač, a išlo by o 

vysávač za 1750 Eur.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, toto je najmenej. Pán riaditeľ, ak sa 

nemýlim, nekupovali ste náhodou tento rok taký vysávač? 

 

 

Ing. R.  M o l n á č, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Takýto vysávač nie. Ale toto je v podstate z bežných 

výdavkov, a pokiaľ by sme si to prešli, tak to sa dá. Ide 

o to, vytypovať si, kde s takýmto vysávačom budeme robiť; 

či ide o nejaké okolie kde sa zdržujú detí, alebo podobne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ, dohodnime sa takto: 

 Vy pripravíte nejaký návrh dvoch - troch vysávačov, 

poviete čo z toho odporúčate a dáte to na komisiu, ktorá 

bude myslím že za 10 dní, komisia pre EKO-podnik. My sa na 

niečom dohodneme a posunieme to ďalej s tým, že ak to bude 

do 10.000 Eur tak to zakúpite z bežných výdavkov. O 

spôsobe sa dohodneme.  

 Pán poslanec, vyhovuje takto?  

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Áno. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre.  

 Ešte niekto niečo? Nech sa páči.  



 
 
 
                           4. mim. MZ MČ B-Nové Mesto 17.10.2012 

15 

 Nikto nie je prihlásený.  

 Poprosím návrhovú komisiu o 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  

presun kapitálových výdavkov z programu 0443 717002 267 

4.3 Revitalizácia VP - Ľudové námestie zníženie o 6 164,00 

€ z programu 0540 713 004 274 5.2 zníženie o 4 804,00 € a 

z programu 0912 717003 153 4.3 zníženie 25 882,00 € a 

zapojenie rezervného fondu vo výške 15 110,00 € do 

rozpočtu kapitálových výdavkov EKO-podniku verejno-

prospešných služieb presunom nasledovne podľa položiek a 

množstva pretlače: 

položka prostriedok 

   1    motorová kosačka, počet 1 ks, cena bez DPH      

        15.600,00 € 

   2    fréza na pne, počet 1 ks, cena bez DPH 13.000,00 € 

   3    závesný komunálny vysávač, počet 1 ks, cena bez  

        DPH 3.700,00 € 

   4    plošinová nájazdová váha na komunálny odpad, počet  

        1 ks, cena bez DPH 4.000,00 € 

   5    hardware, záložný server, záložné zdroje, počet 1 

        ks, cena bez DPH 7.000,00 € 

 

      Výdavky celkom bez DPH      43.300,00 € 

          Výdavky celkom s DPH 20 %   51.960,00 € 

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

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa. Hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:           17 poslancov. 

 Proti:           Nikto. 

 Zdržal sa:       Nikto. 

 Materiál bol prijatý.  

 Ideme na bod 4C. 

 

 

 

BOD 4C: 

Návrh na nákup technického vybavenia pre stredisko dopravy 

EKO-podniku VPS. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, rovno otváram diskusiu. Ide o ten istý 

prípad, ktorý sme riešili predtým.  

 Hlási sa niekto, páni? 

 Pán poslanec, nech sa páči máte slovo. 

 

 

Poslanec Mgr. M. N o r o v s k ý : 

 Na čo je zdvihák na jedno vozidlo? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ, prosím, vysvetlíte. 
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Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Toto je zdvihák, ktorý vieme používať na opravy 

všetkých typov, čiže stredné a veľké vozy. Nie je to len 

na toto vozidlo. 

 

Poslanec Mgr. M. N o r o v s k ý :  

 Sú tam na to ľudia?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Pán riaditeľ, ako v súčasnosti túto vec riešite, keď 

toto zariadenie nemáte?  

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Dávame opravovať do servisov tie vozy po väčšine. 

Lebo aj keď mám tam, teraz konkrétne jedného človeka, 

ktorý je vyučený servisák a rozumie tomu, tak niektoré 

zásahy my nemôžeme robiť bez toho, aby sme vozidlo 

nezdvihli. A musím  uznať, že kedysi sa tie vozidlá 

zdvíhali, ale pokiaľ som tam ja, tak takýmto spôsobom to 

nedokážeme. A tak by sme si to vedeli udržovať tieto 

vozidlá a robiť to aj sami. Odhadujem, že cca 8 - 10.000 € 

by sme na tom mohli ročne ušetriť. Čiže zhruba v rozsahu 4 

rokov by mohla byť návratnosť.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Je to na zváženie.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, niekto ďalší? 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Prosím návrhovú komisiu o 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  

zapojenie rezervného fondu na čerpanie kapitálových 

výdavkov vo výške 43.200,00 € na nákup technického 

vybavenia pre stredisko dopravy EKO-podniku VPS: 

položka prostriedok 

   1    montážny zdvihák na nákladné vozidlá, počet 1 ks, 

        cena bez DPH 36.000,00 € 

 

          Kapitálové výdavky celkom bez DPH    36.000,00 € 

                                    s DPH 20 % 43.200,00 € 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            17 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 
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 Zdržal sa:        Nikto.  

