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Začiatok: 9.00 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 

pracovníci úradu, drahí hostia, vítajte.  

     Vítam vás na 18. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

 Z dnešného rokovania sú ospravedlnení títo poslanci: 

pani poslankyňa PhDr. E. Pfundtner,  

pán poslanec Mgr. D. Sládek. 

     A pán poslanec Ing. M. Vereš a pán poslanec Ing. arch. 

O. Novitzky budú musieť odísť z rokovania trošku skôr.  

 

 

 

BOD 2: 

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu 

a uznesení 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pán poslanec Ing. Branislav Feješ  

pán poslanec MUDr. Pavol Dubček  
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 (Poznámka: pán poslanec Feješ nie je prítomný.) 

 

 Pán poslanec Feješ tu nie je, čiže miesto neho, pani 

Červenková?  

     Dobre. Takže návrhová komisia maličká zmena; pán 

poslanec Ing. Stanislav Winkler a pán poslanec MUDr. P. 

Dubček.  

 

 

     Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec Mgr. Marek Bobák  

pani poslankyňa Dagmar Arvayová 

 Pán poslanec Bobák, je tu? 

 (Poznámka: pán poslanec Bobák nie je prítomný.) 

 Dobre. Takže bude asi ďalšia menšia zmena. 

     Pán poslanec Gašpierik, ako overovateľ môžete byť? 

 

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

 Áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem.  

 Má niekto iné návrhy? 

 Pokiaľ nie, dám hlasovať o týchto návrhoch.   

 

Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli  

     členmi návrhovej komisie pán poslanec Ing. Stanislav 

Winkler a pán poslanec MUDr. Pavol Dubček; 

 

     a overovateľmi záznamu a uznesení boli pán poslanec 

Ing. Libor Gašpierik a pani poslankyňa Dagmar Arvayová? 
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 Prosím, pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               18 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 

 

 Skrutátorkami na dnešnom rokovaní, ak by náhodou 

zlyhalo hlasovacie zariadenie (ako minule) bude pani Milada 

Hrígel a pani Eva Tomeček - Ghata 

 

 Tlačivá, návrhy na zmenu uznesenia a interpelácie má 

návrhová komisia.  

 

 Dámy a páni, chcem sa ospravedlniť na úvod rokovania. 

Neviem, čím to je, ale v tomto roku ma čaká dnes už ôsmy 

pohreb, takže budem musieť asi odísť trochu skôr; ak sa to 

bude trocha naťahovať. 

 

 Čiže preberie to potom pani vicestarostka po mne; už 

bola o tom informovaná.  

 

 Takže ak dovolíte, prejdeme na program nášho dnešného 

rokovania.  

 

 

BOD 3: 

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

     Materiály ste dostali e-mailom, v písomnej podobe, 

atď.:  

      

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. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto na rok 2013 

6. Správa z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy 

bytov a nebytových priestorov – referát vnútornej 

správy 

7. Správy z kontroly oddelenia sociálnych služieb – 

Detské jasle Robotnícka ul. a kluby dôchodcov 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto o organizácii miestneho 

referenda 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č. 3/2013, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č. 4/2005 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

10. Návrh Dodatku č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového 

fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

11. Návrh na zníženie nájmu na prenájom nebytového 

priestoru na ul. J. C. Hronského č. 16, Bratislava, 

pre nájomcu ŽBLNK TOMAX, s.r.o. 
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12. Návrh na prevod majetku z mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, 832 90 

Bratislava 

13. Správa o činnosti škôl a školských zariadení 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za školský 

rok 2012/2013 

14. Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. 

a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných 

priestranstiev na zimné obdobie 2013/2014 

15. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hlavného 

mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto a majetkom vlastným 

16. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného 

bremena na pozemku registra „C“ KN parcela č. 12204/3 

v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a. 

s. Bratislava, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

35 823 551 

17. Návrh na predaj pozemku registra „E“ p.č. 19477/1 – 

vinice o výmere 68 m2 zapísaný na „V 6747, pre 

manželov Ing. Ján Janek, bytom Staré Grunty 9/B, 841 

04 Bratislava a Eva Janeková, rod. Šuranová, bytom 

Adámiho 3, 841 05 Bratislava 

18. Návrh dohody o prevzatí záväzku   

19. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa 

týkajúceho sa predaja novovytvorených pozemkov 

registra „C“ KN parc. č. 5376/1 – záhrady o výmere 23 

m2, parc. č. 5376/2 – záhrady o výmere 10 m2, 

katastrálne územie Vinohrady, evidovaných 

v Geometrickom pláne č. 06/2012 (vypracovanom GEOTEAM, 

spol. s r.o.) pre MUDr. Arnošta Kolozsiho s manželkou, 
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Ing. arch. Augustína Konráda, Ing. Františka Stupku 

s manželkou a Ing. Martina Slaninku 

20. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 

obchodných priestorov na Jeséniovej ul. č. 43 

v Bratislave 

21. Rôzne 

22. Záver 

 

 

Informácia mimo programu rokovania: 

1. Monitorovacia správy plnenia rozpočtu MČ B-NM za 1. 

polrok 2013 

2. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto k 31. 08. 2013 

3. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2013 v MČ B-NM 

4. Vyhodnotenie letnej sezóny v areáli Kuchajda za rok 

2013 

5. Vyhodnotenie činnosti splnomocnencov MZ MČ B-NM za 1. 

polrok 2013 

6. Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy 

o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej 

železnice Krížna č. 33 

7. Obchodná verejná súťaž – Lanovka 

8. Informácia o činnosti Okrskovej stanice Mestskej 

polície B-NM od ostatného MZ.     

 

     A máme doplnenie; materiály máte na stole: 

 

     R/2 – Návrh na zmenu Uznesenia č. 6MMZ/08 zo dňa 23. 

08. 2013 v časti písm. c) 
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     R/3 – Návrh na zmenu Uznesenia č. 6MMZ/11 zo dňa 23. 

08. 2013 v časti bodu l/ a v časti bodu 3/ 

 

     R/4 – Návrh Stanoviska miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu dodatku 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení a dopĺňa systém volieb, kompetencií 

a delegovania zástupcov do školských rád (návrh na zmenu 

a doplnenie čl. 37 a 38 pôsobnosti v oblasti školstva 

 

     R/5 – 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) 

 

     R/6 – Návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre 

RED HILL, s.r.o., za účelom vybudovania a prevádzkovania 

fan – zóny (stan) na televízne prenosy z KHL a ZOH, 

prevádzkovanie bufetu a reprodukovanej hudby.    

       

 

     Pokiaľ ide o materiály R/2, R/3 a R/4  

tam veľmi niet o čom diskutovať; sú to v podstate zmeny 

alebo nejaké drobností.  

 

     Dôležitý bude materiál R/5,  

ktorý by sme mali určite prebrať a nezmeškať termín, lebo 

sa to týka parkovania. 
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     A vo veci materiálu R/6 sa chcem ospravedlniť, že to 

je na stôl na poslednú chvíľu, ale aj pán riaditeľ 

Základnej školy Kalinčiakova s tým prišiel trošku neskôr.  

 

     Čiže preto sme ho sem aj pozvali a poprosili ho, aby 

tieto veci predstaví spolu s pánmi. Ide totiž o prenájom 

časti pozemku. Jednoducho škola chce peniaze, čo považujeme 

za v podstate za pozitívnu vec, len treba to poriadne 

odkomunikovať.  

 

     K materiálu č. 5 – Návrh na úpravu rozpočtu mestskej 

časti, vám chcem povedať, že máte na stole tú zmenu, ktorá 

vám išla e-mailom.  

 

 A zároveň k informácii o Lanovke máte tam na stole 

doplnenie informácií, ktoré sú aktuálne.  

 

 

 Dámy a páni, má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie 

programu?  

 (Nie.) 

 

 Takže, nech sa páči ideme hlasovať o programe tak ako 

bol prednesený. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              20 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 
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 Takže program dnešného rokovania je schválený.  

 

 

BOD 4:  

Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Poprosím vás, pán prednosta, ideme do bodu 4; máte 

slovo. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  

     Dobrý deň. Materiál máte predložený písomne. Bol 

súčasťou materiálu medzi dňom spracovania týchto návrhov a 

dnešným dňom, nenastali zmeny. A všetky ostatné, ktoré 

nastanú v najbližšom období, vyhodnotíme.  

     Materiál bol prehodnotený alebo prekontrolovaný 

kontrolórom.  

     Prosím o doporučenie schváliť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 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 ako je uvedené v predtlači:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     k o n š t a t u j e, že: 

 

Po 1. trvá termín plnenia uznesení:   

     22/20, 8/15, 11/18, 13/18/B, 14/09/B, 5MMZ/03, 17/14, 

17/24, 17/25, 17/26, 17/27, 17/30, 17/34, 17/35, 6MMZ/11, 

6MMZ/14 

 

Po 2. splnené sú uznesenia: 

     17/05, 17/21, 17/29, 17/33, 6MMZ/03, 6MMZ/04, 6MMZ/05, 

6MMZ/06, 6MMZ/07, 6MMZ/08, 6MMZ/09, 6MMZ/12, 6MMZ/13 

 

Po 3. ruší uznesenie 

     15/21, 6MMZ/15; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                17 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdržal sa:          3 

 

 Ideme na bod 5. 
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BOD 5:  

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2013 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Máte pred sebou nejaké zmeny, ktoré vyplynuli 

z rokovania s poslancami. 

 Prosím pani Ondrovú o úvodné slovo.  

 Pani doktorka, máte slovo, nech sa páči. 

 

 

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

oddelenia: 

 Ďakujem. Dobrý deň. Úprava rozpočtu vlastne v tomto 

štádiu bola pripravená vzhľadom na to, že mnohé akcie 

hlavne v kapitálových prostriedkoch, ktoré boli plánované, 

sa tento rok nezrealizujú a zase iné sa realizovať budú.  

 

     Čiže bolo to vlastne v tej kapitálovej časti výdavkov 

nastavené na to čo je predpoklad do konca roku že sa 

zrealizuje alebo tie veci, ktoré sa budú realizovať 

v budúcom roku a treba začať robiť výberové konania na 

projektové dokumentácie.  

 

 Sumy, ktoré boli pôvodne schválené v rozpočte na tento 

rok, boli podstatne vyššie v niektorých položkách oproti 

tomu ako boli potom v upravenom rozpočte, ktorý bol vlastne 

schválený v júni. 
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 Je to z dôvodu, ako je to aj uvedené v tom materiáli, 

že vlastne bolo treba rešpektovať Memorandum, ku ktorému 

pristúpili ZMOS a Vláda. A z toho dôvodu hlavne v bežných 

výdavkoch došlo k zníženiu v časti osobných nákladov o 5 %, 

teda mzdy, platy a podobne, a 10 % z bežných výdavkov. 

 

 Faktom zostáva, že potom sa veľmi ťažko vlastne 

pracovalo s rozpočtom, pretože operatívne vyskočili 

niektoré veci, ktoré povedzme ukladá aj zákon. Čiže my sme 

vlastne v priebehu roka museli robiť mnohé rozpočtové  

opatrenia, aby sme vedeli zrealizovať tie akcie, ktoré boli 

nevyhnutné.   

 

 Pri prehodnotení celkového rozpočtu sme vlastne 

zvažovali aj to, akým spôsobom bolo schválené hospodárenie 

príspevkovej organizácie EKO-podnik, že bol schválený 

príspevok v takej výške ako máte vlastne uvedené v tom 

materiáli. Pričom skutočnosť je taká, že EKO-podnik ako 

príspevková organizácia vlastne tie plánované príjmy, ktoré 

sme od nich mali, zďaleka akože nebudú naplnené, pretože my 

od nich už dostávame iba príjmy, ktoré dobiehajú z roku 

2012, keď boli rozpočtová organizácia.  

 

 Príjmy, ktoré získavajú ako príspevková organizácia, 

sú ich vlastné príjmy. A v zmysle zákona práve tieto 

vlastné príjmy musia v prvom rade používať na svoje 

aktivity.  

 

 Samozrejme, tento celý problém komplexne bol 

prerokovaný aj s riaditeľom EKO-podniku. Nakoniec bolo 

dohodnuté, že vlastne ich príspevok bude znížený o 740 000 
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€, že to zvládnu, že sa to zrealizuje. A pravda je taká, že 

v prípade že by sa k tomuto kroku nepristúpilo, tak by sme 

mali veľké problémy udržať rozpočet mestskej časti. 

 

     V kapitálových príjmoch ide to dolu o 574 806 €.  

     A tam, samozrejme, tiež sa vlastne pristúpilo, ako som 

povedala k tomu prehodnoteniu, a z toho vyplynuli tie 

čísla, ktoré sú vlastne v návrhu uznesenia uvedené.  

 

 V časti bežného rozpočtu boli tiež urobené viaceré 

úpravy. A to je to, čo som spomínala, že bol veľký problém 

v podstate keď operatívne bolo treba zasiahnuť a povedzme 

aby sa vykryli isté položky. Názorný príklad je povedzme na 

tie sociálne služby ako vidíte navýšenie o 22 603 €, 

pretože nakoniec pri tých presunoch sme klesli tak, že 

vlastne sme museli teraz urobiť návrh do rozpočtu, že sa 

tie finančné prostriedky navýšia, pretože je schválený 

materiál vami, poslancami, ktorý jednoducho treba 

dodržiavať a teda týmto detičkám je potrebné vyčleniť tieto 

finančné prostriedky.  

 

     Takisto aj v celkových výdavkoch verejnej správy tiež 

z toho istého dôvodu keď sa pozriete, že pôvodne schválený 

rozpočet bol 2 555 919 €.  

       

     V dôsledku toho čo som povedala, Memoranda, a podobne, 

išiel dolu na 2,327 701 €. Ale faktom zostáva, že 

jednoducho tie aktivity treba realizovať, tak teraz sa to 

vlastne v tej položke navyšuje o tých 25 000 €. Je to 

prepočítané a teda dúfam, že nejaké veľké úpravy v rámci 

rozpočtu už nebude nutné do konca roku robiť. 
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 Tu mi ešte doniesol materiál pán prednosta. 

 Týka sa to strechy na Odborárskej, a je tu vlastne 

uvedené, že to je projektová dokumentácia Školák klub, 

strecha. Pôvodne bolo plánované na túto strechu 7 000 € 

a teraz je to 8?  

 (Pán prednosta: 1 000.) 

