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Začiatok: 14.00 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, dámy a páni, vítajte.  

 

     Otváram 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

     Osobitne medzi nami vítam pána plukovníka Pischa, 

riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

Bratislava III. Vítajte.  

     Dobrý deň prajem. 

 

     A dnes tu máme takú netradičnú návštevu; máme tu 

študentov z Prírodovedeckej fakulty, ktorí sú tam vzadu. 

Budú nás počúvať a občas si niečo nafotia. Je to v rámci 

ich štúdia a geografie. 

 

     Z dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

- pán poslanec Peter Ágoston 

- pani poslankyňa Ing. Helena Bánska, CSc.,  

- a pán poslanec Ing. Marián Vereš odíde trošku skôr.  
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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 pre členov komisii pre 

dnešné zasadnutie nasledovne: 

 

     Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec Ing. Július Jackuliak 

pani poslankyňa Ing. Katarína Augustinič. 

 

 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec Ing. Stanislav Winkler  

pán poslanec Mgr. František Rácz. 

 

     Má niekto iné návrhy? Nemá.  

 

 Dávam hlasovať o týchto návrhoch. 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

návrhovej komisie poslanci Július Jackuliak a Katarína 

Augustinič? 

   

     A overovatelia záznamu a uznesení boli poslanci 

Stanislav Winkler a František Rácz? 

     Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme.      

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:             21 poslancov. 

     Proti:             Nikto. 

     Zdržal sa:         Nikto. 

 Prosím poslancov, aby zaujali príslušné miesta.  

 

 

     Skrutátorkami na dnešnom rokovaní, ak by náhodou 

zlyhalo hlasovacie zariadenie, sú pani Milada Krígel a pani 

Eva Tomeček – Ghata.   

 

 

BOD 3: 

Schválenie programu rokovania 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Návrh programu ste dostali do schránok, dostali ste ho 

e-mailom: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu 

a uznesení 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

5. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školu Za kasárňou 2 

6. Správa z mimoriadnej kontroly zameranej na preverenie 

dodržiavania uznesenia č. 22/07 prijatého MZ MČ 

Bratislava -Nové Mesto dňa 20. 04. 2010 

7. Návrh Koncepčného zámeru rozvoja, pedagogicko-

organizačné a materiálno-technické zabezpečenie 
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výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských 

zariadení v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre 

školský rok 2013/2014 

8. Návrh na pridelenie bytov v MČ B-NM Viktórii 

Rabajovej, bytom Nobelova č. 48 a Márii Olšovej, bytom 

Odborárska 42 Bratislava 

9. Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k. ú. Vinohrady 

registra „C“ KN parcely č. 18340/10 a parcely č. 

18340/11, evidovaných v overenom GP č. 68/2012 

(vypracoval GATA, s.r.o.) v katastrálnom území 

Vinohrady (lokalita Sliačska – Krahulčia) od Ing. Jána 

Martináka a Ing. Andrei Martinákovej  

10. Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

11. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava – Nové Mesto  k návrhu VZN hl. m. SR 

Bratislavy č. ../2013 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na miestnych komunikáciách 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

 

Informácia mimo programu rokovania: 

- Informácia o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu 

obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas 

Nového Mesta v roku 2013 a čerpanie finančných 

prostriedkov v roku 2012 

- Informácia o stave a vývoji kriminality a verejného 

poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto za rok 2012 
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- Informácia o činnosti splnomocnencov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

za rok 2012. 

 

 

Z dnešného programu s ť a h u j e m  bod číslo 10: 

     „Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto“ 

 

     Má niekto návrhy na doplnenie alebo zmenu programu? 

     Nikto. 

 

     Takže poprosím, nech sa páči, ideme hlasovať 

o programe tak ako bol navrhnutý. 

 

 Prosím, pripravíme sa. 

 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:             21 poslancov- 

     Proti:             Nikto. 

     Zdržal sa:         Nikto.  

     Materiál bol prijatý.  

 

     Ideme teda podľa programu. 

 

 

BOD 4:  

Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :   

     Pán prednosta, máte slovo. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Dobrý deň. Predkladám vám materiál - Vyhodnotenie 

plnenia uznesení. 

     Je treba povedať, že medzi dátumom odovzdania 

a dnešným dátumom nastali niektoré zmeny. Písomne ich budem 

vyhodnocovať až nabudúce.  

 

     Ale musím povedať, že uznesenia 11/08, 11/32, 12/12, 4 

mimoriadne zastupiteľstvo 04, 05, 06, 07, 13/09B a 15/04 

som už dostal podklady o splnení týchto uznesení 

k rokovaniu dnešného zastupiteľstva. Sú to úlohy, ktoré 

boli uložené EKO-podniku, ktoré malo za úlohy zabezpečiť 

niektoré veci ku svojmu konaniu.  