 Materiál bol prijatý.  

 Prechádzame na bod č. 5. 

 

 

BOD 5:  

Návrh výdavkov pre stredisko Lanová dráha Bratislava 

Železná studnička - Kamzík. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :    

 Poprosím pána riaditeľa EKO-podniku o úvodné slovo. 

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Ďakujem za slovo. Jedná sa o materiál, ktorý 

prioritne rieši zateplenie spodnej časti lanovky s tým, že 

by sa tam namontoval elektrický kotol s radiátormi, ktorý 

by nahradil dnes existujúce kúrenie. To znamená, že tam 

máme 7 elektrických radiátorov od 2 - 3 kW, ktoré majú 

spotrebu a temperujeme s tým vlastne celý ten priestor, 

ktorý potrebujeme na spodnej lanovke.  

 

 Jednalo by sa hlavne; prioritne je to ten kotol, 

potom zateplenie plášťa a s tým súvisiaca výmena a 

zamurovanie okien.  

 

 Myslím si, že lanovka dnes by si zaslúžila niečo 

také, hlavne aj z toho pohľadu šetrenia energií. V nejakej 

stručnej charakteristike; náklady v roku 2010 boli okolo 

250.000,00 € a výnos z nej bol okolo 47.000,00 €. 
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 V roku 2012 sa nám rysuje tak, že cca o 10.000,00 € 

budú nižšie náklady, čiže asi 240.000,00 € a výnos bude 

niekde okolo 85.000,00 €, čiže takmer raz toľko pri tých 

istých nákladoch.  

 

 Toto by výrazne prispelo k tomu, aby lanovka 

fungovala trošku efektívnejšie, alebo tak, že za 3 - 4 

roky by sa investícia mohla vrátiť.  

 

 Jedná sa tu aj o bezpečnosť, pretože viete, tie 

elektrické radiátory sú také, že keď prídu pracovníci a sú 

premoknutí, ukladajú na ne nejaké veci a môže tam dôjsť k 

požiaru. Je to dosť náročné aj na bezpečnosť, lebo je tam 

7 elektrických zariadení a tak by to bolo jedno 

zariadenie, ktoré by rozvádzalo teplo, teplú vodu do 

všetkých miestností. Predpokladáme, že šetrenie by bolo 30 

%, čiže úspora. 

 Čiže za 3 - 4 zimy by sa to mohlo vrátiť.         

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Dobre.  

 Otváram diskusiu; nech sa páči.   

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Ešte raz uvediem, že v roku 2010 nás lanovka stála 

250.000,00 € a výnos 47.000,00 € a v roku 2012 

predpokladáme 240.000,00 € a výnos 85.000,00 €. Toto je 

základný ukazovateľ z môjho pohľadu.   
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 A ešte k tým ostatným ukazovateľom, v septembri tohto 

roku sme dosiahli cca o 8.000,00 € vyšší výnos ako bol v 

roku 2010 za celý rok. Mierne sme začali tú lanovku 

nejakým spôsobom spropagovávať, v rámci vlastných možností 

je označená lepšie ako bola predtým. V budúcom roku 

plánujeme tiež nejaké podporné činnosti. Takže pri tých 

istých ľuďoch bude raz taký výnos. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, prihlásený je pán Jackuliak 

 Nech sa páči, máte slovo.   

 

 

Poslanec Ing. J. J a c k u l i a k : 

 Pán starosta, kolegovia, hostia, v súvislosti s 

lanovkou vítam určité zvýšenie efektívnosti, ale keďže 

táto lanovka stála okolo 1 milióna € pri jej 

rekonštrukcii, že či nie je aj taká vízia alebo zamyslenie 

sa nad tým, keď nás stojí z ročného rozpočtu 200.000,00 €, 

že či by nebolo lepšie riešenie, nájsť nejaký subjekt, 

napríklad cestovného ruchu, ktorý by lanovku si prenajal a 

tak miesto toho aby sa odoberalo z rozpočtu, tak sa aj 

niečo prinášalo. 

 

 Či sa neuberať touto cestou?  

 A či pán riaditeľ sa nezamýšľal aj nad takýmto 

riešením? 