 No, napísané je to tak, že ja som to nevedela 

prečítať, za čo sa ospravedlňujem; tak 1 000 €. Projektová 

dokumentácia Školák klub, strecha. Ospravedlňujem sa, 

riadok pod tým som prečítala. Pardon.    

 

     K tomuto by som chcela povedať toľko, že samozrejme 

vyšlo to určite z nejakých rokovaní.  

 

     Ale ja by som vás veľmi poprosila, keby sa schválil 

ten návrh úpravy rozpočtu, ktorý sme my predložili, aby sme 

mohli s tým pracovať. Iným spôsobom sa dá v podstate 

ovplyvniť to, aby teda tá projektová dokumentácia na tú 

strechu Školák klubu bola v tej nižšej čistke. I keď, 

samozrejme, vždy všetko nakoniec končí tým, ako to vyjde 

z verejného obstarávania.  

 

     A jednoducho, ak sa to nepodarí tak nastaviť, tak bude 

sa musieť to znova akože prehodnotiť.  

 

     Ale bola by som vám veľmi vďačná, keby ten predložený 

návrh rozpočtu bol schválený. Nedá sa to operatívne tu 

prehadzovať všetky tie čísla a vyrovnávať rozpočet.  

     To sa musí robiť cez počítač. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre, ja to rešpektujem.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :  

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Školák klub bola jedna 

z problémových položiek na finančnej komisii, ktorú sme tam 

namietali.  

     Druhá bola projektová dokumentácia revitalizácie parku 

na Račianskom mýte. Táto položka sa navyšuje v návrhu 

úpravy rozpočtu myslím o 8 000 €; v rýchlosti to teraz 

nevidím. Nevieme dôvod. Nevieme dôvod z toho aspektu, že 

vieme že tam bolo nejaké zamietavé stanovisko Rímsko-

katolíckej cirkvi k výstavbe toho otáčacieho pódia. 

A nevieme, čo sa tam vlastne teraz bude stavať, ako sa to 

bude revitalizovať, atď., atď. 

 Toto by sme potrebovali vysvetliť asi.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. Ak si spomínate, tak pôvodná výška bola 

20 000 €. Ale vzhľadom na to, že my sme si chceli vytvoriť 

povedzme nejakú rezervu a voľné ruky, aby teda automaticky 

projektanti nedali tú sumu, ktorá bola v rozpočte, tak sme 

takkticky tú sumu znížili v rámci zmien rozpočtu pred pár 

mesiacmi.  

 

 Pri rokovaniach, komunikácií, atď., atď., vzhľadom na 

veľkosť tej plochy, sme sa opätovne dostali niekde 
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orientačne k tej sume 20 000 €, ktorú v zásade nevieme 

veľmi podliezť, ak máme záujem aby sa ten park 

revitalizoval.   

 

     To, čo sa bude revitalizovať, to bolo vykrojené. Teda 

tá časť, ktorá reálne sa môže urobiť a nie je jej súčasťou 

pozemok cirkvi, ani Rímsko-katolíckej, ani myslím že 

augsburského vyznania. Čiže ideme len do toho, čo patrí 

mestu a čo od mesta chceme, aby nám zverilo. A mesto 

sľúbilo, že do konca roka to zvládne.  

 Nech sa páči. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e  

     po A. úpravu rozpočtu na rok 2013, a to: 

 

Bežné príjmy vo výške      14 783 568,19 € 

Bežné výdavky vo výške     14 783 568,19 € 

Finančné operácie vo výške     34 309,00 € (zostatok 

prostriedkov z minulých rokov) 

 

Kapitálové príjmy vo výške    420 386,00 € 

Kapitálové výdavky vo výške 2 880 454,00 € 

Finančné operácie vo výške  2 460 068,00 € 
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Rozpočet PRÍJMOV celkom vo výške     17 698 331,19 € 

Rozpočet VÝDAVKOV celkom vo výške    17 664 022,19 € 

Finančné operácie celkom vo výške     2 494 377,00 € 

bez pripomienok. 

 

     po B. Zrušenie Uznesenia č. 17/25 zo 17. zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto z 11. 6. 2013. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               19 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         3 

 Ďakujem pekne.  

 

 Ideme na ďalší bod.  

 

 

 

BOD 6:  

Správa z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov 

a nebytových priestorov – referát vnútornej správy 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak sa neurazíte, myslím, že môžeme ísť aj bez úvodného 

slova; či treba?  

 

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

     Kratučké. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, ja len krátko. Táto správa bola 

predložená písomne, sú tam dva body, ktoré treba riešiť 

opatreniami, ktoré sú navrhnuté v uznesení. 

 

 Prvý bod je úprava predpisu okolo autodopravy. 

Vychádza to z novely zákona, ktorý bol medzitým prijatý. 

 A druhý bod je okolo inventarizácie.  

     Takže toto by bolo treba odsúhlasiť, aby sme mohli 

napraviť čo sme zistili. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 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  

     po A. s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov 

a nebytových priestorov – referát vnútornej správy 

 

     po B.  u k l a d á  

1/ vypracovať smernicu pre riadenie autodopravy 

v podmienkach MÚ B-NM v súlade s novými právnymi predpismi 

v oblasti dopravy. 

     Zodpovedný: vedúci oddelenia 

     Termín: 31. 12. 2013 

 

2/ V príkazoch starostu MČ B-NM, vydaných na odstránenie 

zistených nedostatkov pri vykonanej inventarizácii na záver 

uviesť odsek, v ktorom sa ukladá prednostovi úradu 

povinnosť v termíne do mesiaca po nahlásení odstránenia 

zistených nedostatkov vykonať kontrolu, či tieto zistenia 

boli skutočne odstránené. 

 

     Zodpovedný: prednosta MÚ B-NM 

     Termín: podľa textu 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 
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     (Hlasovanie.) 

     Za:              22 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 7:  

Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb – Detské 

jasle Robotnícka ul. a kluby dôchodcov 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s y :   

     Netreba úvodné slovo. 

 Nech sa páči, diskusia.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. 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 z kontroly oddelenia sociálnych služieb – Detské 

jasle Robotnícka ul. a kluby dôchodcov,  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 
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     Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:               21 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 

 

 

BOD 8: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové mesto o organizácii miestneho referenda  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, myslím, že môžeme ísť bez úvodného 

slova. 

 Otváram diskusiu.  

 Pani poslankyňa Bánska. 

 

 

Poslankyňa Ing. H. B á n s k a, CSc.: 

     Ja by som chcela ešte k tomuto uviesť, že teda je tam 

spomenutá aj petícia. A vzhľadom na tú petíciu sa vzťahuje 

nejaký minimálny počet bodov 5 000.  

     Môžete mi vysvetliť, čo sa pod pojmom petícia v zmysle 

tohto VZN myslí? 

 

 

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

     Petícia podania sa riadi zákonom o petičnom práve. Je 

len v podmienkach techniky doručiť túto petíciu smerom na 

obec.  

 

 V prvej časti dôvodovej správy som uviedol, alebo je 

v materiáli vypísané, na základe čoho sa tá petícia 

realizuje a čoho sa týka. Je uvedený určitý počet 

obyvateľov alebo určité percento obyvateľov preto je to 

číslo definované. Vzhľadom na to, že Bratislava – Nové 

Mesto má z výsledku sčítania obyvateľov viac ako 38 000 

a v rámci REGOB skoro 42 000 obyvateľov, teda číslo 

odpovedá približne 20 % obyvateľov asi. Preto je to číslo 

zložené takýmto spôsobom. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalšie otázky?  

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. 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. ../2013 o organizácii miestneho referenda, 

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

 Nech sa páči; prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              22 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 

 

 

BOD 9: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Navrhujem bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Znovu sa vraciame 

k tej istej téme, kedy komisia dá nejaký návrh. Ja sedím 

osobne v dvoch komisiách; finančnej a školskej, kde 

z obidvoch týchto komisií vyšiel návrh na zníženie 

príspevku, ktorý môže starosta bez zastupiteľstva. 
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 (Poznámka pána prednostu: To sa nerieši v tomto 

návrhu.) 

 To sa rieši v tomto návrhu; je to § 4. 

 A znížili sme to na 1 500. A zrazu znovu tam je 6 

tisíc, neviem koľko. 

 

 Takže ja som si pripravil doplňujúci návrh na 

zníženie, teda pozmeňujúci návrh na zníženie tejto čiastky 

v § 4 bod 1:  

O poskytnutí dotácie na základe písomnej žiadosti rozhoduje 

a) do 1 500 € starosta mestskej časti 

b) nad 1 500 € miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

návrhu vo vecne príslušnej komisii miestneho 

zastupiteľstva a po prerokovaní vo finančnej 

komisii miestneho zastupiteľstva. 

 

Takže ja by som rád touto cestou tento pozmeňovací návrh 

odovzdal. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

      Nech sa páči, pán prednosta, prosím vyjadrenie 

k tomu. 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Veľmi jednoduché vyjadrenie: Áno, tento návrh bol 

prednesený vo finančnej komisii, ale z titulu spôsobu 

schválenia Rokovacieho poriadku, kde ste sa ako poslanci 

dohodli, že Miestna rada je ujednocujúcim orgánom pre 

rozhodovanie alebo pre rozdielnosť názorov, Miestna rada 

doporučila aby číslo 6 638 bolo tuná zapísané.  
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      A prerokovala to, že bol návrh finančnej komisie to, 

čo tu pán kolega predniesol a doporučila do zastupiteľstva 

predniesť návrh v texte ako je uvedený. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak by som mohol doplniť, tak mám pocit, že za to 

obdobie čo som tu, som neudelil žiadnu dotáciu bez toho aby 

som nerešpektoval v plnej miere finančnú komisiu 

z prostriedkov mestskej časti.  

     Ak sa mýlim, prosím, povedzte mi pán prednosta. 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Áno. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Takže ak mal so iný názor ako finančná komisia, tak 

som to riešil cez účelový fond.  

 Čiže máme tu nejaký návrh pána poslanca; myslím, že 

najprv musíme hlasovať o jeho návrhu a potom o uznesení 

celkovom.     

     Čiže poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 

uznesenia; aby teda predniesla pozmeňujúci návrh pána 

poslanca Ágostona. 

 

 

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

 Takže ešte raz najskôr pozmeňovací návrh pána poslanca 

Ágostona: 
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 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zmenu § 4 Kompetencia 

a spôsob poskytovania dotácií v nasledovnom znení: 

 

1/ O poskytnutí dotácie na základe písomnej žiadosti 

rozhoduje 

a/ do 1 500 € starosta mestskej časti, 

b/ nad 1 500 € miestne zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu  

   vo vecne príslušnej komisii miestneho zastupiteľstva  

   a po prerokovaní vo finančnej komisii miestneho  

   zastupiteľstva. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                8 poslancov. 

 Proti:             7 

 Zdržal sa:         5 

 Materiál neprešiel.  

 

 Takže budeme hlasovať o pôvodnom znení. 

 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  
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     s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               13 poslancov. 

 Proti:             3 

 Zdržal sa:         4 

 Materiál prešiel. 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 10: 

Návrh Dodatku č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Pán prednosta, poviete pár slov. 
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Prednosta Ing. Ľ.  K o l á r i k :  

     Veľmi jednoduché vysvetlenie: 

     V Dodatku Štatútu tohto účelového fondu na základe 

osobného návrhu pána starostu navrhuje, aby jeho osobné 

rozhodovanie pri použití tohto fondu bolo limitované, lebo 

doteraz ho mal bez obmedzenia. Navrhuje, aby jeho 

limitovanie bolo stanovené sumou 6 639 €   a nad 6 639 € 

rozhoduje miestne zastupiteľstvo.  

     K dnešnému dňu má narábanie s týmto fondom v plnej 

miere vo svojej kompetencii. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Toto je návrh, ktorý nám vyšiel z auditu 

transparentnosti, takže ho predkladáme presne v tom istom 

znení, ako nám to bolo odporúčané.  

 Otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Ágoston, hlásite sa? 

 Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

     Ďakujem pekne za slovo. Čiže tento istý návrh alebo 

túto istú sumu chcem zakomponovať aj do tohto návrhu VZN, 

kde článok 4 bod 2 bude mať tieto obmedzenia takisto do 

výšky 1 500 € a nad 1 500 € rozhoduje zastupiteľstvo.  

 

     A v bode 2 bude doplnený bod c): 

finančné prostriedky nie je možné kumulovať alebo ktorý 

bude znieť: finančné prostriedky nie je možné kumulovať 

alebo združovať pre jedného žiadateľa resp. subjekt.  
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     O následnom pridelení finančných prostriedkov v jednom 

zúčtovacom období teda kalendárneho roka, rozhoduje 

zastupiteľstvo mestskej časti. 

 Takisto mám pozmeňujúci návrh, ktorý touto cestou 

predkladám. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ja len chcem doplniť: Ide o prostriedky, ktoré získala 

mestská časť z darov. Čiže nejde o prostriedky z verejných 

zdrojov.  

 Takže ako v minulom prípade poprosím; 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Môžem ešte k tomu čo ste povedali teraz? 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Samozrejme, súhlasím, že sa jedná o prostriedky 

z darov, ale tie dary vám dávajú ako starostovi, nie ako 

občanovi.  

     Čiže jedná sa o prostriedky, ktoré nie sú verejné, ale 

sú mestskej časti. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie 

návrhu, najprv pána poslanca. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

     Je to teda návrh pána poslanca Ágostona, pozmeňovací 

v takomto znení: 

 

 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zmenu Štatútu 

účelového mimorozpočtového peňažného fondu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto schváleného dňa 20. 4. 2004 

uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové mesto č. 9/08 v nasledovnom znení. 

 

     po 1. Článok 4 ods. 2 znie: 

bod 2a) podľa článku 2 ods. 2 až 4 do 1 500 € vrátane 

rozhoduje starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto; 

 

po b) podľa článku 2 ods. 2 až 4 nad 1 500 € rozhoduje 

miestne zastupiteľstvo po prerokovaní vo vecne príslušnej 

komisií a po prerokovaní vo finančnej komisii; 

 

po c) finančné prostriedky nie je možné kumulovať alebo 

združovať pre jedného žiadateľa, resp. subjekt. O následnom 

pridelení finančných prostriedkov v jednom zúčtovacom 

období, teda kalendárneho roka rozhoduje zastupiteľstvo 

mestskej časti.  

 

     po 2. Článok 5, text článku je zrušený.  