     Písomne budú vyhodnotené pre najbližšie 

zastupiteľstvo.  

 

     Dneska navrhujem ešte, aby to zostalo v tom stave ako 

je to dnes v zápise.  

     Nabudúce to bude písomne vyhodnotené. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

     Nech sa páči, otváram diskusiu.  

     Nikto nie je prihlásený. 

 

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

     Návrh uznesenia podľa predtlače: 

 

     Miestne zastupiteľstvo  

     k o n š t a t u j e, že  

1. trvá termín plnenia uznesení: 

22/20, 25/16, 8/15, 11/07, 11/08, 11/18, 11/22, 11/32, 

12/05, 12/06, 12/18, 4MMZ/04, 4MMZ/05, 4MMZ/06, 4MMZ/07, 

13/15B, 14/09/B, 14/10, 14/23, 15/13, 15/17, 15/20, 

15/21, 5MMZ/03 

 

2. splnené sú uznesenia: 

01/07, 11/35D, 14/10, 

15/03, 15/04, 15/05, 15/06, 15/07, 15/08, 15/09, 15/10, 

15/11, 15/12, 15/14, 15/15, 15/16, 15/18, 15/19, 5MMZ/04; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.  

     Nech sa páči, prosím, pripravíme sa. 

     Hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:              20 poslancov. 

     Proti:              Nikto. 

     Zdržal sa:          Nikto. 

 

     Ideme ďalej na bod 5. 
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BOD 5: 

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Materiál sme si prečítali.  

     Predpokladám, že k nemu asi netreba nič viac 

rozpisovať, bolo to dobré, a teda ak nechcete nič povedať 

naviac, otváram diskusiu.     

 

     A keďže 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  

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

     Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:             20 poslancov. 
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     Proti:             Nikto. 

     Zdržal sa:       1 

 

 Ideme na bod číslo 6. 

 

 

 

BOD 6:  

Správa z mimoriadnej kontroly zameranej na preverenie 

dodržiavania uznesenia čís. 22/07 prijatého MZ MČ 

Bratislava – Nové Mesto dňa 20. 4. 2010 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :       

     Nech sa páči, pán hlavný kontrolór máte slovo. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, milí hostia, ako miestny 

kontrolór som dostal úlohu na poslednom zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva 12. 02. 2013, aby som spravil mimoriadnu 

kontrolu plnenia uznesenia č. 22/07, ktoré bolo prijaté 20. 

04. 2010. 

 

     V správe máte popísané to uznesenie, ktoré má body B, 

1, 2, 3, atď. 

 

     V rámci tejto kontroly sme spracovali protokol.  

 

     Dovolím si upozorniť na znenie ktoré je v pôvodnom 

znesení uznesenia, podpísané poslancami miestneho 
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zastupiteľstva pri odovzdávaní uznesenia do spracovania je 

v bode B, že posledná veta je na dodávku „nasledovných 

prác“. 

 

     Na základe tohto sme spracovali všetky zmluvy o dielo, 

ktoré boli predložené na kontrolu.  

 

     Pri prerokovaní protokolu sme boli ale upozornení 

a následne to bolo opravené i ďalším oznámením o úprave 

chyby z uznesenia MZ z 20. 04. 2010, uznesenie 22/07, kde 

namiesto „nasledovných“ bolo vymenené slovo „stavebných“. 

Tým pádom nám z kontroly vypadli zmluvy o dielo, ktoré sa 

nekonali alebo ktoré nesúviseli so stavbami.  

 

     V ďalšom máte opísané ku každej zmluve ako dopadla 

táto zmluva z našej strany. Že teda sú tam 3 zmluvy 

stavebné, ktoré boli financované z iných zdrojov. Tým pádom 

proste sa nedal použiť takzvané zádržné právo, o ktorom 

hovorí toto uznesenie 22/07. 

 

     A posledná zmluva je zmluva, ktorou sa realizovala 

stavba učební Základnej školy Jeséniova, kde náš investor, 

to znamená oddelenie výstavby a investícií muselo na 

základe už v podstate trojnásobného skúšania dodávateľa 

ustúpiť od tejto zádržnej zmluvy a použiť proste normálnu 

zmluvu bez zadržania. 

 

     V závere konštatujem, že teda toto uznesenie nie je 

plnené z dôvodu, že teda z tých zmlúv, ktoré sme 

kontrolovali nebolo možné toto zádržné právo. Ale zároveň 

konštatujem, že bez zádržného práva nie je možné spraviť 

takzvanú bankovú záruku, na ktorú sa môže vzťahovať aj 
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použitie finančných prostriedkov z iných zdrojov. A táto 

banková záruka sa dá použiť do budúcna. 

