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Začiatok: 14,00 hod. 

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1: 

Otvorenie – Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta mestskej časti  

            Bratislava – Nové Mesto 

    Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

hostia, dámy a páni, vítam vás a zároveň  o t v á r a m  

17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava  - Nové Mesto. 

 

 

 Z programu dnešného rokovania sú ospravedlnení: 

- pán poslanec Ing. M. Bartoš a  

- pán poslanec Ing. B. Feješ. 

O čosi skôr odíde pán poslanec Ing. L. Gašpierik a pán 

poslanec Ing. M. Vereš. 

 

     A zároveň sa musím aj ja ospravedlniť, musím odísť 

o pol štvrtej, čiže po mne to prevezme pani 

vicestarostka.   

 

 

BOD 2:  

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu 

a uznesení 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Predkladám nasledovný návrh na členov komisií pre 

dnešné rokovania.  

 

 Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pani poslankyňa Ing. Helena Bánska, CSc. a  

pán poslanec Mgr. Vladimír Margolien.  

 

 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček a 

pani poslankyňa Ing. Andrea Vítková. 

 

 Má niekto iné návrhy? Nie. 

 Ďakujem. 

 

 Dám hlasovať o týchto návrhoch. 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi 

návrhovej komisie poslanci: pani poslankyňa Bánska a pán 

poslanec Margolien. 

 

 A overovateľmi záznamu a uznesení boli pani poslanci, 

pán poslanec Korček a pani poslankyňa Vítková. 

 Nech sa páči, pripravíme sa.  

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:             22 poslancov. 

 Proti:             Nikto.  

     Zdržal sa:         Nikto. 
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 Poprosím poslancov, aby zaujali svoje miesta 

v komisiách. 

 

     Skrutátorkami na dnešnom rokovaní, ak by náhodou 

zlyhalo hlasovacie zariadenie sú    

pani Milada Krígel a  

pani Eva Tomeček – Ghata. 

 

 Tlačivá na zmenu uznesenia a interpelácií má návrhová 

komisia.  

 

 Prejdime k programu.  

 

 

BOD 3:  

Schválenie programu rokovania 

 

 Návrh programu:  

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 Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcií verejných funkcionárov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

(ústna) 

6. Správa z kontroly útvaru komunikácie, kultúry, športu, 

mládeže a voľného času – referát kultúry a športu 

Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto 
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7. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na II. polrok 

2013 

9. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto za rok 2012 

10. Návrh na úpravu platu starostu 

11. Návrh na úpravu platu miestneho kontrolóra 

12. Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu 

hl. m. SR BA na doplnenie čl. 56 ods. 4 a čl. 57 ods. 

3 

13. Návrh na poskytnutie dotácie hlavnému mestu SR 

Bratislave 

14. Návrh Dodatku č. 3 Štatútu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 

schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

15. Návrh Dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto     

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach 

predaja podávania a požívania alkoholických nápojov na 

verejne prístupných miestach na území mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto  

17. Návrh na odvolanie a voľbu splnomocnenca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

18. Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku vo 

vlastníctve, resp. zvereného do správy škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto  
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19. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa 

týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v bytovom 

dome Račianska 87 v Bratislave 

20. Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ parc. č. 

12780/251 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 

m2, k. ú. Nové Mesto Správou katastra pre hl. mesto SR 

Bratislavu zapísaný na LV č. 5510, pre Správcovskú 

spoločnosť, a.s., so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 

Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1837/B 

21. Návrh na pomenovanie 3 novovzniknutých ulíc v lokalite 

„Slanec“, 1 novovzniknutej ulice v lokalite 

„Koziarka“, 4 novovzniknutých ulíc v lokalite „AHOJ“, 

všetky v k. ú. Vinohrady 

22. Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto  

23. Návrh na zapojenie finančných prostriedkov z 

rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov na 

akciu „Rekonštrukcia kanalizácie na Bojníckej“   

24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa upravuje spôsob 

náhradného  zásobovania pitnou vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na 

bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú 

kanalizáciu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

25. Návrh kapitálových výdavkov pre EKO-podnik 

verejnoprospešných služieb, Hálkova č. 11, Bratislava, 

pre rok 2013 

26. Návrh na dofinancovanie mimoriadnych výdavkov pre EKO-

podnik verejnoprospešných služieb, Hálkova č. 11, 

Bratislava pre rok 2013 
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27. Návrh použitia kumulovaných finančných prostriedkov zo 

zúčtovania výnosov Tržnice s cieľom opravy 

a rekonštrukcie Tržnice  

28. Návrh poskytnutia príspevku na kapitálové výdavky pre 

EKO-podnik verejnoprospešných služieb na revitalizáciu 

detských ihrísk – osadenie nových detských prvkov 

29. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného 

majetku v správe EKO-podniku VPS 

30. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových 

priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 

33 v Bratislave 

31. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti hornej 

lanovky a dolnej lanovky vrátane ich príslušenstva  - 

visutej osobnej sedačkovej jednolanovej obežnej 

lanovej dráhy s neodpojiteľnými vozňami na lanovej 

dráhe Bratislava, Železná studnička – Kamzík, 

stožiarov lanovej dráhy, ako aj prislúchajúcich 

pozemkov 

 

 

R/1: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného  zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove 

Miestneho úradu na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave 

 

32. Rôzne 

33. Záver. 
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Informácia mimo programu rokovania: 

- Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na území 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

- Informácia o príprave Kultúrneho leta 2013 v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto  

- Informácia o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 

2013 

- Informácia o činnosti Oddelenia sociálnych služieb 

Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a detských 

jaslí za rok 2012 

- Informácia – Stav mestského bytového fondu zvereného do 

správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

 

     Dámy a páni, na základe komunikácie s poslancami 

sťahujem bod číslo 15:  

     „Návrh dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto“. 

 Dáme ho na ďalšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

v pozmenenej verzii. 

 

     Bod číslo 20:  

     „Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 

12780/251 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m2, k. 

ú. Nové Mesto Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu 

zapísaný na LV č. 5510, pre Správcovskú spoločnosť, a.s. so 

sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 

Sa, Vložka číslo: 1837/B 
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 A bod číslo 22 dáme tiež na ďalšie rokovanie 

zastupiteľstva: 

 „Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto“. 

Ale až po prerokovaní v sociálnej komisii po dohode so 

šéfom sociálnej komisie.   

 

 Zároveň vám na stôl pribudli materiály:  

     R/2, R/3, R/4, R/5, R/6, R/7 a R/8. 

 

     Ja nemám rád, keď poslanci majú na stole materiály, 

ktoré neboli prerokované. 

 Preto sa chcem za to ospravedlniť.  

 

     A najprv ich veľmi v rýchlosti prebrať.  

 

 

MATERIÁL R/2: 

Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto po inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov 2012 

      Sú to nejaké softvéry, tlačiareň, počítače staré, 

atď.   

      Ak má niekto problém s týmto bodom, dám ho stiahnuť, 

stačí sa prihlásiť.  

 

 

MATERIÁL R/3: 

Návrh na kúpu kopírovacieho zariadenia pre Stredisko 

kultúry Bratislava – Nové Mesto 
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 Treba hneď reagovať. Stredisko kultúry má pokazený 

kopírovací stroj. Sú to kapitálové výdavky, musíme to 

schváliť.  

 

 

MATERIÁL R/4: 

Návrh na riešenie súdneho sporu vedeného na Okresnom súde 

Bratislava III pod č. k. 29Cb 140/2010 o vydanie 

bezdôvodného obohatenia so spoločnosťou MIDOR, s.r.o., so 

sídlom Osadná 12, Bratislava, IČO 35 899 239, zapísanou 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: 

Sro, Vložka číslo 33041/B 

     Materiál sťahujem, pretože je to dôležitý materiál  

a berte ho len ako informáciu.  

 Je to informácia o spoločnosti MIDOR a o prebiehajúcom 

konaní. 

 

  

MATERIÁL R/5: 

Návrh na zariadenie dvoch tried Materskej školy Pionierska    

 

     Materiál vám nie je neznámy. Ako viete, v súčasnosti 

máme ukončené konanie na výber zhotoviteľa rekonštrukcie 

Materskej školy Pionierska, kde chceme vytvoriť dve nové 

triedy pri tom rozpočte.  

     A práve v rozpočte sa nenachádzajú výdavky na 

vybavenie týchto tried, čiže hovoríme o nábytku, 

postieľkach, hračkách, atď., atď. 

 

 Tu by som vás chcel o schválenie požiadať, nejde 

o žiadny toxický materiál.  
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MATERIÁL R/6 bude R/8; tam trošku zmením poradie. 

MATERIÁL R/7 bude R/6. 

A MATERIÁL R/8 bude R/7. 

 

 

Nový materiál R/6; pôvodný R/8: 

Návrh na dopracovanie projektovej dokumentácie k parkovacej 

politike a vybudovanie brány k dvoru na Kalinčiakovej ulici 

     Materiál hovorí o dvoch malých kapitálových výdavkoch 

vo výške 6 000 € a o 4 500 €. 

     6 000 € sú výdavky na dopracovanie projektovej 

dokumentácie k parkovacej politike.  

     Ako viete, minulý rok zastupiteľstvo schválilo a aj 

došlo k realizácii dvoch štúdií. Tie štúdie pokrývajú 

väčšinu Nového Mesta. 

 Prvá štúdia riešila Kramáre. 

     A druhá štúdia riešila Nové Mesto od Trnavského a 

Račianskeho mýta až po Sliačsku ulicu, resp. po Bajkalskú 

ulicu. 

 

 Tento materiál hovorí o tom, že chceme mať pokryté 

celé Nové mesto, to znamená vyriešiť aj štvrte ako sú 

Ľudová štvrť, Zátišie, Mierová kolónia, Dimitrovka, 

Teplická, Biely kríž.     

 

     4 500 € to je na vybudovanie brány do dvora. 

     Ten dvor sa nachádza bezprostredne pri Zimnom 

štadióne. V poslednom čase tam máme stále viac a viac 

problémov s kdekým, či už s asociálmi alebo predovšetkým 

teda počas zápasov s fanúšikmi. Je to jediný dvor, ktorý 
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v tejto lokalite nie je oplotený. V minulosti oplotenie 

realizovala naša mestská časť. Tuto to neurobila preto, že 

okrem obyvateľov existuje tam aj firma, ktorá nedala kladné 

stanovisko. Dnes ho už máme.  

 

 

MATERIÁL R/7; pôvodný R/6: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Bratislava č.../2013 o vymedzení úsekov miestnych 

komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia 

a spôsob preukázanie jej platenia 

 

       

MATERIÁL R/8, pôvodný R/7: 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 

73 a písm. zc), čl. 74 o písm. z) (pôsobnosti v oblasti 

pozemných komunikácií) a čl. 91 o ods. 3 (rozpočtové 

určenie príjmov) 

 

     Dámy a páni, toto je program dnešného rokovania.  

 

 Nech sa páči, má niekto návrh na zmenu, vypustenie 

alebo doplnenie programu dnešného rokovania? 

 Nie. 

 

 Poprosím, ideme hlasovať, kto súhlasí s programom 

dnešného rokovania tak ako bol predložený; nech sa páči, 

pripravíme sa. 
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 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:              22 poslancov.  

     Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:          Nikto. 

 

 Čiže program dnešného rokovania je jasný.  

 Ďalším bodom je:  

 

 

BOD 4:  

Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán prednosta je predkladateľom. 

 Dámy a páni, ideme bez úvodného slova. 

 Nech sa páči, 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 konštatuje, že 

 

1. trvá termín plnenia uznesení podľa predtlače: 
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22/20, 8/15, 11/18, 11/22, 13/18/B, 14/09/B, 15/20, 

15/21, 5MMZ/03, 16/08 

 

2. splnené sú uznesenia podľa predtlače: 

11/07, 11/08, 11/32, 12/05, 12/06, 12/18, 4MMZ/04, 

4MMZ/05, 4MMU/06, 4MMZ/07, 13/15, 14/10, 14/23, 15/13, 

15/17, 16/03, 16/04, 16/05, 16/06, 16/07, 16/10 

 

3. ruší uznesenie: 

16/09, 25/16. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa.  