 

     A článok 2 bod 1: Účinnosť Dodatku Štatútu.     

     Dodatok číslo 1 Štatútu nadobúda účinnosť dňom jeho 

schválenia miestnym zastupiteľstvo mestskej časti 

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

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, prosím, pripravíme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               8 poslancov. 

 Proti:            4 

 Zdržal sa:        8 

     Materiál neprešiel. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

VZN tak ako bolo pôvodne predkladané. 

 

 

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  

Dodatok č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Za:                12 poslancov. 

 Proti:              2 

 Zdržal sa:          7 

 Materiál bol prijatý. 

 Ideme ďalej. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

     Poprosím, kolegovia, pre otázku, že či bol alebo 

neprijatý pri tomto počte; vzhľadom na to, že tento 

materiál sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov, v súčasnosti je tu prítomných 21, dvanásť je 

viac ako polovica. To nie je VZN; nadpolovičnou väčšinou 

prítomných. (Prítomných 21, za hlasovalo 12, 1 nehlasoval.)   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Ideme na bod číslo 11. 

 

 

 

BOD 11:  

Návrh na zníženie nájmu na prenájom nebytového priestoru na 

ul. J. C. Hronského č. 16 pre nájomcu ŽBLNK TOMAX, s.r.o. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Navrhujem bez úvodného slova a bez nejakej diskusie; 

vieme o čo ide.  

 Otváram diskusiu.  
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 Áno, pán poslanec Bielik, nie? 

 

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

 Ja sa sťahujem, mal som konkrétne čísla ako návrh.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán prednosta, chcete, prosím vás,, k tomu povedať pár 

slov? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

    Prosím vás, uvedený priestor prevádzky ŽBLNK má 16,7 m2 

oproti 110, ktoré má prenajaté s Bytovým družstvom. 

Poprosili o zrovnanie nájomného medzi jedným a druhým 

vzhľadom na to, že sa tá situácia nerieši.  

 

     Návrh ktorý je tu, je v podstate zrovnanie medzi tým 

aký majú nájom medzi Bytovým družstvom a mestskou časťou.        

 

     Návrh bol prerokovaný niekoľkokrát v Rade 

a v komisiách.  

 

     Rada požiadala o doplnenie, poskladanie vecí. Boli tam 

aj obhliadky toho priestoru. Oni vlastnia v otvorenom 

priestore, ktorý je prerušený dilatačnou čiarou medzi 

objektmi, ktoré tu sú. Bytové družstvo tu je spravované 

pôvodne obcou a nemá obec vlastníctvo. Nie je tam vyhradená 

čiara. Na pohľad len vidíte, že tu je dilatácia. Je to 16 

m2 preto požiadali o zmenu tohto nájomného. Ide 

o čistiareň.      
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže nech sa páči, poprosím vás budeme hlasovať. 

 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  

zníženie nájmu za prenájom nebytového priestoru na ulici J. 

C. Hronského č. 16 pre nájomcu ŽBLNK TOMAX, s.r.o., so 

sídlom na Bjİrnsonovej č. 7, ktorý v týchto priestoroch 

prevádzkuje rýchločistiareň o 15 % z ročného nájmu na 

obdobie od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2015; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

 Za:               18 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         4. 

     Ideme ďalej. 
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BOD 12: 

Návrh na prevod majetku z Mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Navrhujem bez úvodného slova a bez nejakých diskusií, 

veď ide o našu organizáciu. 

 Poprosím, pán poslanec, 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  

prevod majetku – motorové vozidlo Škoda Felícia BA – 267 EN 

z mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na EKO-podnik VPS 

Halašova 20, 832 90 Bratislava; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               22 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 
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 Ideme na bod 13.  

 

 

BOD 13:  

Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto za školský rok 2012/2013 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ak dovolíte, poďme bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu. 

 

 Máme tu vedúceho oddelenia školstva pána Nováka 

a zároveň pani riaditeľky a pánov riaditeľov našich 

základných škôl.  

 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  

Správu o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto za školský rok 2012/2013;  

bez pripomienok. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 
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 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               22 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Ideme na bod 14. 

 

 

 

BOD 14:  

Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. 

kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na 

zimné obdobie 2013/2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Materiál bol prebratý v komisiách, Miestnej rade, 

takže ak dovolíte bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu.  

 Hlási sa pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo. Len jedna otázočka: Tam bol problém 

s tými vnútroblokmi; že či sa bude udržiavať v našej réžii 

Kalinčiakova alebo nebude? Kalinčiakova myslím. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán riaditeľ, aký je záver? 
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Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS: 

 Tam my sme už teraz vlastne zapracovali niektoré časti 

do toho rozpočtu. Tie vnútrobloky keď prešli komisiou EKO-

podniku, vlastne boli vyradené, tie sa nebudú udržiavať. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pán prednosta, pomôžete pánovi riaditeľovi? 

 

 

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

 Nejde o pomoc, ide o jednoduché vysvetlenie: 

     Mestská časť v danom území robí prenájmy pozemkov za 

vybudovanie parkovacích miest a súbežne nezabezpečí údržbu 

tohto územia. Tak vyberáme peniaze za to, že tam jednoducho 

tí ľudia parkujú, ale súbežne nemáme to územie čistiť. 

Rozhodovanie bolo, v podstate ja doporučujem, že v týchto 

oblastiach EKO vždy čistil, pretože to patrí, tam je aj 

park, tam je aj viacej veci, ktoré sú. Čiže jedná sa 

o jeden dvor na Kalinčiakovej 

 

 V ostatných územiach ktoré sú, aj tak to EKO nečistí, 

takže vyjde a stará sa o to. V tom prípade, keď mu kapacita 

vyjde tak oni vtedy nastupujú až v treťom slede. Preto je 

to dané do tretieho sledu, keď vyčistia ulice v prvom 

slede, v druhom slede.  

 

     A potom v treťom slede sa dočisťujú areály a priestory 

dvorov, ktoré majú v povinnosti alebo v správe. Chodia tam 

udržovať buď dvory alebo chodia tam tie ihriská udržovať, 

tak oni až v treťom kole vstupujú do týchto priestorov.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Dobrý deň. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať, 

nakoľko sme túto problematiku rozoberali na Miestnej rade, 

pokiaľ by pán prednosta, a pokiaľ teda by prezident tých 

prenosov v rámci Bratislavy vedel povedať, aká táto 

problematika je u ostatných mestských časti; teda 

Petržalky, Starého Mesta a Ružinova; či tieto mestské časti 

zabezpečujú rovnako túto údržbu v treťom, štvrtom, piatom 

slede v rámci týchto vnútroblokov?  

     Pokiaľ by povedal kompletnú informáciu podrobnú. 

Ďakujem. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  

     Dovolím si povedať v takomto spôsobe. Zimná služba je 

údržba pred problémami ktoré donesie sneh a všetko ostatné 

okolo tohto. Povinnosťou obce je postarať sa a udržať 

v poriadku majetok, ktorý je v jej správe, v jej 

vlastníctve alebo prípadne zverený jednotlivým 

organizáciám.  

 

 EKO-podnik cez vás dostal cez Radu odovzdaný a zverený 

do správy tento dvor. Pán riaditeľ, dostali ste ho? Máte ho 

v rámci tej dokumentácie v povinnosti, ktorú robila pani 

Kamhyiehová. Taký velikánsky dokument pred dvomi rokmi ste 

ho celý dostali zverený aj s dokumentom.   
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 Pán riaditeľ nemá právo povedať, že sa nebude starať 

o to, pretože on má vo svojej zriaďovacej listine napísané 

úlohy a povinnosti, a starať sa a udržovať majetok ktorý má 

zverený.  

 

 Je mi ľúto. Ja nemám problémy s tým, že vy tu verejne 

vyhlásite a poviete: Toto sa neudržuje. Budem to mať len 

obranu pred občanmi že poviem, že poslanci neodsúhlasili, 

neudržujte toto územie. Celý problém stojí len pred 

takýmto. 

 

 Nevidíme v tom iný problém okrem toho že čo povedal 

pán kolega, jeden alebo druhý otázku, že či sa neprihlásia 

z ostatných území a z ostatných dvorov. Tam z tých dvorov, 

ktoré mestská časť nemá v správe a sú odovzdané do 

vlastníctva, napríklad hneď oproti Družstevná, Vajnorská, 

je celý vo vlastníctve družstevníkov oproti.  

 

 Čiže tie dvory, ktoré sa udržujú, alebo prevádzkujú, 

alebo tam kde si občania požiadali o zavretie dvorov, 

preberajú zodpovednosť za zavretie tohto celého dvora. 

Tento areál je momentálne otvorený; poprosím, asi sa budeme 

musieť o neho starať. 

 

 Pán Galamboš býva na ulici ktorá sa volá Americká, 

a takisto prebehne cez Americkú dvor aj z jednej aj 

z druhej strany. Prebehne cez Kraskovu a cez ostatné tie 

ulice v okolí. A takisto sa snažíte tie ulice, ktoré sú 

v okolí tých dvorov.  
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 Povedal by som, že sú to obrovské kilometre ktoré pán 

riaditeľ sa má postarať. A snaží sa z titulu toho, že sa mu 

darí zarábať prostriedky v rámci svojej činnosti, aby čo 

najviacej týchto priestorov odišlo. Tí ľudia sa za chvíľku 

budú otáčať buď na vás, na pána starostu, na mňa, 

v poslednom kole až na EKO-podnik či to čistí. Lebo on 

ukáže presne to, čo ste mi schválili. 

 

 Poprosím, nevstupujme do toho takýmto spôsobom, lebo 

pán riaditeľ ponúka, že všetky tie veci ktoré budeme pred 

občanmi stáť v takom duchu že ich vymenujeme, že sa 

neudržujú, tak on má veľmi jednoduchú výhovorku. A budú tu 

len zbytočné otázky na niekoho kto to povedal.  

 

     On ponúka techniku, že viem sa o tom postarať v druhom 

alebo v treťom slede. A povedal: Nebudem na to pýtať naviac 

peňazí. 

 

 

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

 Práve toto musím vyhodnotiť, to čo to bude stáť. 

 Ja mám povinnosť sa o to starať a mojou povinnosťou je 

zároveň to aj vyhodnotiť. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

     Pravidelne vyhodnotiť.  

 

 

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

     Aby sme vedeli čo to všetko stojí.  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Prihlásený je pán poslanec Szusčík. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k :  

 Ešte poprosím jednu vetu: 

     Ohlásilo sa v minulom roku a v predminulom roku veľké 

množstvo subjektov a skupín ktoré chcú, aby sa čistili ich 

územia. Stretli sme sa s celým EKO-podnikom, prešli sme cez 

všetky tie ostatné územia, kde sú fyzicky vlastníci alebo 

vlastníci spoločenstva. Poznáte objekt Koloseum, vedľa toho 

banka, sporiteľňa. Poslali sme komunikácie III. a IV. 

kategórie okolo. Je mi ľúto, ste vlastníci, neodovzdali ste 

ich, neprevzalo ich mesto, čistíte a staráte sa o nich. 

Volá sa to objekt firmy Grunt, ktorá je vzadu na konci pred 

Peknou cestou.  

 

     480 rodinných domkov, spravili detto to isté ohlásenie 

o tom. Veľká petícia na pána starostu čistiť. Odpoveď bola 

veľmi jednoduchá: Ste vlastníci celého územia, ste 

vlastníci komunikácie, ste vlastníci plôch.  

 

     Pán riaditeľ jedným aj druhým zložil ponuku finančnú; 

že keď to chcete, tak v treťom alebo vo štvrtom slede vám 

to viem vyčistiť, ale za takéto peniaze. Čiže nie za 

peniaze, ktoré má v rozpočte, ale za iný zmluvný vzťah. 

Ponúkol to, nemáme odpovede. Následne tie organizácie 

všetky hľadali svoje vlastné použitia. 

 

 Ideme na koniec ulice, ktorá sa volá Odborárska, 

Vajnorská. Dostali takú ponuku, že sa bude územie udržovať 
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a EKO-podnik je tam ochotný nastúpiť, keď túto ponuku 

príjmu.   

 

 Takže jednoducho, hľadajú sa stále veci, kde je to 

rozdielne vlastníctvo a rozdielny prístup, odovzdanie a  

prevzatie.  

 

     Chcel som poprosiť, Štatút mesta Bratislavy je 

schválený voči mestským častiam tak, že mestská časť 

spravuje a stará sa o komunikácie, ktoré sú III. a IV. 

kategórie a zverené mestskej časti. Je mi ľúto, tento dvor 

je určitým spôsobom účelová, uzavretá komunikácia, čiže 

III., IV. účelová komunikácia ktorá je a patrí medzi tie, 

ktoré boli hlavným mestom zverené mestskej časti.  

 

EKO-podnik prostredníctvom mestskej časti je povinný 

sa o tento priestor starať. Tak ako sa stará v lete, že ho 

kosí, čistí, zametá, bude ho musieť kosiť, čistiť, zametať 

alebo robiť zimnú službu. 

Prepáčte, že som hovoril trošku dlhšie. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Szusčík má slovo. 

 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 Ďakujem pekne za slovo. Pán prednosta máme tomu chápať 

že všetky chodníky pri komunikáciách III. a IV. triedy 

dočisťujeme my ako mestská časť? 
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Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Nie.  

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 A nedočisťujeme ich? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Nie. U chodníkov je rozdiel, tam platí všeobecne 

záväzné nariadenie a Cestný zákon, kde ku chodníkom 

priľahlá priamo nehnuteľnosť a vlastníctvo inej osoby, to 

je zo zákona 135, myslím Cestný zákon z 1961, je určená 

povinnosť týmto osobám. Tam, kde je rozdiel, že medzi 

cestou, chodníkom a nehnuteľnosťou je náhodou obecný 

pozemok, je mi ľúto, tam to obec má povinnosť.  

 

 Tak sa stalo to, že ste prijali posledný materiál, 

ktorým sa prenajalo ulica alebo pozemky na Nobelovej. 

A vzhľadom na to, že pozemky medzi komunikáciou a Nobelovou 

sa teraz stali právom obce, mestskej časti, pribudla nám 

povinnosť 480 metrov chodníka na Nobelovej zaradiť do 

zimnej služby. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Dobre. Chcem, aby sme mali v týchto veciach tiež 

jednotu, takže prosím vás povedzme si otvorene:  

     Ak tie veci robiť nebudeme, tak nám tu budú občania 

volať a búchať nás do hlavy.  
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 Pán riaditeľ, vy v tejto chvíli neviete aké finančné 

náklady asi by tieto veci mali? 

