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            ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM 

 

z 5. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 15. 

marca 2013. 
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Začiatok: 9,00 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

 

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu 

a uznesení 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto na rok 2013 

5. Návrh na voľbu riaditeľky Knižnice Bratislava – Nové 

Mesto 

6. Záver.  

 

 

BOD 1:  

Otvorenie 

 

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

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vítam 

vás a otváram mimoriadne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto.  

 

 Z programu dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

pán poslanec Peter Ágoston  

pán poslanec Ing. Branislav Feješ 

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček 

pani poslankyňa Ing. Helena Bánska, CSc. 

pán poslanec Mgr. Marec Bobák 

pán poslanec Mgr. František Rácz. 

 

 Zároveň vítam pani riaditeľku Knižnice; vítajte. 
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BOD 2: 

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu 

a uznesení 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec Ing. Pavol Galamboš 

pán poslanec Ing. Marián Vereš. 

 

 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec Mgr. Vladimír Margolien 

pani poslankyňa Ing. Katarína Augustinič. (Je neprítomná.) 

pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner. (Súhlas.) 

 

 Takže ešte raz; predkladám návrh členov komisií pre 

dnešné zasadnutie. 

 

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: pán poslanec 

Galamboš a pán poslanec Vereš. 

 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: pán 

poslanec Margolien a pani poslankyňa Pfundtner.  

 Má niekto iné návrhy?  

 Keďže nie, dávam hlasovať o týchto o týchto návrhoch.  

 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

návrhovej komisie pán poslanec Galamboš a pán poslanec 

Vereš? 

 

     A overovateľmi záznamu a uznesení boli poslanci: pán 

poslanec Margolien a pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 Nech sa páči, prosím, hlasujeme.  
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 Prosím, držte hore hlasovacie lístky.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              16 poslancov. 

     Kto sa zdržal?    0 

 Kto bol proti?    0 

     Ďakujem pekne.  

 

 Skrutátorkami dnes budú pani Zvončáková a pani 

Krempaská.  

        

 

 

BOD 3: 

Schválenie programu rokovania 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Dnešné rokovanie sa týka iba dvoch bodov: 

- Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2013 

- Návrh na voľbu riaditeľky Knižnice Bratislava – Nové 

Mesto. 

 

     Nech sa páči, ideme hlasovať, kto je za prednesený 

program v zložení dvoch bodov: návrh úpravy rozpočtu 

a voľba riaditeľky Knižnice. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:              16 poslancov. 

 Kto sa zdržal?    0 

     Kto je proti?     0 

 Ďakujem pekne.  

 



 

 

 

                                                                  Zápisnica mim. zas. MZ B-Nové Mesto 15.3.2013   

5 

 Ideme na bod číslo 4. 

 

 

BOD 4:  

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2013 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pôjdeme bez úvodného slova.  

 Tento rozpočet sme si prešli v komisiách, prešli sme 

si ho na kluboch teda, prešli sme si ho v miestnej rade. 

 

 Otváram diskusiu. 

 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  

úpravu rozpočtu na rok 2013 v celkovej čiastke príjmov vo 

výške 18 871 616 € a výdavkov vo výške 18 837 307 €;  

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               17 poslancov. 

 Kto je proti?      0 
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 Zdržal sa?         0 

 Ďakujem pekne.  

 

 Ideme na ďalší bod. 

 

 

BOD 5: 

Návrh na vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie 

Knižnice Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani riaditeľku Knižnice poznáme. Vieme, že vo funkcii 

v posledných rokoch je s ňou všeobecná spokojnosť a bola 

zvolená v rámci výberového konania jednomyseľne.  

 

     Ak dovolíte, bez úvodného slova a predstavovania sa, 

veď vieme, o koho ide.  

 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený, takže poprosím návrhovú 

komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo na návrh starostu mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto  

 

     v y m e n ú v a   Ing. Janu Vozníkovú 

do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Knižnica Nové 

Mesto so sídlom na Pionierskej ul. č. 12 v Bratislave dňom 

15. 3. 2013; 

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

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

     Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              17 poslancov.  

 Kto je proti?     0 

 Zdržal sa niekto? 0 

 

 Pani riaditeľka, ako prvému mi dovoľte, aby som vám 

poblahoželal k funkcii riaditeľky Knižnice. 

 A teším sa spolu s poslancami na ďalšiu spoluprácu. 

 (Potlesk.) 

 

 

BOD 6: 

Záver. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni,  

     ďakujem vám za vašu aktívnu účasť, za vašu prípravu 

a za vašu prácu na príprave rozpočtu.  

 

 Zároveň si dovoľujem pozvať, tak ako sme boli 

dohodnutí, členov miestnej rady, aby sme sa stretli dnes 

o 9,30 hod. v zasadačke starostu mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto k územnému plánu hlavného mesta.  

 Dámy a páni, želám pekný deň. 

 

ZNELKA MČ 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA:  

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

poslankyňa Mgr. E. Pfundtner    .......................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

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

   

 

 

 

 

 

 