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Za:              22 poslancov. 

     Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:          Nikto. 

 Materiál bol prijatý. 

 

 

 

BOD 5:  

Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcií verejných funkcionárov Miestneho 

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

 Poprosím, aby pán poslanec Jackuliak predniesol túto 

správu, ktorá prednesená bude ústne.   

 Nech sa páči, pán poslanec máte slovo. 

 

 

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

     Vážený pán starosta, vážení kolegovia, milí hostia, 

dovoľte mi, aby som vás poinformoval o činnosti Komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

verejných funkcionárov Bratislava – Nové Mesto. 

 

 Podľa Ústavného zákona č. 357 z roku 2004 o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

sú poslanci mestských častí Bratislavy a Košíc považovaní 

v zmysle tohto zákona za verejných funkcionárov. A vzhľadom 

na to sa na nich vzťahuje povinnosť odovzdávať oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov vždy 

k 31. marcu príslušného roku za predchádzajúci rok.  

 

 Komisia na svojom zasadnutí 29. 4. konštatovala, že 

uvedené oznámenie odovzdali všetci poslanci až na pána 

poslanca Feješa, ktorý však toto neodovzdanie avizoval 

vopred, pretože mu chýbali niektoré účtovné doklady od jeho 

účtovníčky. Osobne ma o tom informoval a po vyzvaní po 

rokovaní komisie krátko na to doplnil a odovzdal obálku 

s oznámením. 

 

 Takže môžem konštatovať, že všetci poslanci mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto oznámenie odovzdali. Ďakujem.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Prosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     b e r i e   n a  v e d o m i e  

ústnu informáciu Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone verejných funkcií verejných funkcionárov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              22 poslancov. 

     Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:          Nikto. 

 Ideme ďalej. 
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BOD 6:  

Správa z kontroly útvaru komunikácie, kultúry, športu, 

mládeže a voľného času – referát kultúry a športu MÚ B-NM 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nemusíte pán inžinier; iba keď budú otázky.    

Nech sa páči, otváram diskusiu. 

Bez úvodného slova ideme.  

Nikto nie je prihlásený. 

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto 

     po A.  s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly útvaru komunikácie, kultúry, športu, 

mládeže a voľného času – referát kultúry a športu MÚ 

Bratislava – Nové Mesto. 

 

     po B.  u k l a d á   povinností; tak ako je to uložené 

v predtlači: 

 

 1/ Pri čerpaní výdavkov v oblasti kultúry a v oblasti 

športu dodržiavať programové rozpočtovanie a pri zaraďovaní 

finančných operácií podľa ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie postupovať v súlade s Metodickým 

usmernením MF SR a jeho dodatkov.  
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     Zodpovední: vedúci útvaru komunikácie, kultúry,  

                 športu, mládeže a voľného času 

     Termín: ihneď 

 

 

 2/ Zabezpečiť prenájom športovísk v Školák klube zdravia 

a pohybu na základe dohody o podmienkach poskytnutí 

priestorov a prípadného poistenia športovísk a účastníkov 

športových aktivít. 

     Zodpovední: vedúci útvaru komunikácie, kultúry, 

                 športu, mládeže a voľného času 

     Termín: ihneď 

 

 

 3/ Pri výbere poplatkov v Školák klube zdravia a pohybu 

postupovať v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení n.p. 

     Zodpovední: vedúci útvaru komunikácie, kultúry,  

                 športu, mládeže a voľného času 

     Termín: ihneď; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              21 poslancov. 

 Proti:            1 
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 Zdržal sa:          Nikto. 

 Ideme ďalej  

 

 

BOD 7:  

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Bez úvodného slova. 

 Nech sa páči, 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 mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e 

Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:               22 poslancov.  

     Proti:               Nikto.  

 Zdržal sa:           Nikto. 

 Ideme ďalej. 

 

 

BOD 8:  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na II. polrok 2013 

 

 

Starosta Mgr. R.  K u s ý : 

     Otváram rovno diskusiu.  

 Nech sa páči, návrh uznesenia prosím. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na II. polrok 2013; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. Ďakujem aj vám. 

     Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

     Za:              20 poslancov. 

     Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:         2. 

     Ďalší bod. 

 

 

 

BOD 9: 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto za rok 2012 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Materiál bol prebratý v komisiách a na miestnej rade. 

 Navrhujem bez úvodného slova, rovno diskusia.  

 Nech sa páči, vaše otázky, doplnenia, návrhy. 

     Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     po A.  b e r i e   n a   v e d o m i e   
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1. Správu nezávislého audítora pre mestskú časť 

Bratislava – Nové Mesto o uskutočnení auditu účtovnej 

závierky k 31. 12. 2012. 

2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu záverečného účtu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2012. 

 

po B. s c h v a ľ u j e  

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto za rok 2012 bez výhrad 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

za rok 2012, ktorý vykazuje: 

- v bežnom rozpočte príjmy 15 727 428,93 €, výdavky 

15 283 821,67 € a prebytok 443 607,26 € 

- v kapitálovom rozpočte príjmy 431 569,05 €, výdavky 

886 476,90 € a schodok 454 907,85 € vykrytý 

z rezervného fondu 

3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení 

finančných operácií vykázaný v záverečnom účte 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2012 vo 

výške 11 300,59 € 

4. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 

585 490,18 € vrátiť do rezervného fondu mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 

5. Hospodárenie rozpočtových organizácií za rok 2012 

a výsledné usporiadanie finančných vzťahov 

organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto; 

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

 Ďakujem pekne. 

     Prosím pripravíme sa. 

    Nech sa páči, hlasujeme.  

 

   (Hlasovanie.) 

     Za:             20 poslancov. 

     Proti:             Nikto. 

     Zdržal sa:       1. 

 

 

 

BOD 10: 

Návrh na úpravu platu starostu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bez úvodného slova. 

 Nech sa páči, diskusia. 

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Nové 

mesto 

     s c h v a ľ u j e  

úpravu platu starostu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto podľa predloženého návrhu: 
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1. Úprava platu s účinnosťou od 1. 1. 2013 vo výške 3 584 

€ 

2. Úprava platu s účinnosťou od 1. 7. 2013 znížením o 10 

%, t.j. vo výške 3 226 €; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Za:              14 poslancov. 

     Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:        6 

 Ďalší materiál. 

 

 

 

BOD 11: 

Návrh úpravy platu miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Nech sa páči, otváram diskusiu. 

     Nikto nie je prihlásený. 

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

úpravu platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto podľa predloženého návrhu vo výške 2 345 € 

s termínom úpravy 1. 1. 2013; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :     

     Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, poprosím, hlasujeme.        

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:             17 poslancov. 

     Proti:             Nikto. 

     Zdržal sa:       3 

 

 

 

BOD 12:  

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hl. m. SR 

Bratislavy na doplnenie č. 56 ods. 4 a čl. 57 ods. 3 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán prednosta, poprosím vás pár slov o čom je tento 

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

 Úvodný návrh vychádza zo žiadostí starostov, ktorí 

žiadali primátora aby sa mestské časti zúčastnili alebo 

dostali možnosť poskytnúť informácie hlavnému mestu pri 

vyhľadávaní možných neplatičov alebo únikov pri miestnej 

dani. 

 

     Tento návrh, ktorý je predložený, aj keď je tam slovo 

napísané, že nesúhlasíme, lebo je to z dôvodu toho že tú 

pripomienku nám hlavné mesto neodsúhlasí, ale je 

principiálne návrhom na to, aby sa mestské časti 

intenzívnejšie zúčastnili vyhľadávania.  

 

 Chcel som poprosiť, mestskému zastupiteľstvu 

navrhujeme slovo „nesúhlasí“ z jednoduchého dôvodu, lebo v 

§ 56 ods. 4 chýba povinnosť mesta doručovať mestským 

častiam aj zoznam dlžníkov, lebo keď dostaneme len čísla 

nehnuteľností, tak čísla nehnuteľností – nevieme s nimi 

pracovať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  

 Ďakujem pekne. 

 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: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

nesúhlasné stanovisko  

k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na doplnenie čl. 56 odsekom 4 a čl. 57 

odsekom 3 z dôvodov uvedených v stanovisku; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, či hlasujeme „za“. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Za:              16 poslancov. 

 Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:         5. 

 

 

 

BOD 13: 

Návrh na poskytnutie dotácie hlavnému mestu SR Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ako viete, máme problémy na Kuchajde s bezdomovcami.  

      

     Našou snahou je riešiť to aj konkrétnymi opatreniami. 

Jedným z tých opatrení je to, aby sme si zaplatili ďalšieho 
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mestského policajta, ktorý posilní stavy mestskej polície. 

Tento návrh bol prebratý s náčelníčkou mestskej polície 

a mestská polícia s ním súhlasí.   

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

     Pardon; prepáčte, prosím vás zapojte pani poslankyňu, 

nech to aj my vidíme.  

 Nech sa páči, máte slovo pani poslankyňa, samozrejme. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, vážení 

prítomní, ak sa dobre pamätám, tak k tomuto materiálu na 

miestnej rade sme mali jednu jedinú pripomienku, že to 

miesto okrskára nebude zriadené výlučne len na Kuchajdu, 

ale bude pre celú mestskú časť. A mal byť ten materiál 

doplnený vlastne o to, že najmä pre Kuchajdu, ale aj 

v prospech iného verejného priestranstva na území mestskej 

časti.  

     Ja som si všimla, že to tam v materiáli nie je. 

Ďakujem.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

     Áno. Poprosím vás, na podnet doporučujem, aby sme 

vyškrtli, a počas prevádzky Kuchajdy s tým, že v ostatnom 
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čase bude velený podľa požiadaviek miestneho úradu; to je 

to tam zohľadnené. Hľadali sme techniku. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je to málo ten záver? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Je to tam napísané. Lebo páni poslanci nás upozornili, 

že aby nebol striktne viazaný len na Kuchajdu, ale bol v 

podstate ten policajt alebo mestský policajt aby sedel 

v letnom období na Kuchajde a v ostatnom čase.  

 

 Čiže je tam dopísané „vrátane zabezpečenia poriadku 

a čistoty areálu počas prevádzky Kuchajdy. A prevádzka sa 

vyhlasuje od 1. júla do 15. septembra. A v ostatnom čase 

bude velený podľa požiadaviek miestneho úradu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Je to v poriadku? 

 

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

     Áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, niekto ďalší?  

     Nikto ďalší nie je prihlásený. 

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

 Návrh uznesenia: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

 

1. presun vo výške 9 000 € z programu Sociálne 

zabezpečenie z funkčnej klasifikácie 10403 z položky 

642014 Jednotlivci (Transfery), program 9.4 stredisko 

0520 na program Transfery všeobecnej povahy na 

funkčnú klasifikáciu 0560 na položku 641009 Obci 

okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy (Transfery v rámci verejnej správy), 

program 1.6 stredisko 0130 

2. poskytnutie dotácie hlavnému mestu SR Bratislave vo 

výške 9 000 €, účelovo viazanej na zriadenie miesta 

okrskového policajta na Kuchajdu z dôvodu 

zabezpečenia ochrany životného prostredia, vrátane 

zabezpečenia poriadku a čistoty areálu počas 

prevádzky Kuchajdy s tým, že v ostatnom čase bude 

velený podľa požiadaviek miestneho úradu; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

      Ďakujem pekne. 

  Prosím, pripravíme sa. 

      Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:             21 poslancov.        

     Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 

 

BOD 14:  

Návrh Dodatku č. 3 Štatútu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 schváleného 

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, pár slov prosím vás. 

 

 

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

     Poprosím, návrh dodatku vyplýva zo zmeny zákona, ktorý 

je platný. Postupne hlavné mesto už zmenilo Štatút mesta, 

urobilo tieto úpravy, my nasledujeme za ním v druhom kole 

všetky mestské časti a upravujeme Štatút v súlade so zmenou 

v zákone. Ďakujem pekne.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu; nech sa páči.  