 

 

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

     Áno, toto veľmi ťažko sa dá odhadnúť dopredu. Čiže ja 

jedine čo viem zagarantovať je, že všetky tie pridané veci 

vlastne vyhodnotím a budem včas informovať, aké sú na ne 

náklady a či ich vôbec technicky zvládame, a čo treba na 

to, aby sme ich v budúcnosti. Ak ich musíme, tak potom 

dokázali udržovať.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre, chápem, že tretí sled znamená, že jednoducho 

keď vyjde čas, technika, možnosti, atď., atď.? 

 

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

     Áno. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pán prednosta, ešte ste chceli vy povedať 

niečo. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Ešte jedno doplnenie, aby ste vedeli že zimná služba 

nekončí tým čo robí EKO-podnik. Pohybuje sa tu ešte mesto 

Bratislava, ktoré má spravený nezávislý zimný plán služby. 

A súbežne prostredníctvom Miestneho úradu oddelenie pána 

Baníka boli oslovení všetci vlastníci, pardon  vlastníci 
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nie, ale správcovia domov a objektov, aby nám preposielali 

zoznamy zodpovedných osôb a mapy jednotlivých území, 

o ktoré sa budú starať, čiže chodníky a príslušné čistenie. 

Pričom pri rodinných domoch tam viete to vlastníctvo, ale 

pri bytových domoch nám preposielajú. Denne 5 – 6 oznámení 

v týchto dňoch dôjde o tom, ktorý správca preposiela mapy, 

zoznamy a dokumenty o tom, ako sa bude o svoje príslušné 

územie starať.  

 

 Čiže zimná služba nie je len to čo robí EKO-podnik. Je 

to komplet zabezpečenia v Novom Meste. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Pán poslanec Galamboš, faktická poznámka. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     Ďakujem pekne. Trošku sme sa asi nepochopili, lebo 

údržba komunikácií v prvom slede alebo v treťom slede stojí 

nás rovnako, však pán riaditeľ? To je jedno, či tam idem 

ráno o šiestej alebo poobede, alebo na obed o jedenástej. 

Mysleli sme tú finančnú stránku; či to EKO-podnik zvládne? 

 

     A po druhé, nepáči sa mi taký prístup; poslanci 

schválili, je to tak alebo tak.  

     Ja myslím, že treba hľadať riešenie voči obyvateľom, 

lebo naposledy na jablkových dňoch som sa dozvedel, že 

poslanci zobrali jeden autobus každému klubu dôchodcov, 

preto chodia iba raz. Tak trošičku, no, trošku ľudskosti do 

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

 Ďakujem pekne. Dobre. Ja chápem ten tretí sled tak, že 

kaď sa to nestihne. Čiže jednoducho prvý a druhý sa musí 

zvládnuť a prvý za každú cenu, aj viackrát za deň ak to 

vyžaduje situáciu, klimatické podmienky. 

 

 Čiže, ak si spomínam, tie veci sú tam preto, že 

v minulosti sa robili. Robili sa ad hoc. A lacnejšie je, 

keď sú súčasťou toho komplexu ako by tam mal sa spraviť 

výjazd. Napokon tých vecí nie je tak strašne veľa. Ide 

myslím že o jeden vnútroblok na Hostinského sídlisku. Tam 

pani poslankyňa aj so mnou bola, i s občanmi išli sme niečo 

úplne iné, ale tam sa sťažovali na to, že iba to robíme.  

 

     A keď ešte aj to robiť nebudeme, tak si to neviem 

predstaviť čo tam vypukne. Ide o nejaký vnútroblok na 

Kalinčiakovej. Čiže jediný tuším vnútroblok, ktorý nie je 

ohradený. Keď sa ohradí, tak si to už budú riešiť sami.  

 

     A hádam tých vecí nie je tak strašne veľa, ale vníma 

ich veľa ľudí. A veľa ľuďom to vadí, budú nám telefonovať, 

budú o to žiadať, budú chcieť aby sme tie jednotlivé veci 

spravili.     

 

 Čiže, ja nebudem to lámať, ale urobme to, dajme to 

tam.  

     Chceme urobiť malú pauzu a prediskutovať to? 

 Tak poďme do toho. 

 Poprosím, ak nikto nie je prihlásený, návrh uznesenia. 

 Ešte raz, chceme si k tomu sadnúť na dve minúty 

a prediskutovať to; šéfovia klubov? Nie. 
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 Tak prosím návrh uznesenia, pán poslanec.  

 

 

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  

Operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a  IV. 

kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na 

zimné obdobie 2013/2014; 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              11 poslancov. 

 Proti:            1 

 Zdržal sa:        8 

 Materiál bol prijatý.  

 

     Ja mám záujem, aby sme mali tieto veci v zhode. Čiže 

môžeme sa k tomu opätovne vrátiť, pretože nikto z nás 

nechce, aby zbytočne veľa zo strany obyvateľov mali sme 

podnetov a nespokojnosti. Na druhej strane ak ste 

presvedčení, že nie je to dobré a ekonomické tak hovorím, 

vieme si to vydiskutovať. Ale ja som skôr za to urobiť to, 

než zbytočne si vyvolať problémy.  
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 Čiže navrhujem, pán riaditeľ, prediskutujte na komisii 

EKO-podniku túto vec s poslancami. A následne nech sa tie 

veci prediskutujú v kluboch a prejdeme si to ešte raz na 

Miestnej rade. Veď toto je vec, ktorú vieme zmeniť 

operatívne. Ale hlavné je, že teda Operatívny plán zimnej 

údržby schválený máme a môže sa robiť.  

 Pán riaditeľ, chcete niečo dodať? 

 Nech sa páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ja som len chcel, že tieto pridané veci vlastne 

vyhodnotíme a vtedy budeme vedieť ako to mestskú časť 

zaťažuje a koľko to obnáša.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tak prosím, prineste ten materiál do tej komisie EKO-

podniku, potom do Miestnej rady a zároveň do komisií. 

Dobré? 

 Pán poslanec Szusčík. 

 

 

Poslanec P. S z u s č í k : 

 Pán starosta, ide o to, že pokiaľ sa to schválilo a 

ste povedali, že vo vnútroblokoch sú tam iné vlastnícke 

vzťahy, ale títo ľudia nebudú riešiť aký je vlastnícky 

vzťah. Takisto neriešia, že je to mestská komunikácia alebo 

mestkočasná komunikácia, ich to nezaujíma. Takže nám 

nastane to, že všetky vnútrobloky zrazu sa postavia a začnú 
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hovoriť: Aj my chceme, aby nám odhrabávali. A to bolo 

účelom toho, čomu sme chceli tu zabrániť. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani vicestarostka, nehnevajte sa, ale je 10,03 hod 

a ja budem musieť naozaj ísť. Nepatrí sa meškať na pohreb. 

Prosím vás, poďte sem, zaujmite moje miesto. 

 Ideme na bod 15. 

 

 

 

BOD 15: 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hlavného mesta 

SR Bratislavy zvereným do správy Mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto a s majetkom vlastným 

 

 

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

     Ďakujem pekne.  

 Neviem, úvodné slovo hádam netreba k tomu. Je to 

v zmysle, ide o to, aby sa prispôsobil, zosúladil s novou 

právnou úpravou a príslušnými ustanoveniami Štatútu 

hlavného mesta Bratislavy a zákonov.  

 

 

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

     Kolegovia, vidíte, materiál vôbec nespracovávalo 

ekonomické oddelenie, spracovávalo ho len právne, ktoré do 

materiálu doplnilo veci vyplývajúce zo zmeny Štatútu 
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a zmeny zákonov o majetku obcí a zmeny zákonov 

o rozpočtových pravidlách. Ekonomické oddelenie sa len 

vyjadrovalo. Všetky ostatné prístupy a rozhodovania zostali 

v tej istej výške. Aj rozhodovania aké sú, sú doplnené len 

veci, ktoré vyplývajú zo zmeny platných zákonov. 

 

 

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

 Hlási sa niekto do diskusie? Nikto. 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, pán predseda návrhovej komisie. 

 

 

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  

Nové úplné znenie Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy 

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom 

vlastným; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Za:               17 poslancov. 
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 Proti:             0 

 Zdržal sa:         2 

 Materiál bol prijatý.  

 Ideme na ďalší materiál, materiál č. 16. 

 

 

 

BOD 16:  

Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena na 

pozemku registra „C“ KN parcela č. 12204/3 v k. ú. Nové 

Mesto pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava, 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 

 

 

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

     Hlási sa niekto do diskusie?  

 Nech sa páči, pani Bánska. 

 

 

Poslankyňa Ing. H. B á n s k a, CSc.: 

     Mňa by v zmysle tohto bodu zaujímalo, že teda keď už 

sa jedná o tie Západoslovenské elektrárne, Distribúciu; 

takže by bolo dobré aspoň spomenúť tam, že o akú investičnú 

akciu ide.  

  

   

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

 To je myslím akcia, ktorá je už vstave sa robí, už je 

skoro celá Riazanska ulica hotová. Zosilňuje sa tam myslím 

xelektrické vedenie, lebo proste to nestačí tým nárokom 

obyvateľov. 
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 Nech sa páči, pán predseda návrhovej komisie.  

 

 

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  

zriadenie odplatného vecného bremena na pozemok registra 

„C“ KN parcela číslo 12204/3 v k. ú. Nové Mesto v prospech 

spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava, Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 

3879/B za účelom uloženia káblového elektrického vedenia. 

Odplata vecného bremena bola stanovená Znaleckým posudkom 

číslo 181/2013 zo dňa 10. 07. 2013, vypracovaným Ing. 

Petrom Vinklerom, vo výške  

      11 000,00 € 

 

za podmienky, že zmluva o zriadení vecného bremena bude 

žiadateľom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia 

uznesenia v Miestnom zastupiteľstve a odplata bude 

pripísaná na účet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

v lehote 15 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného 

bremena oboma zmluvnými stranami. V prípade, že zmluva 

o zriadení vecného bremena nebude žiadateľom v uvedenom 

termíne podpísaná a odplata v uvedenej lehote nebude 

pripísaná na účet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

uznesenie stráca platnosť; 

bez pripomienok. 



 

 

 

                                                                            18. zas. MZ MČ B-Nové Mesto 15.10.2013 

55 

 

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

 Ďakujem. 

 Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. 

 Hlasujeme, prosím; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              18 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Materiál sme schválili. 

 Ideme k materiálu č. 17. 

 

 

 

BOD 17:  

Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 19477/1 – 

vinice o výmere 68 m2. zapísaný na LV č. 6747; pre manželov 

Ing. Ján Janek, bytom Staré Grunty 9/B, 841 04 Bratislava 

a Eva Janeková, rod. Šuranová, bytom Adámího 3, 841 05 

Bratislava 

 

 

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

     Otváram diskusiu k materiálu.  

 Nikto sa nehlási. 

 Nech sa páči, pán predseda návrhovej komisie. 

 

 

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

 Návrh uznesenia tak ako je uvedené v predtlači: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

     s c h v a ľ u j e  

predaj pozemku registra „E“ parc. č. 19477/1 – vinice 

o výmere 68 m2, ktorý je Správou katastra pre hl. mesto SR 

Bratislavu vedený na LV č. 6747 v katastrálnom území 

Vinohrady pre manželov Ing. Jána Janeka, rod. Janeka, bytom 

Staré Grunty 9/B, 841 04 Bratislava a Evu Janekovú, rod. 

Šuranovú, bytom Adámiho 3, 841 05 Bratislava, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 

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

neskorších predpisov.  

 

     Osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že pozemok 

registra „E“ parc. č. 19477/1 je situovaný uprostred 

pozemkov registra „C“ KN: 

- parc. č. 19465/33 a parc. č. 19470/219, ktoré sú 

Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu 

evidované na LV č. 6693 a sú v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov Ing. Jána Janeka a Evy 

Janekovej  

a  

- parc. č. 19470/218 a parc. č. 19470/220, ktoré sú  

  Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu evidované  

  na LV č. 6003, ktorých sú manželia Ing. Ján Janek  

  a Eva Janeková väčšinoví spoluvlastníci.  

 

Cena prevádzanej nehnuteľnosti je stanovená v Znaleckom 

posudku č. 95/2013 zo dňa 15. 04. 2013 vo výške  

     9 500,00 € 
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za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná 

v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 

zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená v lehote 15 dní 

odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, 

že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne 

podpísaná, uznesenie stráca platnosť; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem, pán predseda.  

 Budeme hlasovať. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              16 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

     Materiál sme schválili. 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 18: 

Návrh dohody o prevzatí záväzku 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Dobrý deň. K tomu treba povedať iba jednu malú vetu: 
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 Bol schválený prevod majetku na mestskú časť spojenú 

s Cyklistickým štadiónom, ale uznesenie mestského 

zastupiteľstva znelo aj s prevzatím záväzkov ktoré pri 

vydávaní rozhodnutí Cyklistickému štadiónu boli uvedené. 

Tie záväzky sa musia prevziať tak, že budú schválené 

miestnym zastupiteľstvom. Jedná sa o záväzky spojené 

s náhradným riešením predpísaného výrubu stromov 

a náhradnou výsadbou.  

 

 Všetky tri rozhodnutia, ktoré boli vydané mestskou 

časťou, musíme teraz spätne prevziať na nás. A v konaniach, 

ktoré bude mestská časť vykonávať pri výsadbe stromov 

realizovať a vydokladovať voči správnemu konaniu, ktoré aj 

keď samé vedieme, a ich uzavrieť. 

 

     Toto je dohoda o prevzatí záväzku, ktorá bude musieť 

byť podpísaná medzi hlavným mestom a mestskou časťou vo 

väzbe na prevzatie Cyklistického štadióna.  

 Je to povinnosť vyplývajúca z uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

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

     Otváram diskusiu k materiálu. 

 Nech sa páči, pán Bielik. 

 

 

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

 Ja mám s týmto návrhom problém. Tu sa totiž v návrhu 

zmluvy píše, že preberáme aj záväzok vyplývajúci zo zmluvy 

o dielo, atď., ktorá tu potom v tom uznesení mestského 



 

 

 

                                                                            18. zas. MZ MČ B-Nové Mesto 15.10.2013 

59 

zastupiteľstva je bližšie špecifikovaná. Že tá zmluva bola 

v hodnote 370 000 € a nejaké drobné, a to je len časť 

a ešte nejaká časť zostala. Škoda, že tu nie je napísané, 

či to bolo alebo nebolo uhradené.  