 Ja tam dosť často chodím, ráno, večer, a táto lanovka 

je dosť nevyužitá.  
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 Možno by bola potrebná v tejto súvislosti nejaká 

analýza vrátane hodín, teda koľko kedy jazdia na nej 

ľudia, v akom počte, či by nebolo možno viac propagovať 

cez školy, cestou rodičov, atď., atď. Samozrejme, nie je 

to prioritná vec mestskej časti, ale myslím si, že možno 

nejaký subjekt napríklad cestovného ruchu by to vedel 

spropagovať nejakým ďalšími atrakciami. 

 

 Dávam to len ako návrh alebo otázku, či sa nezaoberať 

aj s touto myšlienkou?    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, a prečo nie? 

 Máme tu komisiu, ktorá sa zaoberá EKO-podnikom a nie 

je problém zadať to tejto komisii, aby ďalšia téma bola 

lanovka a prípadne vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na 

prenájom. Ako ja som za každú vec, ktorá prinesie zníženie 

výdavkov.  

 

 Dokonca pred časom som uvažoval aj nad tým úplne 

zavrieť, lebo vnímam to ako každý rok nejaký výdavok. A 

nie som si istý, či je správne a zmysluplné, dávať peniaze 

mestskej časti na zábavu všetkých Bratislavčanov a kde 

koho kto príde do Bratislavy. 

 

 Ale zase na druhej strane by sa to mohlo vnímať ako 

vyslovene neefektívne a nehospodárne práve to čo hovoríte, 

pretože investícia tam bola minimálne 1 milión €. Čiže 
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zavrieť to len preto, že teda sa zmenilo politické 

obsadenie, to tiež nemusí byť dobrý signál.  

 

 Toto všetko môžeme prebrať, prediskutovať; ja som za.  

 A ak chcete na tejto veci participovať, budem rád.  

 Ak dovolíte, na túto alebo ďalšiu komisiu budete 

prizvaný, ak súhlasíte, a môžeme túto vec riešiť a potom 

predložiť zastupiteľstvu nejaké návrhy. 

 Pán riaditeľ. 

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:  

 Ja som rád, že máte taký záujem o túto lanovku aspoň 

takto, že začíname sa o tom rozprávať. Len chcem ukázať 

to, že s minimálnymi nákladmi, takmer so žiadnym 

marketingom a miernym skvalitnením služieb sa táto lanovka 

dokázala za rok a pol v podstate dostať na dvojnásobok.  

 

 Takýmito opatreniami, aké som tu navrhoval, sa vieme 

postupne dostať k nižším nákladom, čo je základ.  

 A myslím si, že lanovka; nebudem teraz rozpráva, že 

za rok, za dva roky budeme na nule, to by bola veľká 

odvaha. Ale myslím, že podporou trebárs vás a podobne, ak  

začíname komunikovať, a ako som sledoval, keď sa objavil 

článok, keď sa to objavilo v Dobrom ráne, tak sú na to 

hneď reakcie. Začína tam chodiť 60 % našich návštevníkov, 

klientov.  

 

 Tam ide o zásadné rozhodnutia o tom, ako sa 

spropaguje celé to okolie lanovky. Či tam dole bude niečo 

zaujímavé pre tých ľudí. 
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 Základná moja myšlienka bola tá, aby vyhovoval ľuďom 

záujem, aby sa išli pozrieť dole a tí čo sú dole aby sa 

išli pozrieť hore, čiže aby to bolo zaujímavé. Napadlo ma 

tiež, že pokiaľ by boli aktivity na Kuchajde tým, že 

vlastne spravujeme aj Kuchajdu, spravujeme lanovku, tak je 

to len o tom, dobre to nastaviť, že niekto kto si kúpil 

lístok na lanovku, zároveň má niečo na Kuchajde, a 

podobne.  

 

 Toto sú všetko veci, ktoré nevidím ja osobne ako 

problém. Ide o to, naozaj že viac hláv viac rozumu, začať 

sa tým zaoberať. Zase sú to určité investície do tej 

podpory lanovky, do tej efektívnosti.  

 A myslím, že v priebehu tých niekoľkých rokov by to 

mohlo byť na nule.    

 

 Takže zaoberáme sa tým v podniku viacerí. Podnik bol 

nastavený tak, že sme boli vlastne správcovia, údržbári a 

nie na nejakej úrovni podpory. Ale vlastne tým, že sme tam 

niektorí ľudia, ktorí aspoň čiastočné skúsenosti s tým 

máme, takže toto nie je strop čo si trúfam povedať že sme 

s lanovkou dosiahli.  

 

 Ale čo je cieľ, to si tiež netrúfam povedať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Bielik, máte slovo. 
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Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Ja mám len taký návrh, či by pán riaditeľ nemohol 

autoremedúrou vypustiť z návrhu uznesenia "ústredného  

elektrického", čo by umožnilo zaoberať sa tým, napriek 

tomu že tam bude tepelné čerpadlo, vzduchové, pevné, alebo 

nejaké iné riešenie, ktoré sa časom ukáže. 