 Nikto nie je prihlásený. 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     po 1. s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 3 ŠTATÚTU mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

     po 2. ž i a d a  

starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vydať úplné 

znenie ŠTATÚTU mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

 Za:              20 poslancov. 

     Proti:              Nikto. 

     Zdržal sa:        1. 

 

BOD 15: 

Návrh Dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania.) 
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Bod 16:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Bez úvodného slova. Materiál je jasný. 

 Otváram diskusiu. 

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia; nech sa 

páči. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

     Miestna zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. 1/2013 o podmienkach predaja, podávania 

a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných 

miestach v území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa. 
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 Nech sa páči, prosím, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:              21 poslancov. 

     Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:          Nikto. 

 

 

 

Bod 17:  

Návrh na voľbu splnomocnenca Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     V tomto materiáli ide o zámenu jedného splnomocnenca 

za druhého, pričom pána poslanca Mikulca som poveril 

pokračovaním vecí, ktoré sú rozrobené.  

     Pani poslankyňa Vítková bude mať na starosti školstvo.  

     Chceme tým jasne deklarovať, že je pre nás dôležité 

v tomto volebnom období urobiť v tejto oblasti školstva čo 

najviac; nielen v oblasti investícií, ale aj v oblasti 

zvýšenia kvality školských a predškolských zariadení.  

 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto 

     po A.  r u š í 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto zo dňa 16. 06. 2013 č. 5/24 v časti 

5/24 B.d) (splnomocnenec pre rozvoj mestskej časti) 

 

     po B.  o d v o l á v a 

JUDr. Richarda Mikulca z funkcie splnomocnenca pre rozvoj 

mestskej časti 

 

     po C.  v o l í  

splnomocnenca pre oblasť školstva – Ing. Andreu Vítkovú 

 

     po D.  u r č u j e  

            oblasť pôsobnosti:  

- navrhuje opatrenia, koncepčné zámery rozvoja škôl 

a riešenia na zvýšenia kvality prevádzky školských 

zariadení 

- podporuje rozvoj vzdelávania v školských a pred-

školských zariadeniach a zabezpečuje prioritné úlohy 

a činnosti v oblasti školstva a mládeže 

- koordinuje činnosť so zástupcami rady škôl, riaditeľmi 

ZŠsMŠ s odd. školstva MÚ B-NM a ďalšími subjektmi na 

úseku škôl; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne.  

  Nech sa páči, pripravíme sa.  
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     Prosím hlasujeme.  

 

  (Hlasovanie.) 

     Za:              20 poslancov. 

     Proti:              Nikto. 

  Zdržal sa:         1. 

 

 

 

BOD 18:  

Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku vo 

vlastníctve, resp. zvereného do správy škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Tento materiál prešiel komisiami, prešiel diskusiou na 

miestnej rade, takže ak dovolíte rovno ideme do diskusie.  

     Ak má niekto nejaké pripomienky, návrhy, doplnenia, 

máte slovo. 

     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 mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  
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     po A. Cenový výmer 

k prenájmu nebytových priestorov, strechy a bočných stien 

objektu k vyšpecifikovaným predmetom nájmu, za účelom ich 

využívania mimo vyučovacieho procesu ďalšími fyzickými 

a právnickými osobami pre: 

 

1. Základnú školu s materskou školou, Cádrova 23 

v Bratislave 

2. Základnú školu s materskou školou, Sibírska 39 

v Bratislave 

3. Základnú školu s materskou školou, Česká 10 v Bratislave 

4. Základnú školu s materskou školou, Jeséniova 54 

v Bratislave 

5. Základnú školu s materskou školou, Odborárska 2 

v Bratislave 

6. Základnú školu s materskou školou, Riazanská 75 

v Bratislave 

7. Základnú školu s materskou školou, Za kasárňou 2 

v Bratislave 

 

tak, ako je tento uvedený v Tabuľke č. 1, s poskytovanou 

osobitnou zľavou vo výške 1,00 €/ 1 hod. pre využívanie 

priestorov základnou umeleckou školou alebo centrom voľného 

času.  

 

 

     po B. Cenový výmer 

k prenájmu nebytových priestorov, strechy a bočných stien 

objektu k vyšpecifikovaným predmetom nájmu, za účelom ich 

využívania mimo vyučovacieho procesu ďalšími fyzickými 

a právnickými osobami pre: 
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1.Základnú školu Kalinčiakova 12 v Bratislave tak ako je 

tento uvedený v Tabuľke č. 2, 

ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodu transparentnejšieho 

využívania najčastejšie prenajímaného majetku, ktorý majú 

školy v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti zverený do 

správy, mimo vyučovacieho procesu.  

 

 po C. poveruje starostu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     k splnomocneniu riaditeľov základných škôl 

v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti, k možnosti určenia 

vyššieho nájomného ako uvedené v Tabuľke č. 1 a Tabuľke č. 

2 v prípadoch, keď o prenájom priestorov uvedených 

v Tabuľke č. 1 a Tabuľke č. 2 prejavia záujem najmenej 

dvaja záujemcovia; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              19 poslancov. 

     Proti:              Nikto. 

     Zdržal sa:          Nikto. 

 Ideme ďalej. 
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BOD 19: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu nebytových priestorov v bytovom dome Račianska 

87 v Bratislave 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Nech sa páči, 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 mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

prenájom nebytového priestoru č. 12-902, o celkovej výmere 

podlahovej plochy 144,77 m2, nachádzajúci sa na prízemí 

bytového domu na ul. Račianskej č. 87, súpisné číslo 1528 

postaveného na pozemkoch registra „C“ KN č. 12160, 12163 

a 12168, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu 

vedeného pre k. ú. Nové Mesto na LV č. 2902, nájomcovi 

Thanh Niga Le Thi s miestom podnikania Černockého 8056/4, 

831 53 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 

predmetný nebytový priestor je nepretržite od roku 2011 
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užívaný ako predajňa domácich potrieb, ktorá poskytuje 

obyvateľom danej lokality svoje služby, pričom obyvatelia 

sú s jej existenciou stotožnení a jej existenciu hodnotia 

kladne, pričom mestská časť nevkladá do údržby nebytového 

priestoru žiadne vlastné finančné prostriedky za nájomné vo 

výške 67,00 €/m2/rok; 

bez pripomienok.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              14 poslancov. 

     Proti:            3 

 Zdržal sa:     2.  

 

 

 

BOD 20: 

Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 

12780/251 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m2, k. 

ú. Nové Mesto Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu 

zapísaný na LV č. 5510, pre Správcovskú spoločnosť, a.s., 

so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 

Sa, Vložka číslo: 1837/B 

 

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania.) 
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BOD 21: 

Návrh na pomenovanie 3 novovzniknutých ulíc v lokalite 

„Slanec“; 1 novovzniknutej ulice v lokalite „Koziarka“; 4 

novovzniknutých ulíc v lokalite „AHOJ“; všetky 

v katastrálnom území Vinohrady 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pri tomto materiáli nám výrazným spôsobom pomáhal pán 

poslanec Szusčík. 

 Pán poslanec, chcem sa opýtať, máte záujem sa 

vyjadriť, povedať pár slov k tomuto? Lebo vy ste 

komunikovali s občanmi a všetky tieto veci, ktoré sú 

navrhnuté, takto boli s ľuďmi odkonzultované. Hovorím 

dobre?  

 Smiem vás poprosiť, môžete na mikrofón? 

 

 

Poslanec P. S z u s č í k :  

     Dobrý deň prajem. Ja som konzultoval len časť AHOJ. 

Máte tam tri časti, pán starosta.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Pán poslanec, ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Winkler, vy ste tuším tiež niečo v tejto 

veci? Nie. Dobre.  

 Čiže, dámy a páni, otváram diskusiu. Nech sa páči.  

 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: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové mesto 

     po A. s c h v a ľ u j e  

 

po I. návrh na pomenovanie 3 novovzniknutých ulíc s názvom: 

1. ul. Krasňanská, 

2. ul. Vlašská, 

3. ul. Rýnska 

v lokalite „Slanec“, katastrálne územie Vinohrady. 

 

po II. návrh na pomenovanie 1 novovzniknutej ulice 

s názvom: 

1. Na Koziarke 

v lokalite „Koziarka“, katastrálne územie Vinohrady. 

 

po III. návrh na pomenovanie 4 novovzniknutých ulíc 

s názvom:  

1. ul. Pinotová, 

2. ul. Laurotová, 

3. ul. Rubinetová, 

4. ul. Sliačska 

   v lokalite „AHOJ“, katastrálne územie Vinohrady.  

 

 

     po B. b e r i e   n a   v e d o m i e   

Prieskum mienky občanov bývajúcich v lokalitách Slanec, 

Koziarka a AHOJ vo veci pomenovania novovzniknutých ulíc. 
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     po C.  u k l a d á  

prednostovi úradu predložiť materiál po odsúhlasení na 

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Za:              18 poslancov.  

     Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:        1. 

 

 

 

BOD 22:  

Návrh na Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26. 06. 2012  

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

 

 

 

BOD 23: 

Návrh na zapojenie finančných prostriedkov z rezervného 

fondu na čerpanie kapitálových výdavkov na akciu 

„Rekonštrukcia kanalizácie na Bojníckej“ 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :   

     Včera páni poslanci vyjadrili žiadosť o rozpočet.  

     Mali by ste mať na stole Krycí list rozpočtu v EUR; 

sedí to? (Áno.) V poriadku. 

 

 Je tu aj prítomný pán vedúci investičného oddelenia; 

je to tak? (Áno.) Dobre. 

 Takže otváram diskusiu. 

 A pán poslanec Galamboš alebo ktokoľvek iný, kto má 

pripomienky k tejto veci, nech sa páči. 

 Pán poslanec Mikulec. 

 

 

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

 Dobrý deň prajem. Ja by som chcel kolegov poslancov 

požiadať, aby podporili tento návrh uznesenia, alebo tento 

bod, lebo osobne som bol na Bojníckej a videl som že tí 

ľudia fakt, keď ten kanál vyráža tam žijú v katastrofálnych 

podmienkach. Čiže ja ani nevidím nijakú inú možnosť ako by 

sme im a chcel by som aby sme im vyšli v ústrety, lebo fakt 

to je niečo neskutočné. Ďakujem pekne.       

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Páni poslanci vedia v akom je to stave.  

     V podstate myslím ani nebola včera diskusia o tom, či 

to robiť.  

     Ale skôr bola diskusia, prečo došlo k navýšeniu, 

pretože pôvodná úvaha bola na úrovni do 50 000 €; myslím že 
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dokonca prvá bola na úrovni 35 tisíc, čiže ich požiadavka 

bola úplne legitímna.    

 Nikto nie je prihlásený, tak poprosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

finančné prostriedky vo výške 50 641 €, na program 4.3, 

funkčná klasifikácia 0610, položka 717002, zdroj 46, 

stredisko 0612 „Rekonštrukcia kanalizácie na Bojníckej“ č. 

236 z rezervného fondu; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:             19 poslancov. 

     Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:       2. 

 Ďalší bod.  
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BOD 24:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM, ktorým sa 

upravuje spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených 

na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú 

kanalizáciu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Poprosím vás, bez úvodného slova. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

     Materiál bol vysvetlený, nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -  

Nové Mesto 

 

     s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. 2/2013, ktorým sa upravuje spôsob náhradného 

zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových 

vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný 

vodovod a verejnú kanalizáciu v mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto; 

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

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             20 poslancov.  

 Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           Nikto. 

 

 

 

BOD 25: 

Návrh kapitálových výdavkov pre EKO-podnik verejno-

prospešných služieb, Hálkova č. 11, Bratislava, pre rok 

2013 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Dostal som otázku, či to nie sú strašné peniaze? Sú to 

strašné peniaze. 