 

     Čiže mne z toho vyplýva, tak ako ja tomu rozumiem, že 

tu preberáme aj nejaký záväzok, o ktorom vôbec nevieme 

v akom rozsahu je. Máme tu zastupiteľov aj mestského 

zastupiteľstva, neviem, či nám k tomu vedia niečo povedať? 

 

     Asi ani nie v zmysle, že oni teraz povedia, že ten 

záväzok je veľký alebo malý, lebo to nikto z hlavy nemôže 

povedať. A jeho stanovisko napokon nie je smerodajné, ale 

či neexistuje možnosť, že by mestské zastupiteľstvo 

schválilo to uznesenie vo forme, v ktorej my budeme jasne 

vedieť, aký záväzok preberáme na seba.  

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku: 

      Môžem sa vyjadriť? (Áno.) 

      Nakoľko ja som spracovala tú dohodu, predmet dohody 

hovorí o uznesení číslo 1 a o uznesení číslo 2, kde je len 

špecifikované, že v uznesení číslo 1 sme mali pôvodne 

prevziať záväzok aj z tej zmluvy o dielo. V bode 2 je 

hovorené, že bolo uznesením číslo 2 zmenené uznesenie číslo 

1 hlavného mesta, kde už je vypustený tento záväzok zo 

zmluvy o dielo. 

 

 A samotný predmet záväzku, prevzatie a splnenie 

záväzku je uvedený v článku II, kde je evidentné len to že 
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preberáme záväzok iba tej náhradnej výsadby stromov, ničoho 

iného. 

 

 

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

 No, ja sa musím opýtať, že kde to vidíte, lebo ja to 

v týchto podkladoch niečo také nemám. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku: 

 Priamo dohodu mám v ruke. Máte dohodu priamo v ruke, 

samotný návrh dohody? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Je to súčasťou materiálu.  

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková:  

     Článok I hovorí o tom, že uznesením Mestského 

zastupiteľstva bolo teda uvedené, že preberacím protokolom 

získame Cyklistický štadión ale s týmito záväzkami. Je tam 

záväzok, prvá odrážka  v a), kde je záväzok vyrúbané 

dreviny, náhradná výsadba. A druhý je záväzok vyplývajúci 

zo zmluvy o dielo. 

 

 Potom máte bod 2, ktorý hovorí, že uznesením ďalším 

bolo zmenené a doplnené uznesenie číslo 1, čiže to uvedené 

v bode 1. A je tam už uvedené, že bol už vypustený ten 

záväzok ohľadom zmluvy o dielo. Tam je to priamo uvedené. 

Je to posledná veta:  
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V predmetnom uznesení číslo 2 prišlo zároveň k zmene, kde 

sa podmienka uvedená v bode 1 pod písm. b) druhá odrážka 

tohto článku celá vypúšťa.  

 Takže tam je to presne uvedené, že je to vypustené. My 

nepreberáme záväzok do zmluvy o dielo. 

 

 

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

 Moment, vy hovoríte o bode 1 písm. b) a tá podmienka 

je v bode 1 písm. a). 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Chcel by som poprosiť. Nie je to ťažko čitateľné. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie a na podnet 

mestskej časti ho zmenilo. A na poslednom rokovaní 

mestského zastupiteľstva ho poslanci zmenili v tomto duchu 

ako je napísané, aby sme ten záväzok, ktorý má GIB a tým 

dodávateľom bolo vypustené. 

 

 Takže keďže sa v materiáli musí uviesť základným 

uznesením ako bolo prijaté mestským zastupiteľstvom a aj 

následným uznesením, ktoré to zmenilo, tak je to tam preto 

uvedené. Možno, že to trochu metie, ale v dohode bod 2, 

čiže článok I, bod 2, k predmetnej došlo k zmene. 

 

 Čiže šiesta veta od spodku, piata, hovorí o vypustení 

tej časti čo je v uznesení. Nemôžem za to, že mestské 

zastupiteľstvo najskôr prijalo a potom zmenilo. Materiál je 

v tejto časti ozaj trošku zmätočný. Všetci sme pani 

Moravcovú v tejto veci sa pýtali a nám to všetkým 
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vysvetlila, že tu nepreberáme žiadnu úlohu medzi Eiffage 

Construcion Slovenská republika, s.r.o. medzi GIB-om 

a týmto. A je v uznesení mestského zastupiteľstva 

vypustená. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku: 

 Pardon, to písm. b) druhá odrážka hovorí o tom istom: 

preberajúci v lehote do 30 dní odo dňa schválenia Uznesenia 

č. 1 v MZ písomne prevezme záväzok odovzdávajúceho všetky 

práva a povinností zo záväzku uvedeného pod písmenom a) 

druhá odrážka tohto bodu.  

     Ono sú spojené dohromady.        

 Čiže hovorí stále o tom istom. My nepreberáme záväzok. 

 

     A samotný článok II hovorí o samotnom prevzatí 

záväzku, kde je uvedené len to, že máme teda urobiť tú 

náhradnú výsadbu.  

 

 

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

 Dobre. Bude to napokon zmluva, kde raz bude uvedené že 

niečo preberáme a potom bude napísané zároveň že to 

nepreberáme.  

     Ja nie som právnik, ale táto zmluva je teda veľmi 

zúfalá. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková: 
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     Nie, to je len určenie stavu, nakoľko bolo prvé 

uznesenie a druhé zmenené. A potom ešte dokonca tretie, kde 

sa predĺžila lehota.   

 

 

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

 Ste spokojný, pán Bielik? 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Vysvetlené. 

 

 

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

     Ja by som ešte niečo chcela povedať k tomu zloženiu 

tej navrhovanej náhradnej výsadby; sa mi to veľmi páči, sú 

tam fakt veľmi dobré dreviny. Sú tam aj dreviny, ktoré sú 

hodnotné, sadovnícky hodnotné. Sú tam aj také, ktoré budú 

podmieňovať rast týchto drevín, čiže také stromy ktoré 

v podstate;. 

 

      A chcela by som ešte, aby sa to potom, ten návrh tých 

sadových úprav sa dostal, teda projekt aby sa dostal aj do 

komisie životného prostredia, aby sme si to mohli pozrieť. 

 Nech sa páči, pán poslanec Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som predsa len podporil 

pána Bielika. 

 A ešte by som sa chcel na to raz spýtať, lebo naozaj 

mi to tam nehrá. V tom bode a) preberáme záväzky zmluvy 
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o dielo 7/2010. A ruší sa len bod b); podľa toho ako som to 

pochopil. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku: 

 Pardon. Tak ešte raz.  

     Po prvé je len to, o čom hovorí to uznesenie.  

 

     Bod 1 je len vysvetlené, že bolo vydané takéto 

uznesenie a na základe neho sme mali prevziať záväzok.     

 

     Bod 2 hovorí o tom, že to prvé uznesenie bolo zmenené. 

 

     A článok II hovorí presne čo preberáme. Samotné 

prevzatie a splnenie záväzku, a tam je uvedené, že  

 

„Preberajúci sa podpisom tejto dohody zaväzuje prevziať 

záväzok odovzdávajúceho vyplývajúci z rozhodnutí, ktoré 

boli čiastočne zmenené rozhodnutím ..., ktoré tvorí prílohu 

č. 3 tejto dohody, v plnom rozsahu“. 

 

 Čiže jediné prevzatie záväzku je to uvedené v článku 

II. 

 Článok I len deklaruje stav aký vznikol. 

 

 

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

 Stačí vám také vysvetlenie? 

 Pán Dubček, nech sa páči. 
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Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Neviem, či všetci poslanci poznajú projekty údajnej 

revitalizácie alebo náhradnej výsadby drevín. Ja mám veľmi 

nepríjemné zážitky ku vzťahu k našej prírode hlavne 

v mestských častiach, pretože aj keď si spomeniete, sú tu 

projekty ktoré my sme nevideli a kde jednoducho pod 

výsadbou nových drevín sa likvidujú stromy, ktoré tu 

prežili generácie.  

 

     Takže ja vidím aj na niektorých detských ihriskách, že 

sú vysadené stromy, ktoré tu ešte sadilo predošlé vedenie. 

A tie stromky dosiaľ nemajú za 8, 10 rokov tú kvalitu, 

ktorú by požadovali občania a dosahujú výšku okolo 6 – 7 

metrov, ani to nie. 

 

     Tak rád by som ja bližšie vedel, či pod výsadbou 

nových stromov sa nebudú likvidovať už za rôznymi účelmi 

dreviny; ja som nechcel do toho vnikať. A opäť pripomínam, 

že ja viem o drevinách a mám aj znalecké posudky, ktoré sú 

sporné s posudkami mesta, kde boli zlikvidované stromy 

ktoré sú vitálne. A dokonca na Vianoce, kde mali puky.   

 

 Takže povedzme si teda otvorene, čo sa ide robiť? 

 A ja by som rád bližšie niečo vedel o tejto novej 

výsadbe. Aby sme zasa nemuseli čakať generácie, generácie 

než niečo vyrastie. Ďakujem. 

 

 

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

 Pani Kamhyiehová, prosím vás, mohli by ste?   
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Ing. M. K a m h y i e h o v á : 

 Pokiaľ sa jedná o Cyklistický štadión, tak jedná sa 

výhradne len o náhradnú výsadbu určenú na Cyklistickom 

štadióne. Tak je rozhodnutie aj vydané. To znamená, že 

všetka náhradná výsadba, ktorá je v rozhodnutí určená bude 

umiestnená len v rámci Cyklistického štadiónu.  

 

 Samozrejme, rozhodnutie sa viaže na výrub, ktorý už 

dávno prebehol v rámci rekonštrukcie Zimného štadióna.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Musím to ešte raz zopakovať:  

     Rozhodnutie bolo vydané na výrub stromov, ktoré boli 

viazané na výstavbu Zimného štadióna a rekonštrukciu, resp. 

zbúranie Cyklistického štadióna. Tie všetky stromy sú už 

preč. Ale v rozhodnutí je uvedené, že pri výstavbe 

a rekonštrukcii Cyklistického štadióna náhradná výsadba má 

byť v ňom zrealizovaná. Čiže to je ten rozdiel. 

 

 Stromy sú už všetky preč, ktoré sú v tomto rozhodnutí 

už určené. Tie už zlikvidovalo hlavné mesto vo svojom 

konaní v zastúpení GIB-u alebo kohosi.  

 

     Mestská časť prevzala spätne Cyklistickým štadiónom 

povinnosť vysadiť na Cyklistickom štadióne tie stromy, 

ktoré sú v týchto rozhodnutiach uvedené. Alebo preberá.   

 

 

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

 Pán poslanec Dubček, stačí vám to tak?  
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 Ja vám sľubujem, že v rámci komisie životného 

prostredia budem na to dávať pozor, aby sme dostali ten 

projekt úprav, aby sme sa proste s ním mohli oboznámiť. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Keď sa budú robiť nejaké projekty, tak my poslanci by 

sme mali o tom vedieť.  

 

 

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

 Nech sa páči, pán predseda návrhovej komisie.  

 

 

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  

predložený návrh Dohody o prevzatí záväzku Hlavného mesta 

SR Bratislavy vyplývajúci z rozhodnutí: 

1. STAR – 271/2009 ÚPŽP – 46/2009 zo dňa 08. 04. 2009, 

2. STAR – 2109/2010 ÚPŽP – 2040/2010/AKM, 

3. STAR – 1108/2013 ŽPaÚP – 1010/2013/AKM zo dňa 11. 09. 

2013 

 

podľa ktorej Mestská časť Bratislava – Nové Mesto preberá 

záväzok Hlavného mesta SR Bratislavy v plnom rozsahu, 

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

 Ďakujem. 

 Nech sa páči, ideme hlasovať. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               13 poslancov. 

 Proti:             1 

 Zdržal sa:         5 

 Materiál prešiel; sme schválili.  

 

 

 

BOD 19:  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa predaja novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. 

č. 5376/1 – záhrady o výmere 23 m2, parc. č. 5376/2 – 

záhrady o výmere 10 m2, parc. č. 6376/3 – záhrady o výmere 

11 m2, parc. č. 5376/4 – záhrady o výmere 19 m2 katastrálne 

územie Vinohrady, evidovaných v Geometrickom pláne č. 

06/2012 (vypracovanom GEOTEAM, spol. s r.o.) pre MUDr. 

Arnošta Kolozsiho s manželkou, Ing. arch. Augustína 

Konráda, Ing. Františka Stupku s manželkou a Ing. Martina 

Slaninku 

 

 

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

 O úvodné slovo poprosím pani Moravcovú, nech sa páči. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku:  
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     Dobrý deň. Tento materiál už hovorí o tom, sú to 

pozemky pána Arnošta Kolozsiho, Augustína Konráda a pána 

Stupku s manželkou a pána Slaninku, ktorí, cez ich pozemky 

kedysi išla taká záhradná cestička, ktorá medzi časom už 

zanikla a oni si svoje ploty poposúvali. A zasa tá cesta 

medzi časom zanikla a oni si k svojim pozemkom pričlenili 

tú časť tej záhradnej cestičky. Kedysi to boli záhradky, 

teraz tam majú postavené rodinné domy.  

 Z tohto dôvodu je to možné považovať za osobitný 

zreteľ. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k materiálu. 

 Nech sa páči. 

 Nikto nie je prihlásený.  

 Pán predseda návrhovej komisie. 

 

 

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

 Návrh uznesenia ako je uvedené v predtlači: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto   

     s c h v a ľ u j e  

predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ KN 

parc. č. 5376/1 – záhrady o výmere 23 m2 pre MUDr. Arnošta 

Kolozsiho a Ingrid Kolozsiovú, obaja trvale bytom 

Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava 
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parc. č. 5376/2 – záhrady o výmere 10 m2 pre Ing. arch. 

Augustína Konráda bytom Ďumbierska 14, 831 01 Bratislava 

parc. č. 5376/3 – záhrady o výmere 11 m2, pre Ing. 