 

     Ide o to, aby sme pri zachovaní možností reklamácie 

v rámci záruky mali dostatočnú páku na dodávateľa, ktorý 

nám dodá zlú, vadnú stavbu.  

 Všetko. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Galamboš, nech sa páči. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :   

 Ďakujem za slovo, pán starosta, aj za podrobnú správu 

pánovi Dubravcovi.  

 

     Chcel by som vedieť riešenie tohto problému, akým 

spôsobom sa to bude kontrolovať, uplatňovať, atď., atď. 

Lebo toto ustanovenie má svoje racio, ako povedal pán 

Dubravec hlavne voči reklamovaným prácam, aby sa nám 

nestavalo, že firma nám zmizne a firma nedorobí, sú nejaké 

nedorobky, aby to malo ten spád. Ďakujem pekne. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Mám za to, že vo všetkých verejných obstarávaniach, 

ktoré začali a začnú v tomto roku, a pravidlo o ktorom 
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hovoríte a ktoré ste navrhli, sa bude uplatňovať a je už 

uplatňované.   

 

 Máme tu pána investičného, pána Baníka? 

 Pán vedúci, môžete, prosím potvrdiť alebo vyvrátiť čo 

som povedal?  

 

     Máme za sebou myslím že obstarávanie na Klub dôchodcov 

na Sibírskej, prebieha obstarávanie na strechu na 

Legerského, vyhlasujeme obstarávanie na rekonštrukciu 

materskej školy na Pionierskej. Toto sú veci, ktoré sú 

v procese pred nami vyhlásené verejné obstarávania na 

materskú školu, na Odborársku, ako vyzerajú tieto 4 

prípady.  

 

 

Ing. Ľ.  B a n í k, poverený vedením oddelenia výstavby 

a investícií, oddelenia vnútornej správy a oddelenia 

bytového a nebytového priestoru: 

     Môžem len potvrdiť, že vo všetkých týchto 4 prípadoch 

sa uplatňovala nie zádržná ale banková záruka.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Ďakujem pekne.  

 Ešte niekto? 

 

     V takom prípade ďakujem pekne pán hlavný kontrolór. 

 

 Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

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  

Správu z mimoriadnej kontroly zameranej na preverenie 

dodržiavania uznesenia č. 22/07 prijatého Miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 

20. 04. 2010; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne.  

     Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:              21 poslancov. 

     Proti:              Nikto. 

     Zdržal sa:        1 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 7: 

Návrh Koncepčného zámeru rozvoja, pedagogicko-organizačné 

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto pre školský rok 2013/2014 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ak dovolíte, bez úvodného slova otváram diskusiu. 

     Pán poslanec Bielik je prihlásený; nech sa páči. 

 

 

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

     Ja mám poznámku k tomuto materiálu:  

     Na strane číslo 5 v strede, píšeme: „Prispievať budeme 

celou sumou na ubytovanie a prevoz do zmluvne dohodnutého 

zariadenia“. 

 

     Ja by som prosil, aby sa toto ešte nejakým spôsobom 

doriešilo, nemusíme teraz meniť ten materiál. Ale napríklad 

v Miestnej rade by sa mohlo stanoviť nejaké kritérium 

jednoducho, aby to nebolo takto všeobecne, že do 

akéhokoľvek, kdekoľvek na svete za akúkoľvek cenu.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán poslanec, prepáčte, hovoríme o lyžiarskom? 

 

 

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

     Áno, hovoríme o lyžiarskom. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja som mal za to, že vždy sa musí spraviť aj na túto 

vec obstarávanie. Čiže nie je to hocikam, hocikde, ale 

rozumiem čo chcete povedať, s mierou a rozumne. Dobre. 

Ďakujem pekne.  

 Ešte niekto niečo?       
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     Nikto nie je prihlásený. 

 

 Takže 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  

     Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné 

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto pre školský rok 2013/2014; bez 

pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:             22 poslancov. 

     Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:          Nikto. 

 

 Materiál bol prijatý. 

     Ideme ďalej. 
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BOD 8:  

Návrh na pridelenie bytov v MČ B-NM Viktórii Rabajovej, 

bytom Nobelova č. 48 a Márii Olšovej, bytom Odborárska 42 

Bratislava   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Predkladá pán prednosta Kollárik; krátke úvodné slovo, 

či ani nie? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

     K úvodnému slovu chcem povedať, že starosta ma 

požiadal o osobné šetrenie tohto. Takže osobného šetrenia 

a potvrdenia prechádzajúcich podmienok vykonáva vedúca 

sociálneho oddelenia, starosta a prednosta. Na tom 

stretnutí sme potvrdili ten stav, ktorý tí ľudia napísali 

a uviedli o sebe. Je k tomu stavu ktorý je.  