     Ale jednoducho jednu mašinu musíme tento rok odstaviť, 

tá už je úplne zničená. A ďalšie, ktoré máme, majú veľký 

problém ísť do kopcov. Čiže potrebujeme, ak chceme odhŕňať 

také časti ako sú Slanec, Koliba, Kramáre; bohužiaľ takýto 

automobil. 

 

     Keď už sa kupuje, tak chceme využiť a využívať toto 

vozidlo aj počas leta tým spôsobom, že je tu aj ďalšia 

nadstavba, a to je zametacia, pretože aj zametačky sú 



 

 

 

                                                             Zápisnica 17. zas. MZ B-Nové Mesto 11.6.2013 

48 

v dezolátnom stave, majú myslím 12 – 15 rokov; pán 

riaditeľ; ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu. Nech sa páči.  

     Prosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

po 1. kapitálové výdavky pre EKO-podnik VPS pre rok 2013 

v členení ako je uvedené v predtlači: 

1  komunálne multifunkčné vozidlo + radlica + zásobník + 

sypač 1 ks                  cena s DPH   215 000,00 € 

2  zametacia  nadstavba l ks cena s DPH   45 000,00 € 

     výdavky celkom s DPH 20 %:          260 000,00 €       

 

po 2. zapojenie Rezervného fondu vo výške 260 000,00 € do 

finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových 

výdavkov; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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     Za:             21 poslancov 

     Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:     Nikto. 

 

 

 

BOD 26: 

Návrh na dofinancovanie mimoriadnych výdavkov pre EKO-

podnik VPS pre rok 2013 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ide o tieto výdavky, náklady na zimnú údržbu a zimné 

náklady ktoré súvisia so zimnou údržbou. 

 

 Tento materiál prešiel v komisiách, aj v miestnej 

rade. Pán riaditeľ vysvetlil, že z dôvodu zimy, ktorá bola 

naozaj dlhšia a tvrdšia než po minulé roky došlo naozaj 

k zvýšeniu výdavkov a chlapci boli v teréne a robili. 

 

     A druhá vec, naša mestská časť ako jedna z mála dáva 

spaľovať všetko čo je potrebné a nutné naozaj v spaľovni. 

Vzhľadom na to, že spaľovňa ktorá je mestská zvýšila na 

tento rok jednoducho cenník, tým sa adekvátne aj navyšuje 

cena práve na likvidáciu odpadu. 

 

 Otváram diskusiu, nech sa páči.  

 Nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia.  
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Poslanec Ing. J. B i e l i k : 

 Pán starosta. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pardon; nič mi tu neukázalo. 

 Samozrejme, máte slovo. 

 

 

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

 My sme sa o tom ešte bavili pred zasadnutím aj s pani 

Ondrovou. Máme pocit, že to uznesenie by nemalo byť takýmto 

spôsobom naformulované, len sme to už nestihli  

prepracovať. Neviem, malo by sa to zvážiť. 

 Pokiaľ by to malo zároveň znamenať, že sa mení 

rozpočet, malo by to tu byť napísané.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Čiže, aký máte návrh? 

 Alebo pani Ondrová, vy to poviete? Poďte, prosím vás. 

 

 

RNDr. Jana O n d r o v á, vedúca finančného a hospodárskeho 

oddelenia: 

     Ďakujem za slovo. Vždy, keď by sa mali nejaké finančné 

prostriedky proste takýmto spôsobom presunúť na našu 

zriadenú organizáciu, teda aj na EKO-podnik, musí byť jasné 

odkiaľ sa presúvajú.  

 

     Momentálne je taká situácia, že nemáme možnosť 

v takomto objeme bežné prostriedky presunúť na EKO-podnik. 
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Preto som ja už hovorila predtým nakoniec, že samozrejme je 

to čo aj povedal pán starosta, aj to čo hovorí pán 

riaditeľ, že tie finančné prostriedky sú potrebné, aby sa 

zabezpečili tie činnosti. Momentálne to nie je možné. 

 

 Tak by som poprosila, že keby to bolo zatiaľ chápané 

ako informácia. A keď sa bude meniť situácia a bola by 

možnosť teda im tie finančné prostriedky nejakým spôsobom 

vykryť, tak potom by ste sa mali k tomu ako páni poslanci 

vrátiť a potom to v podstate prerokovať. Momentálne nie je 

možnosť tých 109 000 € z bežných niekde zobrať a dať EKO-

podniku.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Čiže navrhujete, aby sme to vlastne odložili 

do času, kedy sa bude meniť rozpočet, v septembri, keď bude 

vlastne jasné ako je na tom mestská časť. 

 

 

RNDr. Jana O n d r o v á, vedúca finančného a hospodárskeho 

oddelenia: 

 No, takto ešte. Aj čo sa týka toho Memoranda, 

v podstate vo štvrtok je také rokovanie, kde sa upresnia 

niektoré veci. Čiže ja dnes ani sa neviem zaručiť ako to 

ďalej pôjde. Preto hovorím, že by bolo dobré ak nám budú 

ujasnené všetky tieto veci, aj to že akým spôsobom sa 

k tomu bude pristupovať. A je tam možnosť teda, že by boli 

aj zvýšené príjmy, ak bude úspešná daň z nehnuteľností 

a potom sa k tomu vrátiť a z navýšených príjmov vykryť 

tieto veci.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Rozumiem. Pán riaditeľ, súhlasíte s tým? (Áno.) 

 Čiže materiál odkladáme na septembrové rokovanie 

miestneho zastupiteľstva.  

     Prešiel v komisiách, prešiel v miestnej rade, situácii 

rozumieme, ale teraz ho  s ť a h u j e m. 

 V poriadku?  

 Pán riaditeľ, nech sa páči, poďte.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja len naozaj pokiaľ je to 

nevyhnutné, netrvám na tom. Ale tieto prostriedky priamo 

s tou zimou súviseli. A aj to OLO, jednoducho tie peniaze 

ja potrebujem už priamo v ďalších mesiacoch používať. 

Takže. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ, toto nikto nespochybňuje. Bola o tom 

diskusia. A navýšenie kvôli zime robili, pokiaľ viem všetky 

mestské časti. Čiže nikto nespochybňuje, že ste tie veci 

odviedli, že vám naozaj patria nejaké finančné prostriedky. 

V tejto chvíli to urobiť nemôžme, ale v septembri na 

zastupiteľstve to naozaj schválime.  

 

     A rovnako tak je nám jasné, že je to mestský podnik. 

Mesto nás tlačí, spaľujte čo najviac. Napokon ide to z ich 

peňazí, alebo z našich spoločných, takže asi si nemôžeme 

povedať, že zrazu začneme vo veľkom skládkovať.  
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     Čiže, ak zvýšili cenník a nevieme to ovplyvniť, 

takisto sú to zvýšené náklady, ktoré sú, bohužiaľ, víz 

major. A teda to nie je pokyn, poďme riešiť menej odpadu.  

 

     Jednoducho máme nejaké povinnosti, len hovoríme, 

počkajte prosím do septembra, kedy sa bude pochopiteľne 

prispôsobovať rozpočet aktuálnemu stavu. To je všetko. 

 

 

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

 Bolo by to možné schváliť tak, že vlastne v septembri 

by sme to? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 V septembri to znovu predložíme, aj so zmenou 

rozpočtu. 

 

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

 Ďakujem za vysvetlenie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 

 

 

BOD 27: 

Návrh kumulovaných finančných prostriedkov zo zúčtovania 

výnosov Tržnice s cieľom opravy a rekonštrukcie Tržnice 
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Materiál prešiel poslaneckou komisiou pre EKO-podnik. 

Pán poslanec Szuštík, je to tak? (Áno.) Dobre.   

 

 Pani poslankyňa Vítková ma kontaktovala pred pár dňami 

v súvislosti s bodom 1. Prepáčte, môžete to povedať všetkým 

poslancom; vy to budete vedieť lepšie naformulovať.  

 

 

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á : 

 Dobrý deň. V podstate naša požiadavka bola taká, aby 

sme vlastne nepovedali, že sa budú rekonštruovať obidvoje 

dvere do Tržnice, ale aby sa urobila rekonštrukcia jedných 

dverí poriadne, alebo ak ide rekonštrukcia obidvoch dverí 

poriadne tak, aby to malo teda zmysel. Nech EKO-podnik 

predloží zmysluplný návrh na, aby to teda mohol na dlhú 

dobu a v podstate aby to bolo čo najfunkčnejšie; tie 

vstupy.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Čiže navrhujete, aby EKO-podnik nemal zviazané ruky 

a nebolo jasne povedané v tej dôvodovej správe k bodu 1. 

ako a čo má spraviť, ale bolo tam len rekonštrukcia 

vstupných otvorov bez udania počtu.  

     Pán poslanec Szuštík, je to výsledok, nápad celej 

komisie? (Áno.) 

 Ďakujem pekne.    

 Pán riaditeľ, súhlasíte s tým?  
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 Vy dostávate vlastne teraz voľné ruky, lebo vám veríme 

že to bude čo najlepšie.  

     Ale keďže je to váš materiál, vy musíte v rámci 

autoremedúry povedať, že teda navrhujete alebo teda 

opravujete ten text nasledovne:  

bod 1. rekonštrukcia vstupných vchodov a dverí sa mení na 

„rekonštrukcia vstupných otvorov“. 

 Prosím vás, je to na vás.  

     Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

     Ďakujem za slovo. Takže opravujem to, teda ten bod 1. 

na rekonštrukcia vstupných otvorov.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne.  

     Otváram diskusiu, nech sa páči.  

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

     Ďakujem za slovo pán starosta. Ja by som len takú 

štylistickú pripomienku, neformuloval by som to ako vstupné 

otvory. Pod tým sa môže myslieť všeličo, stačí vstupy. 

Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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 Vstupy. Ak dovolíte, budeme to akceptovať ako 

automaticky, ako jazykovú opravu. Takže hovoríme 

o rekonštrukcii vstupov. Máte pravdu. Ďakujem pekne.  

     Nech sa páči, nejaké pripomienky ďalšie? 

 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 mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto   

     s c h v a ľ  u j e  

 

     po A. navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov 

vo výške 72 000,00 € a použitie prostriedkov pre EKO-podnik 

VPS pre rok 2013 pre objekt Tržnice, Šancová ul.112, 

Bratislava: 

položka      účel                             cena bez DPH 

1. rekonštrukcia vstupov                      35 000,00 € 

2. inštalácia monitorovacieho systému         10 000,00 € 

3. realizácia bezpečnostných protipožiarnych   

   opatrení                                   15 000,00 € 

 

     Výdavky celkom s DPH 20 %:               72 000,00 € 

 

     po B. navýšenie kapitálových príjmov vo výške 

72 000,00 € zapojením rezervného fondu na uvedený účel; 

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

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:               21 poslancov 

     Proti:               Nikto. 

 Zdržal sa:           Nikto. 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 28:  

Návrh poskytnutia príspevku na kapitálové výdavky pre EKO-

podnik VPS na revitalizáciu detských ihrísk – osadenie 

nových detských prvkov 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Tento návrh, tento materiál nepotrebuje alebo 

nevyžaduje nejaké navýšenie rozpočtu mestskej časti. Ide 

len o presun v rámci nášho vnútorného rozpočtu. Bolo to na 

moje požiadanie, aby EKO-podnik mohol flexibilne opraviť, 

zameniť, jeden, dva herné prvky na konkrétnom detskom 

ihrisku bez toho, aby bolo potrebné robiť nejaké veľké 

obstarávania, pretože my sme nimi naozaj momentálne 

zahltení.  
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 Čiže, nech sa páči, otváram diskusiu ak k tomu niekto 

niečo má.  