Františka Stupku a Annu Stupkovú, obaja trvalé bytom 

Ďumbierska 16, 831 01 Bratislava 

parc. č. 5376/1 – záhrady o výmere 19 m2, pre Ing. Martina 

Slaninku bytom Hrabový Chodník 3, 831 01 Bratislava 

 

pre k. ú. Vinohrady, ktoré vznikli rozdelením pôvodného 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 5376 – ostatné plochy 

o výmere 63 m2 vedeného Správou katastra pre hl. mesto SR 

Bratislavu na LV č. 3673 pre k. ú. Vinohrady, na základe 

overeného GP č. 06/82012 (vypracovanom GEOTEAM, spol. 

s r.o.), ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu 

     celkovo 9 300,00 € 

 

pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že 

žiadatelia dlhodobo užívajú časti pôvodného pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 5376, ktorý bol určený ako 

prístupový chodník k záhradám v danej lokalite, avšak 

v priebehu výstavby rodinných domov v danej lokalite účel 

prístupového chodníka zanikol a v súčasnej dobe je 

predmetný pozemok začlenený do pozemkov jednotlivých 

žiadateľov, a teda funkciu prístupového chodníka už dávno 

nespĺňa. Prístup k pôvodnému pozemku parc. č. 5376 je možný 

iba cez pozemky jednotlivých žiadateľov.    

 

K predaju novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 

5376/1 až 4 v k. ú. Vinohrady bol daný predchádzajúci 
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písomný súhlas primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 

MAGS SNM 39477/13-3/253034 zo dňa 08. 03. 2013. 

 

K prevodu vlastníckeho práva k novovytvoreným pozemkom 

registra „C“ KN č. 5376/1 až 4 v k. ú. Vinohrady dôjde za 

podmienky, že kúpna zmluva bude  zo strany kupujúcich 

podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia 

v Miestnom zastupiteľstve a celková kúpna cena bude 

kupujúcimi uhradená do 15 dní odo dňa obojstranného 

podpísania kúpnej zmluvy. 

 

V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom 

termíne podpísaná alebo celková kúpna cena nebude zo strany 

kupujúcich uhradená v lehote 15 dní od obojstranného 

podpísania kúpnej zmluvy, toto uznesenia stráca platnosť; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem.  

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              16 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        4 

 

     Materiál bol schválený.  

     Ďalší materiál číslo 20. 
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BOD 20: 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 

priestorov na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave 

 

 

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

 Nech sa páči úvodné slovo, pani Moravcová. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku: 

     Dobrý deň. Jedná sa o priestor, ktorý mala prenajatý 

pani Marková, v ktorom momentálne bola nájomná zmluva 

ukončená. Z toho dôvodu je zrejmé, že pani Marková 

investovala nejaké finančné prostriedky do tohto priestoru 

takže sa dal urobiť znalecký posudok, ktorý hovorí 

o nejakej výške nájomného. 

 

 Obchodná verejná súťaž je postavená tak, že tá 

minimálna výška nájomného je stanovená znaleckým posudkom 

a kto ponúkne viac. Priestor je krásny, zrekonštruovaný, 

dalo by sa povedať až priam luxusný, ako jeden z mála.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Je to priestor vedľa Tesca hore na Kolibe. 

 

 

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

 Hlási sa niekto do diskusie k tomuto materiálu? 
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 Nikto.  

 Nech sa páči, návrhová komisia. 

 

 

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    v y h l á s e n i e 

„Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho 

návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytového priestoru 

č. 12-901 s celkovou rozlohou 172 m2, nachádzajúceho sa na 

Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave na I. nadzemnom podlaží 

bytového domu, vedeného v k. ú. Nové Mesto na LV č. 4716, 

súpisné číslo: 2315 na parc. registra „C“ č. 6742/1 

o výmere 411 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto“ 

s priloženými podmienkami obchodnej verejnej súťaže; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem, pán predseda. 

 Pripravme sa na hlasovanie.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              18 poslancov. 

 Proti:            0 
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 Zdržal sa:        2 

 Materiál sme schválili. 

 

 Ideme k ďalšiemu materiálu. 

 

 

 

MATERIÁL R/1: 

Návrh na zmenu uznesenia č. 17/24 MZ MČ B-NM z 11. 06. 2013 

 

 

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

 Pán riaditeľ Molnár, nech sa páči, úvodné slovo. 

 

 

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

 Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Navrhujeme zmenu 

uznesenia č. 17/24 miestneho zastupiteľstva, ktoré 

schválilo kapitálové výdavky vo výške 45 000 € s daňou na 

nákup zametacej nadstavby. 

 

     Z dôvodov zmien na trhu komunálnej techniky došlo 

k nárastu cien v tomto segmente. A z tohto dôvodu vlastne 

navrhujeme zmenu uznesenia s tým, že by sme za tieto 

prostriedky nakúpili alebo teda obstarávali zametacie 

zariadenie.  

 

     Navrhujeme vlastne akýkoľvek mechanizmus, či už 

samotnú nadstavbu alebo voľne existujúce vozidlo, ktoré by 

túto činnosť vykonávalo. 
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Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Otváram diskusiu k tomuto materiálu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Pán predseda návrhovej komisie. 

 

 

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  

zmenu uznesenia č. 17/24 zo 17. zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto z 11. 

06. 2013, bod 1.2 takto: 

položka 2, prostriedok zametacie zariadenie počet 1 ks. 

cena s DPH 45 000,00 €; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Pripravme sa na hlasovanie. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              16 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        2 

 Materiál sme schválili.  
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 Ďakujem.  

 Ideme na ďalší materiál. 

 

 

 

MATERIÁL R/2: 

Návrh na zmenu Uznesenia č. 6MMZ/08 zo dňa 23. 08. 2013 

v časti písm. c) 

 

 

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

 Pani Moravcová, nech sa páči úvodné slovo. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku:   

 Týmto si dovoľujem požiadať o zmenu predmetného 

uznesenia. Jedná sa o zverovaci protokol Materskej škôlky 

na Pionierskej, kde v rámci protokolu prišlo k zmene 

v účtovnej hodnote. Pri kontrole v inventarizácii 

ekonomické oddelenie zistilo, že účtovná hodnota je iná, 

ako tá ktorá je prezentovaná v danom protokole. Takže je 

potrebné to opraviť.   

 Je tam pripravený aj dodatok k protokolu, ktorý opraví 

tú účtovnú hodnotu tej materskej školy. Aj predmetné 

doklady, kde predchádzajúci protokol hovoril, že teda áno, 

takáto suma mala byť stanovená. 

 

 

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

 Ďakujem. 
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 Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto materiálu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Pán predseda. 

 

 

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  

zmenu Uznesenia č. 6MMZ/08 zo dňa 23. 08. 2013 v časti 

písm. c), a to nasledovne: 

c) stavba nachádzajúca sa na pozemku – parc. č. 

11873/1 so súpisným číslom 3219 - Materská škola, 

Pionierska 12 A v účtovnej hodnote vo výške 

49 386,38 €; 

bez pripomienok.   

 

 

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

 Ďakujem.  

 Pripravíme sa na hlasovanie. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               20 poslancov. 

 Proti:             0 

     Zdržal sa:         0 

 Materiál sme schválili. 

     Ideme na ďalší materiál. 
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MATERIÁL R/3: 

Návrh na zmenu Uznesenia č. 6MMZ/11 zo dňa 23. 08. 2013 

v časti bodu 1/ a v časti bodu 3/ 

 

 

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

 Nech sa páči, pani Moravcová, úvodné slovo. 

 

 

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku:  

     Dobrý deň. Dovoľujem si požiadať o zmenu uznesenia. 

kde chceme my zriadiť vecné bremeno za účelom uloženia 

kanalizačného potrubia. O vecné bremeno sme žiadali 

Istrochem Reality. Suma bola schválená už na 

predchádzajúcom zasadnutí. 

 

 V rámci špecializovaného stavebného povolenia bolo 

potrebné získať nejakým spôsobom súhlas; buď vecné bremeno 

alebo nejakým spôsobom deklarovať právny vzťah k danému 

pozemku. 

 

 Avšak samotné zriadenie vecného bremena vyžaduje 

vyhotovenie geometrického plánu. Tento geometrický plán je 

možné vyhotoviť až potom, keď sa reálne urobia výkopové 

práce a uloží sa samotné potrubie.  

 

     Takže z tohto dôvodu požadujeme o súhlas s uzatvorením 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá 
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postačuje špecializovanému stavebnému úradu aby nám vydali 

stavebné povolenie. 

 

 A zároveň predchádzajúce uznesenie opomenulo hovoriť 

tú skutočnosť, v prospech koho sa zriaďuje vecné bremeno. 

Uvedené požaduje kataster, inak by nám na katastri 

nezavkladovali zriadenie vecného bremena.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto materiálu. 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech mestskej časti na 

pozemkoch Istrochemu. 

 

 

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

 Nech sa páči, pán Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať, či sa jedná 

o nejaké nové trasovanie kanalizácie, alebo jestvujúce? Keď 

jestvujúce, tak to vecné bremeno by tam malo byť, keď to 

ide na cudzích pozemkoch.  

 

 

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

 Pán Baník, nech sa páči. 
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Ing. Ľ.  B a n í k, poverený vedením oddelenia vnútornej 

správy, správy bytov a nebytových priestorov, výstavby a 

investícií:  

 Existuje stará kanalizácia, na ktorú nie je zriadené 

vecné bremeno. Neviem teda ako sa to robilo kedysi, ale 

teraz budeme musieť znova to isté trasovanie. Len keď dáme 

novú kanalizáciu, tak musí tam byť tento právny vzťah.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 Stačí, pán Galamboš? (Áno.) 

 Ďakujem. 

 Nikto nie je ďalej prihlásený. 

 Pán predseda návrhovej komisie, nech sa páči. 

 

 

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) zmenu Uznesenia č. 6MMZ/11 zo dňa 23. 08. 2013 

v časti bodu 1, a to nasledovne:    

 

   1/ uzatvorenie zmluvy na zriadenie vecného bremena na 

pozemky registra „C“ KN parc. č. 13587/3, parc. č. 13587/2 

a parc. č. 13589/7 vo vlastníctve spoločnosti Istrochem 
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Reality, a.s., so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, 

IČO: 35 797 325, na dobu určitú do 30. 06. 2023, v prospech 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, spolu s uzatvorením 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

vyššie citované nehnuteľností 

 

po b) zmenu Uznesenia č. 6MMZ/11 zo dňa 23. 08. 2013 

v časti bodu 3/, a to nasledovne: 

 

   3/ Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto splnomocňuje starostu mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého k podpísaniu  zmluvy 

o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve 

Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 

Bratislava, IČO: 35 797 525, ako aj k podpísaniu zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vyššie 

citované nehnuteľností; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Pripravme sa na hlasovanie. 

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               19 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

 Materiál sme schválili. 

 Ideme k ďalšiemu materiálu R/4. 
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MATERIÁL R/4: 

Návrh Stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 

a dopĺňa systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov 

do školských rád (návrh na zmenu a doplnenie čl. 37 a 38 

pôsobnosti v oblasti školstva) 

 

 

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

 Pán prednosta, chcete k tomu niečo povedať? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Dobrý deň. Poprosím, uvedený materiál predkladáme, 

lebo sme ho dostali myslím že 8. 10., teda na prvý termín  

ktorý je možný ho predkladáme, aj keď je to na stôl, lebo 

by sme nestihli tú lehotu, ktorá je určená v Štatúte na 

predkladanie týchto materiálov.  

 

 Musím priznať, že nie som stotožnený s týmto návrhom, 

aj keď ho predkladám, ale vyplýva zo zákona.  

 

 Z titulu toho, že zákon o obecnom zriadení uviedol, že 

kompetencie mesta a mestských častí budú zrealizované 

prostredníctvom zákona 377, to je zákon o Bratislave, a ten 

zase odviedol kompetencie na Štatút. A v Štatúte 

kompetencia v školstve je stanovená  tak, že časť školských 

zariadení zriaďuje mesto a časť školských zariadení 

zriaďujú mestské časti. Tak sa aj kompetencie zriaďovania 
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školských rád roztrhla na tie úseky, ktoré zabezpečuje, 

zriaďuje hlavné mesto a tie ktoré zabezpečujú mestské 

časti.  

 

 Máme teraz v súčasnosti; nepokladám ten zákon za 

dobrý, ale hovorím máme školské rady v školách, mali by sme 

mať obecnú školskú radu a mali by sme mať územnú školskú 

radu. Ale v obci Bratislava je kompetencia roztrhnutá na 

školy také a také a mestské časti musia zriaďovať aj svoje 

vlastné školské rady. Školská rada je tu popísaná, je tu 

priložený materiál, ktorý je tu doložený. 

 

     S pánom Novákom niekoľko rokov zápasíme s hlavným 

mestom, aby tento proces nebol, aby ho prevzalo hlavné 

mesto.  

 

     Ale hlavné mesto teraz už našlo konečne správny právny 

postup na mestské časti, aby túto kompetenciu prevzali 

a realizovali mestské časti. Pánovi Novákovi sa aspoň 7 

rokov darilo dosiahnuť, že túto kompetenciu robilo 

a realizovalo hlavné mesto. Nevyhneme sa jej. 

 

 Následne keď po prijatí v mestskom zastupiteľstve vám 

budeme musieť predložiť návrh na zriadenie 11-člennej 

miestnej školskej rady mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, ktorá má v zákone zadefinované úlohy, organizovať 

a prevádzkovať túto radu. 

 

 Je mi ľúto, nie som s tým 100 %-ne stotožnený, ale 

musím vám takýto návrh predložiť; je v súlade so zákonom 

a so Štatútom. 
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Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

     Nech sa páči, otváram diskusiu k materiálu. 

 Pán Ágoston, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Čo sa stane, keď to 

neprijmeme? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Nič. Mesto to prijme aj tak a budeme to musieť robiť.  

 Ja som to pokladal za dôležité, lebo sme mohli to 

obísť tak, že nepredložíme to pred vás a nastane situácia, 

že mesto to aj tak prijme, pretože máme zákonnú povinnosť 

a malo by sa to takto robiť. Takto je lepšie, keď ste o tom 

informovaní a viete že takáto vec v nejakom období na nás 

príde. Asi toto je pohľad, prečo predkladám ten návrh. 

Pokladám ho skôr ako informáciu pre poslancov, aby vedeli 

čo na nás príde v nejakom krátkom období. 