 

     Čiže pred návrhom podania do rady a v zastupiteľstve, 

títo traja ľudia vykonali kontrolu a potvrdili, že tí ľudia 

uvádzajú tú pravdu a je to ten sociálny stav, ktorý 

hovoria.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

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  

pridelenie bytu 

- garsoniéru č. 47 na Bojnickej č. 25 – Viktórii Rabajovej, 

bytom Nobelova č.48 

- garsoniéru č. 43 na Bojnickej č. 25 – Márii Olšovej, 

bytom Odborárska č. 42; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

      Za:              19 poslancov. 

      Proti:              Nikto. 

      Zdržal sa:        2 

      Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 9: 

Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k. ú. Vinohrady 

registra „C“ KN parcely č. 18340/10 a parcely č. 18340/11, 

evidovaných v overenom GP č. 68/2012 (vypracoval GATA, 

s.r.o.) v katastrálnom území Vinohrady (lokalita Sliačska – 
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Krahulčia) od Ing. Jána Martináka a Ing. Andrei 

Martinákovej 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Nech sa páči, otváram diskusiu.  

     Ak treba, povie k tomuto materiálu ešte niečo pán 

prednosta.  

     Sme o tom vedľa diskutovali na miestnej rade. 

     Ak niekto nemá bližšie informácie, nech sa páči teraz 

príležitosť posledná. 

 

     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 

     s c h v a ľ u j e  

odkúpenie pozemkov registra „C“ KN: 

- parc. č. 18340/10, záhrady o výmere 9 m2, 

- parc. č. 18340/11, záhrady o výmere 14 m2, 

 

katastrálne územie Vinohrady, ktoré sú evidované v overenom 

odčleňovacom Geometrickom pláne č. 68/2010 vypracovanom dňa   

07. 07. 2010 spoločnosťou GATA, s.r.o., geodetické práce, 

Plickova 3, 831 06 Bratislava, IČO: 45 252 165, Správou 

katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu úradne overenom dňa 

19. 07. 2012 od Ing. Jána Martináka a Ing. Andrei 

Martinákovej, rod. Mráziková, obaja bytom Sliačska 7B, 831 
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02 Bratislava za všeobecnú hodnotu stanovenú znaleckým 

posudkom č. 42/2013 zo dňa 22. 02. 2013 vyhotovenom Ing. 

Petrom Vinklerom, a to za kúpnu cenu  

     3 710,00 €  

za podmienky, že kúpna zmluva bude predávajúcimi podpísaná 

v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve.  

 

     V prípade, že kúpna zmluva nebude predávajúcim 

v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

     Za:             21 poslancov. 

     Proti:             Nikto. 

     Zdržal sa:       1 

     Materiál bol prijatý. 

 Ideme ďalej. 

 

 

BOD 10: 

Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 
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BOD 11:  

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – 

Nové Mesto k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 

../2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

miestnych komunikáciách 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

     Pán prednosta, nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

     Dobrý deň. Predkladáme vám na moje gusto velice 

nezvyčajný materiál, lebo si dovoľujem vám navrhnúť, alebo 

si dovoľujeme vám navrhnúť, aby sme návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta neprijali.  

 

 

     Ten materiál je spracovaný alebo nezodpovedá tým 

veciam, ktoré sú dohodnuté v parkovacej politike hlavného 

mesta a v parkovacej politike mestskej časti, a je tam 

veľké množstvo chýb.  

 

     Šiel som do konštrukcie, že sme pripravili stanovisko, 

kde sme tie chyby vymenovali.  

 

     Ale po skúsenostiach z predchádzajúceho obdobia, že 

keď sme vymenovali chyby a napísali sme kladné stanovisko, 

tak na úrovni mesta sa nevšímali tie chyby a bolo prijaté 

ako kladné stanovisko. 
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     Preto vám doporučujem vzhľadom na rozdiely, ktoré sme 

si dovolili do materiálu vypísať, prijať negatívne 

stanovisko, aby na úrovni mesta sa všeobecne záväzné 

nariadenie opravilo, vrátilo do reality parkovacej 

politiky, ktorá je schválená na úrovni hlavného mesta a 

mestskej časti aj s problémami, ktoré sú tam ako uvedené 

a potom ho znovu prediskutovalo.  

 

 Nerobil som, ani neodvážil som sa nikdy postupovať 

takýmto spôsobom, lebo po viacerých skúsenostiach si 

dovoľujem navrhnúť takýto prístup k nariadeniu hlavného 

mesta. Viem, že sa niektoré veci zastavia, zabrzdia, ale 

jednoducho nie je to vhodné, ako je predložené.  