 Poprosím komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

 

1. zníženie rozpočtu vo výške 22 000 € v časti 

kapitálových výdavkov, určených na revitalizáciu 

ihrísk, športovísk a parkov a na modernizáciu prvkov 

zariadenia detských ihrísk, z programu 4.3 – Cestná 

doprava – výstavba a úpravy miestnych komunikácií, 

investičné akcie, z položky funkčnej klasifikácie 

0443, ekonomickej klasifikácie 717002, analytika 311, 

kód zdroja 43 

2. zvýšenie rozpočtu pre príspevkovú organizáciu EKO-

podnik VPS – poskytnutie príspevku na kapitálové 

výdavky vo výške 22 000 €, účelovo viazaného na nákup 

a osadenie detských prvkov, vrátane dopadových plôch, 

na detských ihriskách; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa.  
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 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

  Za:              20 poslancov. 

  Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:          Nikto. 

 Prechádzame na ďalší materiál. 

 

 

 

BOD 29: 

Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku 

v správe EKO-podniku VPS – motorového vozidla značky VIGO 

BA 165 EJ 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak sa nemýlim ide práve o vozidlo, ktoré bolo 

používané na zimnú údržbu; je to tak? (Áno.) Dobre. 

Poslanci ho mali možnosť vidieť. 

 Otváram diskusiu, nech sa páči.  

     Prosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  
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vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-

podniku VPS – motorového vozidla značky VIGO BA 165 EJ; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, pripravíme sa.  

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

     Za:              21 poslancov. 

 Proti:              Nikto. 

 Zdržal sa:          Nikto. 

 

 

 

BOD 30:  

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Chcem poďakovať pánom poslancom, ktorí tento materiál 

pripomienkovali, dopĺňali aby bol čo najlepší. Ide 

o opätovné vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. Je to 

majetok, ktorý okrem prízemia sa nevyužívame, a je to 

škoda. Špeciálne poslancovi Gašpierikovi.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 
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 Prosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

  

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy 

o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice 

na Krížnej č. 33 v Bratislave“ s uvedenými podmienkami 

súťaže;  

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:         Nikto. 

 Máme pred sebou ďalšiu obchodnú verejnú súťaž. 

 

 

 

BOD 31: 
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Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti hornej 

lanovky a dolnej lanovky vrátane ich príslušenstva – 

visutej osobnej sedačkovej jednolanovej obežnej lanovej 

dráhy s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe 

Bratislava, Železná studnička – Kamzík, stožiarov lanovej 

dráhy, ako aj prislúchajúcich pozemkov 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pôvodne, ako viete, plánovali sme že my ako mestská 

časť tu budeme investovať. Pán riaditeľ kancelárie Böhm 

spolu s niektorými z vás riešil otázku, či by tam mestská 

časť nemohla obnoviť vlek. Viete že lanovka nás zaťažuje 

každý rok vysokou čiastkou, ktorá je určená vlastne na 

zábavu kohokoľvek kto tam príde, pretože nie je možné vo 

vstupnom odraziť celkovú výšku nákladov.  

 

     Prišiel pán poslanec Szuštík s návrhom aby sme 

vyhlásili obchodnú verejnú súťaž. My sme sa s tým 

stotožnili, ďakujeme za iniciatívu, pretože možno naozaj 

bude jednoduchšie, keď si to zoberie nejaká súkromná osoba 

než aby bola mestská časť, ktorá bude investovať „x“ tisíc 

Eur do lanovky a jej okolia s cieľom realizovať nejaký 

podnikateľský zámer.  

 

 Otváram k tomu diskusiu; nech sa páči.  

 Nikto nie je prihlásený. 

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

 Návrh uznesenia: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

     po a) vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na 

predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie  

„Zmluvy o nájme; tak ako je uvedené v pretlači: 

 

. časti stavby – Lanovky – hornej stanice so súpisným č. 

2827 nachádzajúcej sa na parc. č. 19614/3 zapísanej na LV 

č. 2275 nachádzajúcej sa v k. ú. Vinohrady 

 

. stavby – Lanovky – dolnej stanice so súpisným č. 2827 

nachádzajúcej sa na parc. č. 19614/6 zapísanej na LV č. 

2275 nachádzajúcej sa v k. ú. Vinohrady, 

. príslušenstva a súčastí stavieb Lanovky – hornej a dolnej 

stanice, t.j. visutú osobnú sedačkovú jednolanovú obežnú 

lanovú dráhu s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe 

Bratislava, Železná studnica – Kamzík spolu so všetkými jej 

súčasťami a príslušenstvom, 

 

. stožiarov lanovej dráhy, 

. pozemku parcely registra „C“ č. 19614/3 – Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 601 m2 zapísané na LV č. 2275 

nachádzajúceho sa v k. ú. Vinohrady, 

 

. časť pozemku parcely registra „CV“ č. 19614/6 – Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 152 m2 zapísaného na LV č. 2275 

nachádzajúceho sa v k. ú. Vinohrady, 
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. časť pozemku parcely registra „C“ č. 19614/7 – Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 426 m2 zapísaného na LV č. 2275 

nachádzajúceho sa v k. ú. Vinohrady, 

. časť pozemku parcely registra „C“ č. 19614/9 – Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 268 m2 zapísaného na LV č. 2275 

nachádzajúceho sa v k. ú. Vinohrady“ 

 

     po b) priložené obchodné podmienky verejnej obchodnej 

súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti 

hornej lanovky a dolnej lanovky vrátane ich príslušenstva – 

visutej osobnej sedačkovej jednolanovej obežnej lanovej 

dráhy s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe 

Bratislava, Železná studnička – Kamzík, stožiarov lanovej 

dráhy, ako aj prislúchajúcich pozemkov; 

bez pripomienok.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Za:             17 poslancov.  

     Proti:             Nikto. 

     Zdržal sa:         Nikto. 

 

 Ideme na materiál R/1. 
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MATERIÁL R/1:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove 

Miestneho úradu na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tu by som rád upozornil, že pani vicestarostka navrhla 

riešiť autoremedúrou návrh uznesenia.  

     Čiže namiesto prenájmu na dobu 1 roka na dobu 6 

mesiacov na základe návrhov dvoch poslaneckých klubov.  

 

     Ako viete, ide o záujem zriadiť u nás na Miestnom 

úrade funkciu mediátora s tým, že by platil nájom 1,00 € 

plus energie a za to by sme mali zľavu 50 %. Keď hovorím 

„my“, myslím Novomešťanov s tým, že pol roka bude na to, 

aby sa ukázal, či ten systém má zmysel, nemá zmysel, aké 

výhody by to prinieslo Novomešťanom, aké počty Novomešťanov 

vôbec takýto inštitút zaujal, atď.  

 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 mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  



 

 

 

                                                             Zápisnica 17. zas. MZ B-Nové Mesto 11.6.2013 

66 

p r e n á j o m  nebytového priestoru – kancelárie č. 114, 

o celkovej výmere podlahovej plochy 16,19 m2, 

nachádzajúceho sa na 1. poschodí administratívnej budovy 

(Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto) na ul. Junácka 1 

v Bratislave so súpisným číslom 3216, postavenej na pozemku 

registra „C“ KN č. 15123/11, vedeného Správou katastra pre 

hl. mesto SR Bratislavu pre k. ú. Nové Mesto na LV č. 5750, 

nájomcovi: Mgr. Branislav Arbet, zapísaný v registri 

mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 738, 

nar. 01. 05. 1968, bytom: Martinengova 2, 811 02 

Bratislava, na dobu určitú – na obdobie 6 mesiacov, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.  

 

 S podmienkou, že nájomca sa zaväzuje vykonávať 

mediáciu v občianskych sporoch (majetkových a nemajet-

kových, susedských a rodinných, spory vo vzťahoch rodičov 

a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, 

medzikultúrne a etnické spory) pre obyvateľov mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto s 50 % zľavou na ceny za 

výkon mediácie.  

 

     A s podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy najneskôr 

do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Miestnom 

zastupiteľstve.  

a) za nájomné vo výške 1,- €/m2/rok  

b) za služby spojené s nájmom (elektrická energia, ÚK, 

voda, OLO) vo výške 85,- €/mesiac. 

 

     Ročné nájomné celkovo vo výške 1 036,19 €. 
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     Mesačné nájomné celkovo vo výške 86,35 €; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne  

 Za:              21 poslancov. 

 Proti:              Nikto. 

     Zdržal sa:          Nikto. 

 Poďme ďalej.  

 

 

 

MATERIÁL R/2: 

Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto po inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov 2012 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu, nech sa páči. 

 Prosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

na základe opatrení zo Záverečnej správy z inventarizácie 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bod č. 1, 6. a 7., 

vyradenie hmotného a nehmotného majetku mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto v celkovej hodnote 31 803,32 € 

uvedeného v nasledovnom zozname; podľa položiek uvedených 

v zozname v predtlači:  

     účet 013 001 

p.č.  Invent.  

      číslo       Názov inventarizovaného majetku 

1.    0013    Progr. vybav. sklad, inv., fakt.   

2.    0020    Progr. vybav.Windows 

3.    0030    Akt. progr. vybav. Jurix CDV 

4.    0031    Software WB WN BASE 

5.    0034    Software 602 2xN6PI OaM 

6.    0035    Software 602 Tex602 Mc P10 

7.    0039    Aktualiz. Jurix CDW 

8.    0043    Microsoft SQL Server 

9.    0044    Windows NI Server 25 klient. 

10.   0018    Softwer 

11.   0052    Rozš. progr. NOD 

12.   0054    Aktual. Jurix CDW 

13.   00587   SQL 

14.   0060    Prepoj. miezd 

15.   0064    Aplikač. softwer 

16.   0069    Solftwer MS SQL 

17.   0070    SOP Windows 

18.   0072    Visual St. 6.0 Enterpr.Edit Eng CD Upg. 
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19.   0056    Softwer 

 

     účet 022 001        

1. 54010318 Tlačiareň HP 1100 

2. 34290305  Klimatizačná jednotka RAC 13 

             EE, Toshiba 

3. 54010359  Tlačiareň HP LJ 1200 

4. 54010360   Tlačiareň HP LJ 1200     

5.   34320364   skriňa chladiaca Coolex 

6.   54010212   Tlačiareň HP LJ6P 

7.   54010314   Tlačiareň HP 1100    

 

     účet 022663 

1.   3/3989     Počítačová zostava 582/2; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Pán poslanec Bobák; nech sa páči, hlásite sa? (Nie.) 

Dobre.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

     Za:             19 poslancov. 

     Proti:             Nikto. 

     Zdržal sa:         Nikto.  

 

 

MATERIÁL R/3: 
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Návrh na kúpu kopírovacieho zariadenia pre Stredisko 

kultúry Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Myslím, že môžeme ísť rovno hlasovať; tam asi netreba 

ani diskutovať, ani nejaké úvodné slovo. 

 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e   

1. navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo 

výške 2 500,00 € pre Stredisko kultúry na nákup 

kopírovacieho zariadenia 

2. navýšenie kapitálových príjmov vo výške 2 500,00 € 

zapojením rezervného fondu na stanovený účel; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:             20 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto. 

 Ideme na materiál R/5. 

 

 

MATERIÁL R/4: 

Návrh na riešenie súdneho sporu vedeného na Okresnom súde 

Bratislava III pod č. k. 29 Cb 140/2010 o vydanie 

bezdôvodného obohatenia so spoločnosťou MIDOR, s.r.o., so 

sídlom Osadná 12, Bratislava, IČO 35 899 239, zapísanou 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: 

Sro, Vložka číslo 33041/B. 

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

 

  

MATERIÁL R/5: 

Návrh na zariadenie dvoch tried Materskej školy Pionierska 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, tam asi tiež niet o čom diskutovať.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  
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1. Navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo 

výške 13 500,00 € pre ZŠ s MŠ Sibírska na zariadenie 

dvoch tried materskej školy Pionierska, a to: 

- skriňová zostava na spanie – 2 ks, spolu 6 000,00 € 

s DPH, 

- zostava šatňových skriniek – 2 ks, spolu 3 500,00 € 

s DPH, 

- zostava bezpečnostných krytov na radiátory, suma 

4 000,00 € s DPH. 

 

2. Navýšenie kapitálových príjmov vo výške 13 500,00 € 

zapojením rezervného fondu na stanovený účel. 