 

 

Ing. R.  M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku: 

 Ako som nastúpil do podniku, tak pán poslanec Feješ 

vlastne mal tiež nejaké aktivity a vtedy sme sa bavili, že 

by sa dalo aj čo sa týka nejakého využitia toho dreva 

okolo a podobne, že by to bolo vykurované nejakými 

kachľami, atď.  Čiže to sa dá všetko zistiť a spojiť tieto 

veci.  

 

 Ale je tam problém samozrejme s ochranármi, ide o 

životné prostredie. Celé to vieme poňať tak, že bude to v 

dvoch alternatívach. Bude sa to dať s niečím spojiť.  

 

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

 Ja sa len pýtam a nepresadzujem nič konkrétne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  
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 Ja sa len trošku čudujem, že pán Molnár má problém s 

propagáciou. Predsa my máme propagačné oddelenie, ktoré to 

môže spropagovať.  

 

 

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:  

 Ja som povedal, že EKO-podnik do nejakého času nebol 

možno nastavený tak, aby spropagoval aj niečo. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

 A práve toto oddelenie môže pomôcť s dohodami so 

školami, hotelmi, cestovkami, pretože je to pravda, treba 

tam propagáciu. Máme svoju tlačiareň, môže sa vytlačiť 

nejaký marketingový plán. Myslím, že toto vôbec nie je 

problém. 

 

 

Poslanec Ing. J. J a c k u l i a k : 

 Ak môžem doplniť; možno kolega ma inšpiroval, že 

lanovku platíme my pre celú Bratislavu, ale urobme vstupné 

pre občanov s trvalým pobytom v našej mestskej časti také, 

nech majú nižšie vstupné a ostatní Bratislavčania alebo tí 

čo prídu do Bratislavy vyššie. Aby bola nejaká výhoda pre 

našich občanov aj v tomto.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Mne sa každý taký nápad páči; dať prípadne nejakú 

zľavu. Ale toto je dobrý typ aj pre pán Molnára. 

Jednoducho zvážte to a sa s tým vysporiadajte.  
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 A k tomu čo povedal pán Galamboš, prosím vás, spojte 

sa s pánom Ettingerom a nejaké ďalšie veci dohodnite.  

 Prihlásil sa pán Mikulec; pán poslanec máte slovo. 

 

 

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

 Ja sa s týmto stotožňujem a možno by nebolo zle tam 

urobiť nejakú atrakciu, aby tí ľudia mali prečo cestovať 

tou lanovkou. Keď tam nič nebude, tí ľudia tam nepôjdu len 

preto, aby sa previezli, ale oveľa viac ľudí by ta išlo 

vtedy, keby sa mohli aj na niečo pozrieť.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte niekto?  

 Pán riaditeľ, nech sa páči. 

 

 

Ing. M. B ö h m, vedúci Kancelárie starostu:  

 K tomu čo povedal pán poslanec, to nie je iba pre 

zábavu našej mestskej časti, snáď by aj ostatné mestské 

časti mohli nejakým spôsobom participovať finančne.  

 A ďalšia vec, nech sa to spropaguje aj vydaním 

nejakej tlače, čo sa udialo aj vtedy keď boli majstrovstvá 

sveta v hokeji.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Hlási sa ešte niekto?  



 
 
 
                           4. mim. MZ MČ B-Nové Mesto 17.10.2012 

28 

 

 Dámy a páni, keď sa nikto nehlási, prosím 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  

presun kapitálových výdavkov z programu 0.5.4.0 71 3004 

274 5.2.1.0252 Modernizácia strojového parku - EKO 

znížením o 14 700.00 € 

do rozpočtu EKO-podniku VPS navýšením o 14 700,00 € 

pre stredisko Lanová dráha Bratislava Železná studnička - 

Kamzík na vybudovanie:  

- kúrenia vo výške                        6 400,00 € s DPH 

- tepelnej izolácie priestorov vrátane 

  rekonštrukcie okien vo výške            8 300,00 € s DPH 

  celklom výdavky                        14 700,00 € s DPH 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pripravíme sa. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            17 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 
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 Dámy a páni, ďakujem vám za vašu účasť, 

akcieschopnosť a želám príjemný zvyšok dnešného dňa.  

 

 A dovoľte, aby som zároveň vás pozval do Strediska 

kultúry dnes máme 1. ročník Babičky Nového Mesta; kto bude 

mať čas. 

 

 

(Ukončenie o  15,35 hod.) 

               

                     x              x 

 

 

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

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

 

 

Overovatelia: 

poslanec Ing. J. Jackuliak     .......................... 

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

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

Ing. M. Bahnová, komorná stenogr. ....................... 
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