 

     Musím priznať, že som to prerokoval s viacerými 

kolegami z iných mestských častí a väčšina mestských častí 

ide predkladať k tomuto istému nariadeniu negatívne 

stanovisko. 

 

     Dovoľujem si to prijať v tej forme, ako je to 

spracované a predložené.  

 

     Je to podmienečné stanovisko, kde sú vypísané 

pripomienky, ktoré sú tu. Pán starosta má poradcu pre  

dopravné veci, pána Dulu. Momentálne nie je tu prítomný, 

lebo je odcestovaný v zahraničí, bolo to s ním prerokované. 

A jeho návrh je v tomto materiáli v celom znení 

zapracovaný. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 
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 Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený.  

 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  

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 

č. ../2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

miestnych komunikáciách; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, prosím, pripravíme sa.  

 Hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:              9 poslancov. 

     Proti:           8 

     Zdržal sa:       4 

       

 Nech sa páči, ideme ďalej.  

 

 Materiál bol schválený; iste. 
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     Dámy a páni, ak dovolíte, tak by som využil prítomnosť 

pána plukovníka. Máme tu informáciu o stave kriminality. 

Pán plukovník, poviete nejaké úvodné slovo, chce sa vám? 

(Áno.) Ďakujem pekne.  

 

 

plk. JUDr. Rudolf P i s ch, riaditeľ Okresného riaditeľstva 

PZ v Bratislave III:  

     Prajem dobrý deň. Vážený pán starosta, páni poslanci, 

dámy, páni, hostia, v podstate čo sa týka vyhodnotenia 

bezpečnostnej situácie za minulý rok, informatívny materiál 

bol predložený v Miestnej rade; myslím, že nejakým takým 

informačným sa to dokonca dostalo aj ku každému poslancovi, 

takže nebudem nejako obšírne rozprávať to čo bolo, aj keď 

už v podstate hodnotíme prvý štvrťrok tohto roku. 

 

     V podstate v celkovom meradle hodnotím bezpečnostnú 

situáciu na teritóriu Nového Mesta ako priaznivú.  

 

     Zaznamenali sme v tých ukazovateľoch, ktoré hodnotíme 

v rámci bezpečnostnej situácie priaznivé výsledky jednak 

v tom, že nám poklesol nápad trestnej činnosti takmer o 11 

% v celkovom meradle. Stála úroveň verejného poriadku 

myslím, že je na dobrej úrovni.  

 

     Podarilo sa nám zvládnuť všetky opatrenia, čo boli aj 

rozsiahlejšieho charakteru na teritóriu mestskej časti Nové 

Mesto.  

 

     Viete veľmi dobre, čo máte v priestoroch mestskej 

časti lokalizované aké štadióny, aké podujatia sa tu 

vykonávajú, resp. realizujú. 
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     A v podstate aj dopravná nehodovosť, ktorú nejako 

extra ovplyvniť z našej strany nemôžeme, nakoľko nemáme 

výkonný útvar dopravný, tak aj tam boli zaznamenané 

priaznivé čísla, ktoré samozrejme sa hodnotili aj 

v celoslovenskom meradle. 

 

     Ja skorej nechávam tu taký priestor na vaše otázky. 

A pokiaľ budem schopný vám ich zodpovedať teraz, rád 

odpoviem. Pokiaľ nie, tak si nechám priestor na to, aby som 

si zistil a dodatočne vám dal informáciu o nich. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ, ďakujem pekne.  

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je 

teraz priestor na vaše otázky, pripomienky, návrhy.  

 

 My sme mali pána plukovníka aj na Miestnej rade, sme 

sa o niektorých veciach rozprávali.  

 

     Sme mu poďakovali najmä za dve veci, a to je v zmysle 

iniciatívy pána poslanca Galamboša to že sa stalo na 

Račianskej ulici miesto. To miesto pred herňou akýmsi 

bodom, kde má pravidelne polícia nejaké stanovište; dobré 

to hovorím, pán riaditeľ? 

 

plk. JUDr. R. P i s c h, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ 

v Bratislave III: 

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

 A tiež za pravidelné návštevy Tržnice, kde je veľmi 

vidieť akonáhle tam vkročí noha policajta, tak všetko 

utíchne a odrazu je nejaký čas pokoj.  

 Pán poslanec Dubček. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

 Ja by som chcel pripomenúť ten podchod čo je na 

Račianskej; som mal teraz už dvoch pacientov, ktorí boli 

prepadnutí bezdomovcami; keď prechádzali tým podchodom.          

Či by nebolo dobré tam dať nejaký kamerový systém, lebo už 

sa to množí? Ďakujem. 