 

3. Presun v časti bežných výdavkov z programov: 

a) vo výške 5 000,00 € z programu ÚŠF a VO – všeobecné 

služby: 

 

Funkčná klasifikácia 01116, Ekonomická klasifikácia 637004 

– Všeobecné služby, Kód zdroja 41, Program 1.1.5., 

Hospodárske stredisko 0028. 

 

b) vo výške 3 000,00 € z programu Prieskumy, rozbory 

a monitoring – prieskum na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia: 

Funkčná klasifikácia 0560, Ekonomická klasifikácia 637011 – 

Štúdie, expertízy, posudky, Analytika 003, Kód zdroja 41, 

Program 5.3.3., Hospodárske stredisko 0252, 

 

c) vo výške 1 500,00 € z programu Kultúra 
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Funkčná klasifikácia 08209, Ekonomická klasifikácia 637002 

– Konkurzy a súťaže, Kód zdroja 41, Program 7.5., 

Hospodárske stredisko 0060 

spolu vo výške : 9 500,00 € 

 

na obstaranie zariadenia pre ZŠ a MŠ Sibírska – Materská 

škola Pionierska, a to podľa zoznamu a položiek uvedených 

v predtlači: 

 

1. skriňová zostava do herne – 1 ks, v sume  500,00 € 

s DPH, 

2. Nákup detských stolov (6 kusov) a stoličiek (45 

kusov), v sume 2 000,00 €,  

3. Hračky v sume 2 000,00 € s DPH, 

4. Výtvarný materiál v sume 1 000,00 € s DPH, 

5. Textil (koberce) v sume 1 000,00 € s DPH, Zariadenie 

do školskej jedálne (taniere, príbory, poháre, šálky, 

hrnce..) v sume 3 000,00 € s DPH; 

 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             20 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto.  
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MATERIÁL R/6: 

Návrh na dopracovanie projektovej dokumentácie k parkovacej 

politike a vybudovanie brány k dvoru na Kalinčiakovej ulici 

 

    

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, 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 mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

 

1. navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov na 

dopracovanie projektovej dokumentácie k parkovacej 

politike vo výške 6 000,00 €, 

 

2. navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov na 

vybudovanie brány do dvoru ohraničeného ulicami 

Kalinčiakova, Pri starej prachárni, Trnavská 

a Družstevná vo výške 4 500,00 €, 

 

3. navýšenie rozpočtu v časti kapitálových príjmov 

zapojením rezervného fondu vo výške 10 500,00 € na 

uvedený účel; 
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bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             20 poslancov. 

 Proti:             Nikto.  

 Zdržal sa:         Nikto. 

 

 

 Máme pred sebou posledné dva body, ktoré sa týkajú 

parkovania. 

 Chcem sa opýtať, pán poslanec Gašpierik, nechoďte ešte 

preč.  

 Pán poslanec Uhler mal prísť z mesta ako šéf dopravnej 

komisie na pol štvrtú. Môžete mu, prosím vás zavolať? Alebo 

pán poslanec Korček, môžete vy zavolať, možno máte na neho 

číslo. Aby neprišiel, keby sme mali po hlasovaní náhodou, 

keď sme boli takí rýchli, i keď tu očakávam, že budeme 

diskutovať o týchto veciach. 

 Pán prednosta, zatiaľ mohli by ste tieto dva materiály 

uviesť?  

 

 

MATERIÁL R/7: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Bratislavy č. ../2013 o vymedzení úsekov miestnych 
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komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia 

a spôsob preukázanie jej platenia 

 

 

MATERIÁL R/8: 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 

73 o písm. zc), čl. 74 o písm. z) (pôsobnosti v oblasti 

pozemných komunikácií) a čl. 91 o ods. 3 (rozpočtové 

určenie príjmov) 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Dobrý deň. Poprosil by som, začal by som obrátene.  

 

     Začal by som materiálom, ktorý je označený pôvodne 

R/7, teraz R/8; je to dodatok Štatútu, lebo až schválením 

Štatútu sa vytvára predpoklad na pokračovanie v tom 

všeobecne záväznom nariadení.  

 

 Principiálne hlavné mesto navrhuje v časti pre mesto 

a pre  mestské časti, keď otočíte na ten materiál, poslednú 

stranu, aby malo mesto kompetencie a mestské časti 

kompetencie, aby sa dalo v podstate pokračovať v dopravnej 

politike s tým, že mesto vymedzí na návrh mestskej časti 

všeobecne záväzným nariadením komunikácie, kde sa bude 

parkovať, určí spôsob a preukázanie ich platenia.  
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     A mestské časti určia, dajú mestu tieto návrhy, ale na 

trojkách a štvorkách takisto vymedzí podrobností, ktoré sa 

týkajú všeobecne záväzných nariadení mestskej časti.  

 

 Chcel som poprosiť jednu vec čo pokladám za problém, 

že tie dva sú praktické veci, ten posledný výnos hovorí 

o prerozdelení prostriedkov medzi mesto a mestskými časťami 

a mesto principiálne, niekto musí povedať prvý návrh, 

uviedli, že navrhujú aby rozdelenie výnosu spojené z tohto 

po rozdelení percentom 70 % príjmu mestské časti a 30 %  

príjmu mestských časti.  

 

     Dá sa o tomto čísle diskutovať, voľakto musel to číslo 

prvé povedať.  

 To je v podstate k Štatútu.   

 

 K všeobecne záväznému nariadeniu, to už je aplikácia 

tohto materiálu do postupu, ako sa to má vlastne v rámci 

Bratislavy hýbať. 

 

 Chcel som poprosiť, k tomuto Štatútu sme vypísali 

celkove 4 pripomienky k Štatútu.  

 

 A piata je k zmluve, lebo mesto zároveň priložilo 

k materiálu že chce, aby parkovacia politika medzi mestom 

a mestskými časťami bola riadená zmluvou.  

 

     Myslíme si a po prerokovaní s právnikmi, že jednoducho 

v tejto časti sa nemáme čo riadiť zmluvou, ale má to byť 

jasne uvedené buď v Štatúte alebo vo všeobecne záväznom 

nariadení. 
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 Takže doporučujeme o zmluve nediskutovať. 

 

     A prípadne upozorniť mesto, že by túto vec malo 

doplniť ako do štatútu.  

 

 A v tých ostatných veciach tie pripomienky, ktoré sú 

tu, sú není komplikované, sú není zlé alebo čosi, alebo že 

by zastavovali, obmedzovali, len návrh toho nesúhlasného 

stanoviska je v podstate vyplývajúci z logiky, že keď by 

ste odsúhlasili súhlasné stanovisko, tak to už nikto na 

úrovni mesta sa nariadením nebude zaoberať.  

 

 Preto ako predkladatelia píšeme tento spôsob návrhu že 

nesúhlasíme, lebo tým pádom nútime autorom v meste sa 

s materiálmi alebo s názormi na úrovni mestských častí 

zaoberať. 

 

 Poprosím, žiadne zásadné výhrady k tomuto nie sú, ani 

sme nedostali, aj v podstate sa tu dlhodobo pracuje. 

Materiál bol spracovaný s poradcom pána starostom s pánom 

Dulom, pánom Slámkom, právnym oddelením, mnou, a my sme 

v podstate zložili tie názory, ktoré tam asi majú byť. 

Snažili sme sa komunikovať vždy s predsedom komisie pánom 

Novitzkým, preposielať veci. Myslím si, že tieto veci sú 

nejako odsúhlasené.  

 

     Náš návrh konkrétne znie:  

 

     Všeobecne záväzné nariadenie neprijať z dôvodu že sú 

pripomienky, aby sa doňho zapracovalo. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otvárame diskusiu. 

 Dámy a páni, nech sa páči. 

 Pán poslanec Winkler sa hlási. 

 

 

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

     Ďakujem pekne, pán starosta za slovo.  

     Pán Kollárik, mohli by ste ešte raz to zopakovať, lebo 

vy ste to spojili.  

      

     Viem, že jedno s druhým súvisí, ale zdá sa mi, že 

niektorí páni poslanci alebo panie poslankyne nemajú v tom 

úplne jasné.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Samozrejme, je to rozumné; jeden bod, potom druhý bod.  

 Čiže, pán prednosta, skúsme sa ešte raz zamerať na 

jeden bod, ten si rozobrať, začať nejakú diskusiu, prípadne 

to schváliť. Prosím. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Začnem Štatútom, lebo v Štatúte sa musí najskôr 

generálne povedať áno alebo nie. 

 

 Štatút rozdeľuje právomoci mesto a mestské časti. 

     A v jedinom bode vidím problém s tým, že rozdelenie 

príjmu medzi mesto a mestské časti.  
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     A tam doporučujem otvoriť diskusiu, či je primeraný 

alebo neprimeraný. A či je vhodný, aby pre celé mesto bol 

taký alebo taký. Percento 30 alebo 70 je jedinou asi vecou 

ktorú treba diskutovať, lebo ostatné sú logické veci pre 

činnosti aby to mohlo fungovať.     

 A to je k Štatútu.  

 

 Tam doporučujem to prijať, lebo očakával som tu nejaké 

návrhy, lebo nevieme sa ani my vyjadriť, či to číslo 30 

alebo 70 alebo 20, 50, 10, 90 je vhodné. Nevie to ešte 

dneska nikto vypočítať. Ale jednu vec, ktorá sa dá zmeniť 

zase, v prípade keď sa dostane k normálnym číslam. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán poslanec Galamboš, nech sa páči, máte slovo. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo. Keď tento materiál schválime, tak ho 

schválime v tomto pomere 30, 70. Nič viac, nič menej. 

A spoliehať sa na to, či sa to bude meniť, nebude, možno, 

atď., to je vec budúcnosti. Takže, ako je psano, tak je 

dano, bohužiaľ by sme to schválili v tomto pomere. Máte 

pravdu celú.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Máte pravdu. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

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

 Ďakujem pekne. Čiže, prepáčte pán poslanec, zostaňte 

ak môžete. 

 Ak dovolíte, berme to ako naozaj diskusiu. Čiže aby 

sme dokončili, pán poslanec navrhujete iný pomer 

rozdelenia? 

 

 

Poslanec Ing. P.  G a l a m b o š : 

 V tomto momente nevieme aký je pomer komunikácií 

jednotiek, dvojek, trojek a štvoriek. Staré Mesto má 

napríklad vysokú obratkovosť parkovacích miest. My nevieme, 

ako sa to parkovanie u nás bude správať. To je vecou 

života, to ťažko povedať. Staré Mesto podľa mňa s týmto 

súhlasiť nebude.  

 

 My, v tomto momente neviem povedať, že berme to alebo 

neberme to, skutočne.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Navrhujem odložiť to, ale nejakým iným systémom alebo 

nejakým iným spôsobom to ešte prerokovať; alebo neviem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 Moja otázka smerovala k tomuto pomeru a chcel som sa 

spýtať našich konateľov, že či je to v poriadku? Ale 

odpovedal už pán Galamboš; a pomer, že či to neupraviť, 

áno? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Jasné. Vysvetlím, ak dovolíte.     

 Pôvodná predstava bola absolútne rigidná, alebo teda 

absolútne, bola podstatne rigidnejšia a vychádzala z toho, 

koľko parkovacích miest má mestská časť a koľko parkovacích 

miest má mesto. Tým pádom v každej mestskej časti by to 

bolo inak. Tým pádom, priznám sa, mňa to tiež trošku 

prekvapilo, lebo je to taká zmena oproti minulosti 

a v tejto veci potrebujem naozaj počuť váš názor. Osobne 

mám pocit, že ten pomer parkovacích miest, mesto, mestská 

časť je skôr 8 : 2,  ako 7 : 3, ale nie som si istý, že či 

toto je vec, ktorá by mala byť taká relevantná. 

 

 Tak či onak zastupiteľstvo mesta je koncom tohto 

mesiaca a my by sme mali povedať jasne áno alebo nie.  