 

 

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

 Nech sa páči, pán Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo. Nakoľko ten materiál bol na stole, 

sme si ho nestihli preštudovať. Ale keď tu dobre čítam tak 

máme radu školy a ideme zriaďovať ešte obecnú, niečo. Teda 
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ideme robiť hovorcu Únie hovorcov Slovenska, áno, také 

niečo. Teda ďalší medzičlánok medzi úradom a školou. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 To je nad, nie nad školou, to je nad obcou. Čiže 

Školská rada je nad školou a obecná školská rada je nad 

obcou a všetkými ostatnými zriaďovateľmi. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Teda ideme vytvárať ďalšiu nejakú obecnú školskú radu. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r o k : 

 Áno, áno. Zákonodarca to tak dal. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Čo keby sme radšej strechy robili a nevytvárali 

nejaké? Ďakujem.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Musíte sa pýtať ministerstva školstva. 

 

 

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

 Ďakujem.  

 Nikto už ďalší nie je prihlásený do diskusie. 

 Nech sa páči, pán predseda.  
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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  

Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým mení a dopĺňa 

systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do 

školských rád; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Pripravíme sa na hlasovanie. 

     Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              4 poslanci. 

 Proti:           0 

 Zdržal sa:      13  

     Materiál neprešiel. 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Ďakujem. 

 

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

 Ideme k ďalšiemu materiálu. 
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MATERIÁL R/5: 

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) 

 

 

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

 Nech sa páči, pán Kollárik. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

     Poprosím vás, tento materiál, nerozumiem prečo ho 

mesto predkladá, lebo dostalo aj stanovisko, ktoré ste 

prijali. V stanovisku ktoré ste prijali, ste uviedli, že 

miesto pôvodného rozdelenia 30 : 70, čiže 30 príjmom mesta 

a 70 mestské časti ste prijali uznesenie, aby to bolo 20 : 

80. A pri rokovaní mestské zastupiteľstvo malo vyhodnotiť 

tieto veci a väčšinovým spôsobom, 3/5 väčšinou prijať dané 

rozhodnutie. 

 

     Asi tam vznikla diskusia a žiadajú, aby bol väčší 

koncenz medzi všetkými mestskými časťami. A mestské 

zastupiteľstvo uložilo primátorovi, aby znovu oslovil 

mestské časti a požiadal o iné prerozdelenie. Čiže nie ako 

pôvodne 70 : 30, alebo 30 : 70, ale 25 : 75. Čiže 25 mesto 

a 75 mestské časti. Preto ten návrh pred vás predkladám. 
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 Prosím, už prijmime akýkoľvek, či 70 : 30, alebo 80 : 

20, 90 : 10, akýkoľvek, len už nech táto technika má 

oprávnenie v Bratislave sa rozbehnúť. Aj tak hneď po prvom 

roku, keď sa vyhodnotí koľko je tých plôch a ako to beží, 

budeme všetky mestské časti oslovovať na to, aby sa to 

zmenilo na realitu. Čiže toľko koľko je v tom pomere.   

 Ale musíme s ničím začať. 

 

     Preto som si dovolil tento materiál neodložiť 

a nepovedať, lebo vy ste už prijali presne v duchu tomto 

uznesenie 80 : 20. Tu sa principiálne žiada, aby ste to 

uznesenie zmenili na 25 : 75, alebo 80 : 20.  

 

     Ja doporučujem prijať ktorékoľvek uznesenie, nech už 

tento proces parkovania dostane legalitu a rozbehne sa. 

     Preto tento návrh pred vás predkladám ešte raz. Nech 

sa páči. 

 

 

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

 Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto materiálu. 

 Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne. Pán prednosta, ja žasnem ako sa 

vyjadrujete. Vám je absolútne jedno aké budú príjmy 

mestskej časti. Ja sa divím, že sedíte na tej stoličke 

prednostu. Vám je úplne jedno aké budú príjmy mestskej 

časti? Prijmeme čokoľvek 1 : 99; to ako takto môžete 

vystupovať ako prednosta miestneho úradu? 
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Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Odpovedám veľmi jednoducho:  

     Dva roky sa neprijal tento materiál ani žiadne 

konanie. A viem napočítať asi koľko sme za to obdobie 

stratili. Za to, že poslanci v ktorýchkoľvek štruktúrach 

neprijali toto rozhodnutie; musím začať od štruktúry 

hlavného mesta. 

 

     Ako prednosta si dovolím pred vás postaviť, že prosiť, 

aby ste prijali akýkoľvek návrh. Vráťte sa skutočne znovu 

80 : 20, navrhnite 10 : 90 alebo čosi, ale nech už sa to 

rozbehne, nech už to nestojí na brzdení. Momentálne hlavné 

mesto, kde ste vy takisto, miesto toho aby ste ho prijali, 

pretože ste tam mohli to väčšinovým spôsobom, pán poslanec, 

tak to ste elegantne vrátili mestským častiam, aby bol 

znovu predĺžený čas toho rozhodovania. 

 

 Poprosím, ja preto prosím, prijmime akékoľvek číslo 

a po prvom roku rozhodnime alebo postavme sa znovu na to, 

aby sa to vrátilo do reality, ktorá je v jednotlivých 

mestských častiach.  

     Poprosím, nie je to špekulovanie, nie je to hádanie, 

je to žiadosť, aby sa to rozbehlo. 

 

 

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

 Nasleduje pán Winkler; nech sa páči. 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo.  
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     Ja trvám na tom našom pôvodnom uznesení 80 : 20. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Pán Gašpierik, nech sa páči. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Pán prednosta, ja by som poprosil, aby 

ste nenapádali tu poslancov, aby ste sa držali teda svojej 

pôsobnosti ktorú máte ako prednosta, ako úradník. Ďakujem 

pekne. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Ospravedlňujem sa.  

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 A ešte k tomu čo ste povedali: Myslím, že poznáte 

procedúru, keď bolo niečo schválené v mestskom 

zastupiteľstve tak teraz tie štatúty musia ísť do mestských 

častí, aby mohli zase prísť do mesta. Tak si preštudujte 

Štatút, aby ste sa potom mohli takto vyjadrovať. Ďakujem. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Poprosím vás, nie je tu rozpor. Mestské zastupiteľstvo 

malo právo 3/5 väčšinou prijať aj rozdielne stanoviská 

mestských častí. Ale asi nemalo sily prijať to 3/5 
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väčšinou, tak to preto elegantne vrátilo späť na mestské 

časti.  

 

 

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

 Nie je už nikto ďalej prihlásený do diskusie.  

 Nech sa páči, pán predseda návrhovej komisie.  

 

  

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Poprosím, musíte začať návrhom pána Winklera. Čiže 

žiada, aby nebolo prijaté stanovisko. A žiada, aby v časti 

článok 91 ods. 3 nebolo prerozdelenie vo forme 25 : 75 ale 

20 : 80.  

 

 

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

 Takže máme pozmeňujúci návrh pána Winklera ktorý 

žiada, aby v našom stanovisku bolo uvedené, že žiadame aby 

článok 91 sa doplnil ods. 3. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Poprosím, musí to byť naformulované takto: Nesúhlasí 

s návrhom z tohto dôvodu, a vypisuje že. Alebo súhlasí len 

keď bude zaregistrované. Musí sa nesúhlasiť. V prvom kole 

sa musí nesúhlasiť.  

 

 Čiže ten návrh musí znieť, že nesúhlasíme s návrhom 

Dodatku Štatútu z dôvodu že žiadame, aby prerozdelenie bolo 

20 : 80. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Áno. Čiže ešte raz. Návrh je, že uznesenie by znelo, 

že  

      Miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom Dodatku 

Štatútu a žiada, aby ten článok 91 bol doplnený ods. 3, 

ktorý bude znieť: 

„Výnosy z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel 

na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. 

triedy podľa čl. 73 písm. zc) a sankcií za porušenie 

osobitného predpisu (153a) sa rozdelia medzi Bratislavu 

a mestskú časť zapojenú do systému dočasného parkovania 

v pomere 20 % pre Bratislavu a 80 % pre mestskú časť“. 

 

 

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

 Nech sa páči, ideme hlasovať o tomto doplňovacom 

návrhu. 

 Pripravíme sa na hlasovanie. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               16 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

 Materiál sme schválili.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Kolegovia, teraz už nie je hlasovať o čom, lebo ste 

prijali celé stanovisko, čiže nie je treba sa vrátiť. 
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Pozmeňujúce stanovisko bolo vlastne zmena toho celého 

návrhu. 

 

 

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

 Máme ďalší materiál. 

 

 

 

MATERIÁL R/6   

Návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre RED HILL, 

s.r.o., za účelom vybudovania a prevádzkovania fan – zóny 

(stan) na televízne prenosy z KHL a ZOH, prevádzkovanie 

bufetu a reprodukovanej hudby 

 

 

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

 Nech sa páči, pán Noga. 

 

 

Dušan N o g a, riaditeľ ZŠ Kalinčiakova: 

 Dobrý deň. Ja sa najprv ospravedlňujem, že ste to 

dostali priamo na stôl, ale tie rokovania prebiehali 

s touto spoločnosťou dosť dlho, preto to máte až teraz. 

Keďže ten čas tlačí, chceli sme stihnúť KHL, nestihli sme 

ju, ale chceme aspoň tie majstrovstvá, teda olympiádu 

zimnú.  

 

 Jedná sa o prenájom pozemkov nie celých 1 000 m2 na 

dvoch parcelných miestach. Na Kalinčiakovej 1 je mimo 

všetkých hracích plôch tá väčšia časť, kde by mal stať 
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tento stan, čiže tu momentálne škola nevyužíva a v zimnom 

období ju využívať nebude.  

 

 A druhá prechádza cez tenisový kurt práve na ktorý 

chceme zohnať finančné prostriedky, aby sme ho mohli 

zrekonštruovať na bezúdržbový, lebo je to antukový tenisový 

kurt, ktorý má určité náklady, a sú to nie malé náklady 

pokiaľ ho máme udržiavať celý rok. Nájom tam už skončil, 

čiže pripadol zase naspäť škole.  

 

     Ten záujem nájomcu o jeden tenisový kurt nebol, takže 

radi by sme ho spravili ako bezúdržbový. Nemal oficiálne 

rozmery tento kurt, preto ten záujem tam nie je zo strany 

nejakých tenisových klubov.  

     To je asi tak všetko k tomuto.   

 Vaše otázky; ak by ste mali otázky aj na spoločnosť, 

ktorá to bude prevádzkovať, prišli sem, ak im udelíte 

slovo. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Myslím, že nebolo by na škodu, keby nám tí páni ešte 

povedali niečo viac o tom. Nech sa páči. 

 

 

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠ Kalinčiakova: 

 Vieme všetky podrobností aj veci ohľadom prevádzky, 

akým spôsobom, čo vlastne prerokovali. 
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Ondrej  K l o k o č, zástupca spoločnosti RED HILL: 

 Dobrý deň prajem. Volám sa Ondrej Klokoč, zastupujem 

RED HILL, projekt, ktorý chceme pripraviť v areáli školy na 

Kalinčiakovej. Je primárne zameraný na fanúšikov hokeja, 

ktorí sledujú Slovan v KHL. Tento projekt je dimenzovaný 

zhruba pre 700 divákov, ktorým budeme športové prenosy 

vysielať na dvoch veľkoplošných obrazovkách rozmeru 4 krát 

2 metre.  

 

 Tieto športové prenosy budú zhruba v počte 120 krát 

v priebehu celého toho obdobia nájmu.  

 

 Počas týchto aktivít, ktoré budeme vykonávať pre 

fanúšikov športu; okrem priamych prenosov športových 

zápasov budeme organizovať kultúrno-spoločenské podujatia. 

A máme v pláne poskytnúť týmto návštevníkom nejaké „steit-

beit“ komédii a nejaké ďalšie vystúpenia hudobných skupín 

ale skôr v takej „amplak“ verzii, čiže nie nejaké veľké 

koncerty, skorej niečo akustického charakteru. 

 

     A všetky tieto aktivity smerujú k tomu, aby sa fanúšik 

slovenského hokeja primárne a teda aj pripravovanej 

Olympiády v Soči mohol zúčastniť v rámci Bratislavy 

nejakého podujatia, kde táto atmosféra bude dýchať tým 

športom. A vlastne celý ten stan bude vlastne pripravený na 

to, aby tí ľudia žili tým športom.  

 

 Našim zámerom bolo postaviť túto zónu v areáli 

Kalinčiakovej práve preto lebo vieme, že Kalinčiakova 

organizovala niečo podobné s Majstrovstvami sveta v roku 

2011. Ten projekt bol veľmi úspešný. 
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 Navyše lokalita je v tesnej blízkosti hokejového 

Slovana, čiže tá spojitosť s tým športom je tu absolútne 

dominantná.  

 

 V rámci zóny budeme prevádzkovať samozrejme aj nejaké  

bufetové občerstvenie pre hostí, ktorí sa týchto aktivít 

tam budú zúčastňovať. A v neposlednej rade celá tá zóna 

bude fungovať ako propagačný stan pre našich reklamných 

partnerov.  

 

 

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

 Ďakujem pekne za doplnkové informácie. 

 

 Ja som sa chcela spýtať ako poslankyňa, že či tam 

nebudú nejaké problémy s hlučnosťou? Lebo tam na jednej 

strane síce nie sú obytné budovy, ale na druhej strane, či 

tam nebudú mať občania pripomienky; nie všetci žijú tým 

športom, viete. 

 

 

Ondrej  K l o k o č, konateľ: 

 Zvuková aparatúra bude postavená tak, aby vlny zvuku 

sa šírili smerom do Bajkalskej ulice, čiže nie na priľahlé 

budovy, ani hotela, ani školy, ani budov na hlavnej ceste.  

 

     Celková tá akustika bude vyladená tak, aby neušla 

alebo teda nepresahovala isté limity hlučnosti, ktoré sú 

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

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Nech sa páči, kto by sa chcel niečo spýtať? 

 Pán Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, či rátate 

s nejakými parkovacími miestami pre návštevníkov? Alebo, 

akým spôsobom bude riešené parkovanie? Ďakujem. 

 

 

Ondrej  K l o k o č, konateľ: 

 Tak, keďže hlavnými návštevníkmi, ktorí sa tejto akcie 

budú zúčastňovať sú primárne návštevníci hokejových zápasov 

Slovana, a keďže vieme že vstupenky na zápasy KHL fungujú 

aj ako lístky na MHD predpokladáme, že parkovacia záťaž 

v tej zóne nemá akým dôvodom narastať, pretože práve 

účastníci, ktorí prichádzajú na KHL MHD tak budú práve tí, 

ktorí sa budú týchto akcií zúčastňovať. To znamená, že 

parkovanie nebudene nejakým spôsobom z nášho pohľadu 

navyšované v danej lokalite. 