 

 

plk. JUDr. R. P i s c h, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ 

v Bratislave III: 

 Neviem ktoré veci konkrétne myslíte? Ale, na Trnavskom 

mýte, tak. 

 

 V podstate v súvislosti s Trnavským mýtom, s Tržnicou, 

to čo už pán starosta spomenul, vykonávame tam opatrenia 

a v podstate predmetom záujmu je aj ten podchod, ktorý tam 

je alebo mali sme tam aj v priebehu minulého roka nejaké 

lúpeže, krádeže na osobách. Takže určite je to v našom 

záujme, takže snažíme sa tam do tej lokality vrátane 

Istropolisu tie hliadky pravidelne vysielať.  

 

     Ja si myslím, že oproti iným lokalitám až moc 

nadštandardne tam hliadka polície chodí z obvodného 

oddelenia Nové Mesto. A je to aj náš záujem, lebo jednak 

tie podniky ktoré sú tam, jednak tá komunita ľudí ktorá sa 
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tam denno-denne zdržiava, tak sú naši klienti. Tie 

opatrenia vykonávame. Samozrejme, úplne všetkým veciam 

zabrániť asi ťažko môžeme, ale snažíme sa robiť maximum 

preto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ste to pekne nazvali „naši klienti“. Dobre. 

     Ešte niekto niečo?  

 Pani poslankyňa, máte slovo. 

 

 

Poslankyňa Ing. A. J á n o š o v á : 

     Ja by som len chcela povedať zo skúseností z minulých 

rokov, sa tento rok zasadilo veľmi veľa krásnych tulipánov 

na Račianskom mýte, aj inde teda. A pokiaľ viem z mojej 

predchádzajúcej práce, najmä keď rozkvitnú, tak tiež sa 

tam, aj na Račiakom mýte veľa sústreďujú všelijakí ľudia, 

ktorí trhajú tieto tulipány a chodia to predávať.  

 

     Takže by som bola rada, keby najmä v ranných hodinách, 

nejako okolo tej piatej, šiestej, aby sa tam trošku pozreli 

na to, aby proste nedochádzalo k takémuto nejakému 

hromadnému poškodzovaniu zelene.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ, smiem vás poprosiť, aby v rámci toho že 

prídu pred tú herňu zašli ráno aj na to Račianske mýto? 

Nielen kvôli pochopiteľne kvetom ale kvôli bezdomovcom a 

asociálom. Aj vďaka vám sa táto situácia, predovšetkým 
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vďaka vám a vašim ľuďom, sa tá situácia na Račianskom mýte, 

podstatne zlepšila. 

 

 

plk. JUDr. R. P i s c h, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ 

v Bratislave III: 

 Určite áno.  

     Je to v mojich silách, aby som tam tie prehliadky 

prikázal aby tam boli. Takže nevidím v tom problém. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujeme.    

 

 Ak dovolíte, dámy a páni, prišiel pán Ing. Dula. Ja by 

som ho privítal.  

 

     A pán inžinier, síce sme už prešli materiál, ktorý sa 

týkal parkovacej politiky, ale toto je vec, ktorá nás 

všetkých trápi. Myslím tým všetky mestské časti 

a Bratislavčanov najmä v širšom centre, do ktorého Nové 

Mesto patrí.  

 

     Buďte taký láskavý, poviete k tomuto materiálu aspoň 

pán slov? Čo teda namietame, a prečo?  

      

     Predsa je to iné, keď hovorí to mestská časť, pán 

prednosta, starosta, poslanci, a niečo iné keď nezávislý 

odborník.  

     Ďakujem pekne. 
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Ing. Igor  D u l a, poradca starostu: 

 Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, že ste tak rýchlo 

prešli tie body; ja som nečakal, že môže zastupiteľstvo tak 

rýchlo končiť. Takže omlúvam sa za môj neskorý príchod.  

 

     Ale povedal by som pár slov k tomu všeobecne záväznému 

nariadeniu: 

 

     Principiálne viete, že vlastne tá diskusia o parkovaní 

už prebieha vlastne na úrovni mesta a vlastne čiastočne aj 

s mestskými časťami už prakticky rok, odkedy bol spracovaný 

základný materiál pre mesto.  

 

     Trošku by som povedal, je to také, že ide to tak od 

stratená do stratená, pretože vlastne neustále sa hrá 

trošku pingpong medzi mestom a mestskými časťami. A často  

nie dosť konštruktívny.  

 

     Vlastne tento návrh tohto všeobecne záväzného 

nariadenia je vlastne nejaké vyústenie tej celej diskusie, 

aj keď vlastne všetky pripomienky, ktoré počas toho roka 

tam boli či už aj od nás alebo aj iných mestských častí, 

väčšina bola, niektoré, aj pomerne dosť podstatné tam 

neboli nejakým spôsobom zahrnuté.  