 

     Čiže navrhujem pokračovať v diskusii.  

 

     V priebehu najbližších pár minút by mal prísť pán 

poslanec Uhler, ktorý by nám povedal stanovisko dopravnej 

komisie a teda prinesie nejaký odkaz od pána primátora.  
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 Kým príde, ak dovolíte, pretože nie je nikto 

prihlásený, by sme mohli prejsť k tomu druhému materiálu; 

pán prednosta. 

 

 

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

     Druhý bod je Všeobecne záväzné nariadenie.  

     Čiže už to je dokument, na základe ktorého chce mesto 

riešiť už samotnú časť toho parkovania, alebo postaviť sa 

k nemu nejakým spôsobom. 

 

 Chcel som poprosiť, nie je problematické 

z jednoduchého dôvodu okrem drobných alebo malých chýb. 

Zabúdajú na to, že v Bratislave nebýva občan ktorý má 

trvalý pobyt v Bratislave. V Bratislave máme všetci, Nové 

Mesto, Ružinov, Karlova Ves, ale my nebývame v Bratislave. 

Nikto nebýva v Bratislave, býva len v Čunove alebo v Čadci. 

Čiže je to drobnosť, ale ju treba v materiáli upraviť, lebo 

občan s trvalým pobytom Bratislavy neexistuje.  

 

 Čiže zdá sa to, že je to problém, ale je to drobnosť, 

ktorú musíme akože opraviť. 

 

 Zabúda sa na to, že veľké množstvo z vás, ja nie som 

teda, ale mnohí z vás, máte auto na leasing. Nájom 

a leasing to sú dve rozdielne veci. Zabudlo sa, že existujú 

ľudia, ktorí spravujú a prevádzkujú autá aj týmto spôsobom, 

čiže do tých vymenovaných doplniť.     

 

 Potom sme navrhli, aby minimálna doba stania, kde je 

vyznačená bola 2 hodiny, aby to bolo právo mestskej časti. 
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Čiže zrušiť tú časť, kde v paragrafe 3 hovoria, že mimo 

zóny kde je povolené, ak je dopravným vyznačením minimálna 

doba stania.  

 

 Minimálnu dobu stania si bude určovať príslušná 

mestská časť. A možno že v Starom Meste bude minimálna doba 

stania hodinu a v Petržalke bude 2 hodiny, a v Čunove bude 

5 hodín, ale neurčíme to, že 2 hodiny pre celú Bratislavu. 

Čiže len vylúčiť ten objem, ale ponechať to na tom 

dopravnom značení a rozhodnutí pri príslušnom konaní. 

 

 

 A druhé vypustiť, pretože ku tomuto materiálu máte 

pripojenú aj zmluvu a neriešiť vzťah pre dopravu, 

parkovanie medzi mestom a mestskou časťou zmluvou, ale túto 

zmluvu rozobrať a presunúť ju do Štatútu a do Všeobecne 

záväzného nariadenia. Nemôže byť medzi nami zmluva.  

 

     V podstate každé mesto a mestská časť riešime dopravnú 

politiku a buď je rieši jeden alebo druhý s vymedzenými 

kompetenciami ktoré určil zákon, štatút a nemôžeme o tom 

spraviť zmluvu. Tam je určená zákonom postupnosť a sú tam 

zadefinované zodpovednosti. Je to hľadanie niečohosi iného, 

čo má byť premietnuté jasne a jednoznačne. Lebo keď nastane 

situácia, že tú zmluvu nepodpíše Čunovo, tak čo sa bude 

diať? Alebo nepodpíše ju Petržalka, máme problém.  

     Ona má byť buď v Štatúte a takto sa zdvihnú ruky 

a platí.  

     Alebo vo všeobecne záväznom nariadení zdvihnú sa ruky 

a platí. A nie že v niektorej časti bude ten systém 

a v niektorej nebude.  
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 Preto dovoľujeme si navrhnúť, aby tá časť čo je zmluva 

sa objavila ako buď doplnok a preto je aj to negatívne 

stanovisko.  

 

     Kolegovia, vidím, že ste z toho celí rozbabraní. 

Nebojte sa, ja z parkovacej politiky mám veľký fukot aj pre 

prednostu, lebo nie že sa ho bojím. To nás tu ľudia budú, 

ozaj ako aby sme urobili dobrý krok.  

 

 Bolo mi napovedané, aby som vám v nejakom tom 

rozhovore tuto nie že doporučil ale keď sa neviete z toho 

vystúpiť neprijatím, robíme vlastne potichu rozhodnutie že 

súhlasíme.  

 

 Kolegovia mi tu navrhovali, niektorí z vás, aby sme to 

zobrali na vedomie. Neviem, či to na meste zoberú, že keď 

sa zoberie na vedomie, tak jednoducho že vlastne s tým 

nesúhlasíme.  

 

 Preto radšej doporučím, pred vás idem stále s tým, 

neschváľte to. Tým pádom sa jasne povie na to, že to je zlý 

materiál a urobí nám všetkým problémy.  

 

 Neschváliť znamená, že odsúhlasíte „nesúhlasím 

s návrhom VZN“.  

     Je to uznesenie, ako je predložené.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, počkáme ešte minútku, pán Uhler by tu už 

mal byť.  
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     Tak bolo by podľa má neslušné predsa len tieto body 

nejako uzavrieť bez toho, aby sme si vypočuli mesto a 

dopravnú komisiu.  

 

 Čiže, dámy a páni, ak dovolíte, kým príde pán 

poslanec, dovolím si dať prestávku. Stačí 5 minút?  

 Čiže stretneme sa, dajme tomu 15,41 hod. 

 Ale to už sa s vami rozlúčim. 

 Rokovanie bude viesť pani vicestarostka.  

 

 Ďakujem vám pekne za dnešnú aktívnu spoluprácu 

a uvidíme sa pri ďalších stretnutiach.  

 

 Čiže, dámy a páni, 15,41 hod. rokovanie pokračuje.  

     (Krátka prestávka.) 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Alebo iná situácia, že predkladateľ tie body stiahne 

po vašej diskusii, aby sa to už nemuselo opakovať.  

 

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Prosím, páni poslanci, prezentujte sa, buďte takí 

dobrí, aby sme vedeli koľko nás vlastne je.  

 Nech sa páči, prezentujte sa. 

 

 (Prezentácia.) 

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

 Je to dostatočný počet poslancov, môžeme pokračovať.  

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Nech sa páči, pán Kollárik, keby ste nám trošku k tomu 

ešte voľačo povedali. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Dobrý deň, kolegovia. Ešte raz sa vrátime k tomu bodu.  

     Sú to dva prístupy, jedno je Štatút mesta Bratislavy, 

ktorý v dvoch položkách čl. 74 a 75 udeľuje nové 

kompetencie mestu a mestským častiam vo väzbe na politiku 

parkovania. Čiže určenie miest, ale aj rozhodnutie o tom, 

kto rozhoduje a určuje spôsob výberu alebo aj kontroly 

parkovania. 

 

 Posledný bod pokračuje, ktorý určuje, kde hlavné mesto 

dalo návrh, aby v Štatúte bolo zadefinované percentuálne 

rozdelenie výnosov, ktoré sa získajú z parkovania. 

V súčasnosti na návrh hlavného mesta je určený výnos 30 na 

70. Náš návrh zatiaľ znel, lebo ho nevieme poriadnym 

spôsobom preveriť, prezrieť či je dostatočný, aby sme tento 

návrh prijali. 

 

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Otváram diskusiu.  

     Nech sa páči, kto sa hlási do diskusie? 

 Nech sa páči, pán Winkler. 
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Poslanec Ing. S. W i n k l e r : 

 Ďakujem pekne za slovo. Čiže je možnosť dať návrh na 

zmenu toho pomeru? 80 : 20, áno, v prospech mestskej časti. 

 

 

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

 Čiže vy navrhujete protinávrh, aby v tom čísle bol  

protinávrh mestskej časti v stanovisku, že žiadate mesto, 

aby to číslo zmenilo na 80 : 20.  

 

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Ďakujem. 

 Ešte ďalší niekto sa do diskusie hlási?  

 Ďakujem pekne, keď nikto. 

 

 Vítam medzi nami pána Ing. Mgr. Uhlera, predsedu 

Komisie dopravy a informačných systémov Magistrátu hlavného 

mesta Bratislavy. Nech sa páči, pán inžinier, že by ste 

prišli dopredu alebo k mikrofónu a proste povedali nám 

k tomu niečo. 

 

 

Mestský poslanec Ing. Mgr. Jozef  U h l e r : 

 Dobrý deň. Vážená pani zástupkyňa, vážený pán 

prednosta, poslankyne, poslanci, dostal sa vám na stôl 

návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta, ako aj návrh na 

všeobecne záväzné nariadenie o jednotnom systéme 

parkovania.  
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 Ja by som vás veľmi pekne chcel poprosiť, aby ste 

tieto návrhy podporili.  

 

 Poviem krátko z histórie: Celá debata o parkovaní sa 

vážne začala v apríli minulého roka. Dospelo sa do nejakého 

návrhu, kde systém bol veľmi centralizovaný a takmer všetky 

kompetencie malo mesto. S týmto sa mestské časti nevedeli 

stotožniť, najmä 4 veľké mestské časti ktorých sa to týka. 

Takže primátor nechal prepracovať tieto návrhy a spoločne 

sme dospeli k tomu čo máte teraz na stole.  

 

 Znamená to, že mesto si nechá len základné 

kompetencie, ktoré zo zákona musí mať. Nechá si políciu, 

nechá si evidenciu rezidentov. To je tiež kvôli tomu, aby 

polícia vedela, kto je a kto nie je rezident, keďže im 

dávame v rámci celého mesta zľavy.  

 

 

 A to, kde sa bude parkovať, za akú cenu sa bude 

parkovať, kto bude dodávateľom služieb, či už platieb alebo 

samotnej realizácie dopravného značenia, to si budete robiť 

vy, mestské časti. Tak ste to chceli a takto je to zatiaľ 

asi najlepšie. Aj keď môj osobný názor je, že o 5 rokov 

bude debata o jednotnom systéme, ktorý bude centralizovaný. 

Ale začať nejako treba.  

     A ja si myslím, že ten čas už tu bol pred 10 rokmi, 

aby bolo takéto niečo.  

 

 A dúfam, že sa to teraz podarí, pretože ak nie teraz, 

tak až v ďalšom volebnom období a viete čo to znamená; noví 

poslanci, nové názory a znovu stratené 3 roky. 
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 Samozrejme, žiadny systém nie je bez chyby. To hovorím 

už teraz dopredu. Určite sa aj tu teraz vyskytnú. Pri 

realizácii sa narazí na niečo, s čím sme dopredu 

nepočítali. Budete vy mať nejaké výhrady k tomu, malé 

mestské časti, ktorých sa to zatiaľ netýka, ale neskôr sa 

ich možno začne týkať. Mesto bude mať možno nejaké výhrady, 

všetko sa dá zmeniť.   

 

 Ale niekde treba začať.  

     A tento začiatok je podľa mňa veľmi dobrý. 

 

 Zmena Štatútu je teda o tom, že vy navrhujete ktoré 

komunikácie, mesto ich schvaľuje. Je to podobné, ako 

s názvami ulíc, ak ste, teda určite ste niekoľko ulíc 

v tomto období nazvali.  

 

     A takisto v zmene Štatútu ide o delenie.  

     Ako som počul, delenie 70 : 30 sa vám zatiaľ 

nepozdáva. Máte pocit, že vašich parkovacích miest bude 

viac ako tých mestských. To je oprávnené, Petržalka bude 

mať rovnaký pocit, Staré Mesto možno nie, tam je zase iný 

pomer. 