 

     Preto aj v tom materiáli; myslím že ste ho dostali, 

tie pripomienky mestskej časti sú niektoré zahrnuté.  

     O čo vlastne ide? 

 

     Ide vlastne o to, že mesto chce tým všeobecne záväzným 

nariadením vyhradiť komunikácie určené na parkovanie. 
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Rozdeliť ich do zón, ktoré by boli súčasťou tohto mestského 

VZN. 

 

     Problémom je, že keď mesto raz na začiatku povie, že 

tieto komunikácie sú tam, ktoré my ešte dneska napríklad 

nevieme, všetky ktoré tam pôjdu, a budeme tam chcieť 

niektoré zahrnúť ako mestská časť alebo iná mestská časť, 

tak pochopiteľne že bude treba znova meniť mestské VZN, čo 

je proces, odhadujem 3 mesiace absolútne minimálny.  

 

 Preto z našej strany jedna z pripomienok je, aby mesto 

na to parkovanie vyhradilo všetky komunikácie mesta 

a mestská časť si určí potom konkrétne svojim projektom, 

ktoré vlastne na jej území pôjdu od toho termínu na 

parkovanie. To bola jedna z dosť hlavných pripomienok. 

 

     Druhá pripomienka je, že na to, aby toto vlastne 

mestská časť mohla robiť, musí najprv byť upravený štatút. 

Ten postup, že najprv máme VZN a potom štatút, je dosť 

ťažký, pretože ten zákon v § 6a hovorí, že mesto môže 

určiť, resp. obec môže určiť úseky komunikácií na 

parkovanie. Obec, podotýkam v právnom výklade, nie je 

mestská časť.  

 

     To znamená, najprv musí mestská časť dostať v štatúte 

právo vyčleniť parkovanie a potom až môže byť prijaté VZN. 

Čiže určitý postup takýto časový by tam asi mal byť.  

 

 

     Tretí taký významný bod, ktorý tam je, v rámci toho 

aby bola určitá regulácia tohto parkovania a súčasne aj 

počtu motorových vozidiel, lebo vlastne v celom ide 
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o určitú reguláciu nielen parkovania ale vlastne aj 

množstva vozidiel v našom meste.  

 

     A princíp jeden je, že vlastne chceli sme spoplatniť 

prvé vozidlo prakticky na byt, viac-menej za režijnú cenu, 

resp. zadarmo, a každé ďalšie už za určitý vyšší poplatok. 

Toto vlastne z tohto VZN vypadlo a je tam povedané len že 

vozidlo má rezidenta.  

 

     Čiže v podstate princíp je taký, že zásada je; mestská 

časť by mala mať v rukách ten nástroj, aby povedala: Keď 

tam máme strašne veľa áut, tak druhé, tretie, štvrté môžeme 

spoplatniť už viacej ako toto prvé. Je to regulačný prvok, 

ktorý odtiaľ vypadol.  

     To je tiež jeden z hlavných bodov. 

 

 

     A ešte trošku, prílohou by mal byť zoznam tých 

mestských komunikácií v deľbe na prvú, druhú, tretiu, 

štvrtú triedu, čo je tiež pomerne nepresný výraz, pretože 

mesto nezverilo všetky komunikácie prvej, druhej alebo 

proste tretej a štvrtej triedy mestským častiam, ale len 

vybrané. 

 

  To znemená, že mesto ešte stále má v správe aj 

komunikácie tretej triedy, napríklad kde chodí hromadná 

doprava. Takže to je formálna pripomienka, aby vlastne sme 

nejakým spôsobom toto mali ošetrené. Čiže nie prvá, druhá, 

tretia, štvrtá trieda, ale zverené a nezverené komunikácie, 

čo je dosť podstatný rozdiel.  

 

 No, a ešte sme také niektoré formálne veci. 
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 Tam bola 2 hodiny maximálna doba státia, čo nahrádzame 

maximálna doba státia, pretože máme exponované končiny, kde 

chceme maximálne povoliť povedzme hodinu, napríklad 

v centre. Alebo môžeme povoliť aj maximálne státie 3 

hodiny; čiže 2 hodiny je v podstate dosť nezmyselné 

obmedzenie.  

 

 Neviem, myslím že z mojej strany takto v rýchlosti by 

to asi malo byť všetko z tých našich námietok. 

 

     Principiálne treba povedať, že po učesaní týchto vecí 

by to VZN v takomto viac-menej mohlo byť v takomto návrhu. 

Problémom je, že pokiaľ sa vyjadríme k tomu, že VZN je o.k. 

len máme niekoľko pripomienok je, či sa tie pripomienky tam 

dostanú, pretože behom celého roka sa dosť veľa pripomienok 

z mestských častí do toho VZN nedostalo. Takže to je taká 

skôr politická otázka ako odborná. 

     To je z mojej strany asi všetko. 

     Ďakujem.  

     Na otázky môžem prípadne odpovedať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Dámy a páni, má niekto k parkovaniu otázku na pána 

inžiniera? Nie. 

 Ak dovolíte, otváram bod rôzne. 

 

 

 

BOD 12: 

Rôzne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Chcem poprosiť, kolegovia, počuli ste tu mňa, počuli 

ste pána Dulu, a vy ste vlastne to nariadenie zamietli. 

Takže mesto si rozhodne v Bratislave ako sa bude chcieť, aj 

v našom území. 

 

     Aby ste vedeli čo ste prijali. 

     Dovolím si to povedať teraz, lebo tým rozhodnutím, že 

8 za, 9 proti ste vlastne spravili, že nariadenie alebo 

stanovisko k nemu nebolo prijaté. Znamená, že na úrovni 

mesta ako sa rozhodne, tak tak sa to bude diať v mestskej 

časti Nové Mesto. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 9 bolo za, 8 bolo proti z 21 zúčastnených, čiže to nie 

je nadpolovičná väčšina.  

 

 Čiže je prihlásený pán poslanec Dubček a po ňom pani 

poslankyňa Augustinič.  

 Nech sa páči, pán poslanec máte slovo. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :  

     Ja mám prosbu na pána starostu. Tie materiály by som 

dal. Je tu sťažnosť občanov na pani Kurucovú, teda na pána 

ktorý sa má o ňu starať, pretože na ňu dohliada a ona špiní 
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nielen teda vo vlastnom dome na schodišti, ale aj po 

uliciach a na detskom ihrisku. Takže vám to odovzdám.  

     Sú tu podpísaní aj tí občania, ktorých to zaujíma 

a týka sa ich to. 

 

 A potom tu mám z Kramárov žiadosť z jedného obytného 

domu, kde z jednej strany, aj z druhej strany je súkromná 

škôlka, takže ich to ruší. Takže dám na posúdenie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.      

 Nasleduje pani poslankyňa Augustinič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Pán starosta, ja by som sa veľmi 

rada, ak je to možné vrátila k tomu hlasovaniu o parkovacej 

politike; podľa mňa to hlasovanie bolo zmätočné. Pretože 

pán prednosta sa vyjadril v zmysle, že takýto štatút by si 

neprial prijať a mám za to, že niektorí poslanci hlasovali 

preto proti, ako aj ja, napríklad. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja si myslím to isté. 

 

 Kolegyne, kolegovia, prosím vás, stačí kývnutím, či 

súhlasíte s opakovaním hlasovania? 

     (Súhlas.)   

 Dobre. Takže prosím, pán prednosta ešte raz. 
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Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Ja som vás poprosil prijať stanovisko. Ale stanovisko 

je negatívne. A vy ste principiálne sa vyjadrovali, že 

nesúhlasím s negatívnym stanoviskom, alebo súhlasím 

s negatívnym.  

     Uznesenie zastupiteľstva; schvaľujem stanovisko. 

Stanovisko je negatívne.  

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

 Stane sa. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

     Poprosím, doporučujem schváliť stanovisko. A je už 

druhé, že ono je negatívne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Čiže odporúčate hlasovať za.  

 Pán poslanec Bielik, chcete sa prihlásiť k tejto veci?  

 

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

 Nie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre.  

     Čiže ideme opakovať hlasovanie. 

 Hlasovanie sa týka materiálu číslo 11. 



 

 

 

                                                                              16. zas. MZ MČ B-Nové Mesto 16.4.2013 

36 

 Pán poslanec, buďte taký láskavý, predneste opätovne 

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  

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych 

komunikáciách; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Čiže poprosím vás hlasovať za, aby sme sa vyjadrili 

proti.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              20 poslancov. 

 Proti:              Nikto. 

     Zdržal sa:          Nikto. 

 Takže materiál bol prijatý. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

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

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu k bodu rôzne. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 

 

BOD 13: 

Záver 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dámy a páni, ďakujem za vašu aktívnu účasť a za rýchly 

priebeh dnešného zastupiteľstva. 

 

 Želám vám príjemný zvyšok pracovného týždňa a príjemný 

víkend. Všetko dobré. 

 Do videnia.  

 

 

ZNELKA MČ.  

 

(Ukončenie o 15,00 hod.) 

 

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

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

 

 

OVEROVATELIA: 

poslanec Mgr. F. Rácz          ........................... 

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

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

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