 

 Ale určite, ak dáte pripomienku k tomu, ak teda 

odsúhlasíte návrh Štatútu a zároveň poviete, že áno ale 

žiadame 80 : 20, tak si môžete by istí, že tých 80 budete 

mať alebo to jednoducho neschválime. Máte tu poslancov, 

ktorí sú aj v mestskom zastupiteľstve, myslím si že tam 

majú veľmi silné slovo.  
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 Pán primátor ma dnes poveril, aby som vám aj v jeho 

mene toto bez problémov sľúbil. Bude sa snažiť, aby vám 

vyšiel v ústrety. A za nás vám môžeme naozaj sľúbiť, že ak 

to tak nebude, tak to jednoducho neodsúhlasíme. Budeme vaše 

názory brať veľmi vážne, pretože vy, Staré Mesto, Petržalka 

a Ružinov ste najdôležitejší partneri. Ďakujem.  

 

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Ďakujem pekne, pán inžinier. Ak má ešte niekto 

z poslancov nejaký dotaz, nejakú otázku na pána inžiniera, 

nech sa páči, čo sa týka dopravnej politiky. 

 

 Prosila by som predsedu návrhovej komisie, aby sa dalo 

hlasovať o návrhu pána poslanca Winklera.  

 

 

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

 Takže pán Winkler, tak ako zložil pripomienku, ktorá 

obsahovo hovorí, že výnosy z úhrad by sa mali rozdeliť 

v pomere 80 % pre mestskú časť a 20 % pre hlavné mesto. 

A teda že ten materiál ak schválime, tak by po tomto 

schválení mal ísť s touto našou pripomienkou na mesto.  

 Takže najprv o tej jeho pripomienke by sme mali 

hlasovať; vy musíte hlasovať. 

 

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Nech sa páči, hlasujeme o tej pripomienke. 

 Kto je za? 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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 (Hlasovanie.) 

 Za:             14 poslancov. 

     Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto.  

 Tak sme to schválili.  

 

 A teraz vlastne budeme hlasovať o celom návrhu aj 

s touto pripomienkou. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 

 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e  

stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 

73 o písm. zc), čl. 74 o písm. z) a čl. 91 o ods. 3 

s pripomienkou pána Winklera, tak ako bola prednesená.     

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Ďakujem. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:            14 poslancov. 

 Proti:            Nikto. 

 Zdržal sa:        Nikto.  

 Návrh uznesenia sme schválili.  
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 Teraz máme prerokovať návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Bratislavy o vymedzení úsekov 

miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 

vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej 

platenia a spôsob preukázania jej platenia. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto materiálu. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Kolegovia, môžem povedať?  

 Bola tu diskusia k tomu ako pokračovať ďalej. 

 

 Pán Uhler prišiel s tým, že jednoducho prosí aby za 

mesto sme sa pozitívne k tejto veci vyjadrili a spravili. 

 

 Tie pripomienky, ktoré tam máte v materiáli zapísané 

tu prisľúbil a ja ho poprosím, aby ako predseda komisie 

ešte raz vystúpil a povedal vážne, či tie pripomienky sa 

budú s nimi zaoberať, aby to nebolo tak, že sa pošlú kdesi 

preč. 

 

     A doporučím potom zmeniť, že miestne zastupiteľstvo 

nie že neschvaľuje ale „schvaľuje stanovisko s vypísanými 

pripomienkami“.  

 A je to po tejto diskusii rozumnejšie. 

 

 A som rád, že pán Uhler došiel sem, pretože jednoducho 

je to dôležité, aby sa tieto veci diali v súčinnosti mesto 

s mestskými časťami. 
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 Pán Uhler, môžem vás poprosiť, keby ste k tomuto 

povedali vetu. 

 

 

Mestský poslanec Ing. Mgr. Jozef  U h l e r : 

 Jasné. Ďakujem. Pred chvíľočkou som dostal vaše 

pripomienky k VZN. Čo sa týka jednotky a dvojky, to sú skôr 

nejaké formálne opravy, v čom asi nebude žiadny problém. 

Teda dvojka musí byť opravená tak, ako ste to navrhli.  

 

 Tretia pripomienka, motorové vozidlo využívané 

prostredníctvom leasingu; toto síce nie je úplne v súlade 

so zásadami, ktoré sme schválili v septembri roku 2012, ale 

to neznamená že niečo čo schválilo mestské zastupiteľstvo 

nemôže mestské zastupiteľstvo zmeniť. Má to svoju logiku 

a myslím, že to tam bolo pokryté iným spôsobom toto, ale 

môžeme to tam dať aj výslovne.  

 

 Bod 4, bude asi najkontroverznejší, pretože k zľave 

pre Bratislavčanov má veľké výhrady Staré Mesto, a o tejto 

zľave bude určite najväčšia debata čo sa týka celého VZN. 

Neviem, ako to dopadne v tejto chvíli.  

     Ale vaša požiadavka je logická, aby Bratislavčania 

mali polovičnú zľavu vždy všade za každých okolností 

a nebudeme rozdeľovať či ide o krátkodobé parkovanie alebo 

o dlhšie parkovanie. Takže je to logické, budeme sa snažiť. 

Ja s tým nemám žiadny problém. 

 

 Ja by som bol najradšej, keby Bratislavčania mali vždy 

a všade zľavu, pretože som jeden z tých, ktorý chce zvýšiť 
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podiel obyvateľov s trvalým pobytom, teda tí ktorí tu 

bývajú a nemajú trvalý pobyt.  

 

 A čo sa týka päťky, to by som skôr nechal na 

vyjadrenie legislatívcov, primátora, atď., lebo netýka sa 

to úplne priamo dopravy, či zmluva, či teda niektoré 

ustanovenia tej zmluvy budú vo VZN alebo to bude 

samostatne. Nevidím v tom problém v žiadnom prípade, ale 

toto sa fakt netýka vecnej časti. Ďakujem. 

 

 Takže máte moje slovo, že jedna až tri bude, štvorka 

dúfam že bude, a päťka – k tomu sa neviem vyjadriť.  

 

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Ďakujem.   

 Ešte pán Dubček chce diskutovať; nech sa páči. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Ja som sa práve chcel spýtať na ten problém, lebo veľa 

občanov má autá na leasing, čiže na splátky. A tí by boli 

v určitej nevýhode, lebo nie každý si môže dovoliť povedzme 

zakúpiť vozidlo priamo v hotovosti. A majú trvalé bydlisko 

aj ŠPZ Bratislavy tak ako sa toto vyrieši, tento problém? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Pán Dubček, je v tom jeden problém, a pán kolega tu 

tiež sedí. Tento dokument potrebuje veľký vykonávací 

predpis, kde to bude všetko popísané. V podstate hlavné 
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mesto keď spravilo ten prvý dokument o tom, tak sa 

rozmýšľalo o tom leasingu, ale urobilo sa to takým popisným 

spôsobom, že môže byť niekto kto si ho vyloží, že to nie je 

v tom. A je to jedna z foriem, ako sú držitelia vozidiel 

okrem nájmu. 

 

 Takže preto sme si dovolili to slovo tam ako dopísať, 

aj keď; a keby bol vypracovaný metodický pokyn na jeho 

realizáciu, ktorý asi bude, ale v súčasnosti nie je, tak 

v tom sa to asi objaví. Ale dneska – neviete.  

 

 

Mestský poslanec Ing. Mgr. Jozef  U h l e r : 

 Ja by som sa k tomu vyjadril. Na leasing sa myslelo 

hneď v tej časti kde sa hovorí, že je držiteľom vozidla. 

Pretože, ak máte auto na leasing, v technickom preukaze ste 

zapísaný ako držiteľ vozidla. Takže toto je vyriešené. Ale, 

ak by tam nastal nejaký prípad, že sú leasingy aj keď nie 

je držiteľom vozidla, na to sa ešte určite spýtame. 

Nemyslím si, že taký prípad je, ale zistíme to.  

 

 Operatívny leasing je prenájom nepretržite po dobu 

dlhšiu ako je 12 mesiacov; to tam tiež je.  

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte niekto má do diskusie niečo? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Kolegovia, keď nemáte do diskusie nič; 
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Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Ahá,  pán Winkler; nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Tak priznám sa že neviem ako budem 

teraz hlasovať, lebo máme doporučenie nesúhlasiť.  

 

     Teraz sa hovorí súhlasiť s pripomienkami a dva kluby 

sme sa dohodli, ako náš klub nezávislých z SDKÚ že 

zoberieme to, že navrhneme uznesenie, ktorým berieme ako na 

vedomie toto VZN.  

 

 Takže skutočne poprosil by som vás, pán Kollárik, na 

také záverečné zhrnutie tohto. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Máte pravdu v tom. 

 

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

 Dobre.  

     Ešte sa spýtam, pán prednosta, keď to zoberieme na 

vedomie, budú to brať ako súhlas, nesúhlas? Alebo? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Nie je to podľa toho, lebo mesto môže dostať súhlas 

a nesúhlas. Aj nás primátor špeciálne listom upozornil, 
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ktorý prikladá k takýmto veciam, kde pýta súhlas alebo 

nesúhlas. Každé iné vyjadrenie pokladáme, že nesúhlasíte. 

 

 Ja vám chcem doporučiť a poprosiť, neberiem to žiadnym 

iným spôsobom, ani nemanévrujem. Robil som gro na tomt 

materiáli, aj keď s kolegami, a navrhujem, a poprosím, 

autoremedúrou upravujem, že neschvaľuje na „schvaľuje“. 

Poprosím vás. 

      

     A už v tom hlasovaní ako sa k tejto veci vyjadríte, 

lebo je tu predseda mestskej komisie, ktorý sa zaručil, že 

tie veci, ktoré boli vo vyjadrení sa problémom asi nestanú 

a že budú. 

 

 A ja rozumiem tomu, že ste sa chceli zdržať tohto, 

lebo jednoducho nie je to jednoduché rozhodnutie. Toto nie 

je jednoduché rozhodnutie pre Bratislavu. Nie je to 

jednoduché rozhodnutie.  

 

 

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

 Pán prednosta, môžem sa spýtať za návrhovú komisiu. 

 Čiže návrh uznesenia by bol, že schvaľuje tak ako je 

to napísané s tým, že by bolo s pripomienkami tak ako sú 

uvedené v dôvodovej správe. Áno? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 V stanovisku sa objaví, že nesúhlasí; vyškrtnem to aj 

v tej časti čo je stanovisko, na tej strane, myslím že 4. 
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Bude tam tiež, že keď bude zosilené, že súhlasí; 

s pripomienkami. 

 

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Nech sa páči, pán predseda. 

 

 

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

 Takže miestne zastupiteľstvo  

 

     s c h v a ľ u j e  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Bratislavy č. ../2013 a vymedzení úsekov miestnych 

komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia 

a spôsob preukázania jej platenia;  

s pripomienkami tak ako sú uvedené v dôvodovej správe. 

 

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Hlasujeme. Nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:             13 poslancov. 

 Proti:             Nikto. 

 Zdržal sa:         Nikto.  

 Uznesenie sme prijali.  
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Mestský poslanec Ing. Mgr. Jozef  U h l e r : 

     Ďakujem za dôveru.  

 

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Ešte máme bod rôzne. 

 

 

BOD 32: 

R ô z n e  

 

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Program sme vyčerpali a kto sa hlási do rôzneho? 

 Nikto sa nehlási. 

 

 Sú nejaké interpelácie?  

 Interpelácie nie sú tiež žiadne.  

 

 

BOD 33: 

Záver 

 

 

Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Ďakujem vám všetkým za aktívnu účasť a prajem vám, aby 

ste si cez leto oddýchli a načerpali nových síl, aby sme na 

jeseň mohli v plnom nasadení začať. Síce budú, pán starosta 

nám sľúbil aj nejaké mimoriadne, že nebudeme mať nejaké 

pokojné leto, takže kto bude môcť potom, aby sme boli 

uznášaniaschopní. 
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ZNELKA MČ. 

 

(Ukončenie o 16,15 hod.) 

 

 

                        x            x   

 

 

 

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

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

 

 

Overovatelia:  

poslanec JUDr. T. Korček           ....................... 

poslankyňa Ing. A. Vítková         ....................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 
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