 

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

 Pán Winkler, nech sa páči. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo.  
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     Pán Klokoč, ja som sa chcel spýtať, KHL mi je jasná, 

ale Olympiáda? Tam je možno, že budeme hrať nejaké hokejové 

zápasy aj po obede; či plánujete to iba vo večerných 

hodinách? Lebo to naruší školský proces tam potom. 

 

 

Ondrej  K l o k o č, konateľ: 

 Všetky časy a všetky akcie, ktoré tam chceme plánovať, 

budú podliehať schváleniu pána riaditeľa v škole. To 

znamená, že my budeme dávať kompletné harmonogramy všetkých 

vysielaní ktoré máme v pláne. A znamená, že pokiaľ bude 

dochádzať k nejakému konfliktu s vyučovacím procesom 

v škole, pán riaditeľ má plnú kompetenciu tú akciu 

zamietnuť.  

 

 

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠ Kalinčiakova: 

 To uvádzame aj v zmluve, kde sú obmedzení časom 

vyučovacím a mimoškolskej výuky.     

 

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

 Ďakujem.   

 

 

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

 Nech sa páči, pán Bielik. 

 

 

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

 Ja v podstate ani nemám otázky, ale ja skôr apelujem 

na kolegov, kolegyne poslankyne a poslancov, aby sme toto 
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neschválili. Ako mne sa zdá absurdné, ako máme športovú 

školu a my vyhlásime antukový kurt a trávnaté plochy 

s bežeckým ovalom za nevyužité. A budeme namiesto toho 

večer posielať ľudí, aby tam pozerali nejaké predstavenie. 

A ešte k tomu predpokladám, že sa tam bude alkohol podávať, 

atď. Absolútne nevhodné niečo v školskom zariadení. 

Ďakujem. 

 

 

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠ Kalinčiakova: 

 Ak dovolíte, na doplnenie: Čo sa týka toho bežeckého 

ovalu, ten je naozaj v nepoužiteľnom stave, a je tam 

plánovaná rekonštrukcia kompletného ihriska. Tá má začať až 

cez letné prázdniny, nakoľko potrebujeme dohrať niektoré 

súťaže s deťmi.  

 

 Okrem toho na Kalinčiakovej máme vlastné prípravky, 

ktoré dohrávajú na tomto futbalovom štadióne, aj tam budú, 

a netýka sa to športovísk priľahlých ktoré sú, okrem 

spomenutého tenisového dvorca ktorý chceme práve že 

skvalitniť. Čiže tie finančné prostriedky hľadáme kde sa 

dá.  

 

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

 Nech sa páči, pán Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja teda poviem ešte raz na mikrofón: 

 Pánovi prednostovi som požiadal, pokiaľ vystupuje 

vlastne iní ako sú poslanci alebo zamestnanci úradu, je 



 

 

 

                                                                            18. zas. MZ MČ B-Nové Mesto 15.10.2013 

100 

povinnosť o tom dať hlasovať. To znamená, mali sme 

o hosťovi dať hlasovať; v bode rôzne môžu samozrejme 

občania vystúpiť bez hlasovania. 

 

 Ja som sa chcel spýtať pána riaditeľa, či o tomto bode 

rokovala školská rada a aké je stanovisko k takémuto nájmu, 

teda zo strany rodičov? Lebo predpokladám, že školská rada 

to podrobne prerokovala. Ďakujem. 

 

 

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠ Kalinčiakova:  

 Školská rada nie. Rokované to bolo iba s predsedom 

školskej rady, nakoľko je to čas, ktorý je 3-týždňový, 

neboli sme schopní sa dať takto dohromady. Rokovali sme to 

s predsedom a prerokovali sme to na rade rodičov, čiže na 

rodičovskom združení, kde sme sa s touto vecou s rodičmi 

vlastne bavili, či áno alebo nie.  

 

 

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

 Nie je nikto ďalší prihlásený do diskusie?  

 Nech sa páči, pán predseda návrhovej komisie. 

 

 

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

 Návrh uznesenia podľa predtlače: 

 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 s c h v a ľ u j e  
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prenájom nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava 

III – Nové Mesto, okres Bratislava III, evidovanej 

v katastri nehnuteľností Správou katastra pre hlavné mesto 

SR Bratislava LV č. 3749, a to: 

 

- Pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/32 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 36 m2 pozemok tenisový 

kurt 

- Pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 965 m2, 

 

na ktorých sa nachádza tenisový antukový kurt a postranné 

trávnaté plochy s bežeckým oválom pre RED HILL, s.r.o. Na 

revíne 21, 831 01 Bratislava III., IČO 44806787, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na 

dobu určitú osem mesiacov počnúc 20. októbrom 2013, za 

nájomné za vonkajší priestor vo výške  

     5 675,67 €/za dobu nájmu; 

bez pripomienok.    

 

 

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

 Ďakujem pán predseda.  

 Pripravíme sa na hlasovanie. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              7 poslancov. 

     Proti:           4 

     Zdržal sa:       6 
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 Materiál neprešiel. 

 

 

 Týmto sme vyčerpali materiály, ktoré sme mali 

schválené. 

 

     Ešte vás chcem upozorniť na informáciu, ktorú ste 

dostali na stôl: 

„Zavádzanie mechanizmov pre participáciu verejnosti 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“ pri schválení 

rozpočtu. 

       

      A potom tu ešte máme: 

„Doplnenie informácie k Obchodnej verejnej súťaži - 

LANOVKA“; tak aj to aby ste si pozreli. 

 

 Takže otváram bod rôzne. 

 

 

BOD 21: 

R ô z n e  

 

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

 V rámci bodu rôzne sa prihlásil o vystúpenie pán 

Eduard Hronský z Budatínskej ulice 61 v Bratislave ohľadom 

telocvične ZŠ na Cádrovej, ako informácia. 

 Tak dávam hlasovať, či môže tento pán ako vystúpiť? 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

     (Poznámka: Najprv vystupujú poslanci.) 

 Pardon.  

 Ešte chcete diskutovať? 
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 Nech sa páči, pán Korček.  

  

 

 Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo, pani vicestarostka. Ja by som sa 

chcel obrátiť na pána prednostu, pretože pán prednosta 

riadi miestny úrad zo zákona o obecnom zriadení. Miestne 

zastupiteľstvo je najvyšší normotvorný orgán mestskej 

časti, a ja by som pán prednosta, poprosil, keďže tu 

vystupujú zamestnanci mestskej časti, ktorí zastávajú 

myslím si že dosť dôležité funkcie, aby ste zabezpečili aby 

chodili náležite upravení a odetí. Lebo niekedy sa tu 

cítim, ako by som bol v záhrade niekde, alebo na vychádzke 

v lese a nie na zastupiteľstve. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem.  

 Dávam hlasovať o tom vystúpení pána Hronského.  

 Kto je za, aby mohol vystúpiť: 

 (Poznámka: V rôznom sa nehlasuje, bolo by to 

zmätočné.) 

 Dostala som taký lístok, že požiadal o vystúpenie 

nejaký občan.  

     Je tu ten pán Hronský vôbec prítomný vôbec? (Áno.) 

 Nech sa páči, môžete ísť k mikrofónu. 

 

 

OBČAN: Eduard  H r o n s k ý, Budatínska 61 

 Dobrý deň prajem. Ja som Hronský z volejbalového klubu 

polície Bratislava.  
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 Chcel by som vás poinformovať o situácii na Základnej 

škole Cádrova o telocvični. V krátkosti len: 

 

 Asi pred 10 – 11 rokmi ako volejbalový klub sme 

zriadili školskú ligu volejbalovú, aj niekoľko centier po 

celej Bratislave.  

 

     Jedno z nich bola Základná škola Cádrova. Nakoľko 

telocvičňa bola absolútne v dezolátnom stave, tak sa nám 

podarilo zohnať pomerne veľa finančných prostriedkov, 

presvedčiť zahraničného dodávateľa, aby na túto školu dal 

olympijský povrch, taraflex. Všetko sa zorganizovalo, 

všetko fungovalo, my sme potom začali telocvičňu využívať 

v podstate asi v 4 tréningových jednotkách počas týždňa pre 

školskú základňu, pre deti. 

 

     Bohužiaľ, na začiatku tohto školského roku nám bolo 

oznámené, že miestne zastupiteľstvo schválilo prenájom 

v hodnote 15 €, o čom som informoval pani riaditeľku, že to 

je suma, ktorú si tieto deti nemôžu dovoliť. 

 

 Snažil som sa dostať k pánovi starostovi, aby som mu 

vysvetlil tú situáciu, ktorá tu vznikla. Bohužiaľ, bol 

natoľko zaneprázdnený, že ma nemohol prijať.  

     Tak som využil túto možnosť prísť medzi vás 

a vysvetliť vám tú situáciu. 

 

 Ja nemám nič proti zaplateniu prenájmu, ale pokiaľ 

bude stanovený ten prenájom pre podnikateľské subjekty, 

ktoré si tam zahrajú futbal a tenis, a deti ktoré tam 

športujú do 15 rokov, tak tie deti tam za chvíľku športovať 
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nebudú, lebo na to nebudú mať tí rodičia, a budete tam mať 

tieto subjekty.  

 

     Takže z môjho pohľadu len tento postreh, ktorý je.  

 

     To, že sme do toho investovali za tie roky, to nie je 

podstatné, ale možno ten pohľad mohol vzniknúť z tej 

pozície takej že individuálne trošku, že pokiaľ sa jedná 

o deti do 15 rokov, ktoré sa tam nesprchujú, ktoré prídu, 

odšportujú a idú preč, by mohol byť možno ústretovejší čo 

sa týka tej sumy.  

     To je všetko, to je len informácia. 

 

 My sme sa zo školy vysťahovali, deti športujú úplne 

niekde inde, alebo niektoré nešportujú. 

 

 Takže to len tá informácia ktorá je. Z môjho pohľadu 

mohla byť individuálna, ktorú by sme boli bývali 

vysvetlili. Dnes je ten stav taký, že možno je telocvičňa 

prenajatá podnikateľským subjektom, ale deti sú odtiaľ 

preč. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Ešte pani riaditeľka z Cádrovej, nech sa páči.  

 

 

PaedDr. M. K o m o r n í k o v á, riaditeľka ZŠ Cádrova: 

     Dobrý deň. Takže ja by som sa k tomu vyjadrila. 

Vlastne ja keď som nastúpila do funkcie riaditeľky, bola 
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tam vlastne dohoda o spolupráci s volejbalovým klubom, 

ktorá vlastne bola na jeden školský rok. Predchádzajúce 

školské roky boli také isté dohody. Táto zmluva bola taká, 

že vlastne bola to dohoda o spolupráci, kde vlastne sa 

neplatili ani prevádzkové náklady, ani nájom. Predpokladám, 

že to bolo na základe ústnej dohody s bývalým pánom 

riaditeľom.    

 

 A keď sa investovalo do telocvične, do toho povrchu, 

nemám to vedomie, ani som to nikde v dokumentácii nenašla, 

že by bola nejaká dohoda, že nejako sa to bude uplatňovať 

vo výške nájmu po nejakých „x“ rokov. Nič také, neexistuje 

žiadny dokument.  

 

 Podľa mojich informácií ten povrch bol urobený pred 8 

rokmi, čo si teda myslím, že je dostatočne dlhý časový 

priestor na to, aby tá investícia bola nejakým spôsobom 

odpočítaná.  

 

     No, a čo sa týka toho športovania detí, k tomu by som 

sa vlastne vyjadrila tak, že pokiaľ naše deti športujú, 

samozrejme tam je priestor kedy športujú deti školy. 

A prenájom komerčný je urobený len vtedy, keď naše deti 

nešportujú. A tie deti ktoré sú vo volejbalovom klube, 

nemám také vedomie, že sú to práve deti našej školy. 

 

      Čiže si myslím, že je to normálny subjekt, ktorý keď 

si požiada o nájom, tak ja musím postupovať podľa 

predpisov, pretože žiadny dokument o nejakej úľave na 

nájomnom z predchádzajúceho obdobia neexistuje. Ďakujem. 
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Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Ďakujem.  

 Ešte chce niekto nejakú interpeláciu? 

 Nech sa páči, pani Bánska. 

 

 

Poslankyňa Ing. H. B á n s k a, CSc.: 

 Ja by som v tomto prípade rada podporila pána 

Hronského, pretože ja si myslím že v každom prípade či sú 

to deti školy Cádrovej alebo nie sú, ide o deti. A myslím 

si, že ten šport v tom detskom veku treba podporovať. Takže 

ja by som bola za to, že v tomto prípade by to malo zostať 

tak ako bolo predtým a nehľadať tam doklady, že či oni 

investovali do obnovy tej plochy v telocvični alebo nie. 

Ďakujem.  

 

 

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

 Nech sa páči, pán Ágoston. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja o tej situácii na tej škole 

niečo viem a prikláňam sa k názoru pani riaditeľky. A 

súhlasím s tým, aby takýto subjekt, takéhoto charakteru 

platil nejaké nájomné. Či to bude vo výške 15 € alebo 7 €, 

ale aby nejaké nájomné platil. Lebo nevieme, či sa tam 

jedná o naše deti, nie naše deti, či sa jedná o občanov 

mestskej časti alebo nie. Ani nemôžeme to skúmať, lebo to 

je, myslím s.r.o., alebo občianske združenie, to je jedno. 
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     V každom prípade sa prikláňam k názoru pani 

riaditeľky. 

     Potom mám ešte jednu interpeláciu.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 Pán Dubček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec MUDr. P. D u b č e k : 

 Netýka sa to školy na Cádrovej, môžem rôzne? (Áno.) 

 

 Mám takú prosbu, oslovili ma aj občania, to je ihrisko 

Rešetkova – Osadná, ktoré už má hádam jedno z najviac rokov 

v mestskej časti. Pomaly sa dožije 80 rokov a postupne 

chátra. Údajne je na to projekt ISRO, ale neviem či sa 

dočkajú občania nejakej rekonštrukcie alebo revitalizácie.  

 

     Tak ja by som rád, teda z poverenia občanov sa 

zoznámil s tým projektom, ktorý je niekde na meste. A rád 

by som teda sa na to niekedy pozrel, pretože už iniciatíva 

občanov je natoľko silná, že radi by už aspoň čiastočne 

priložili ruku k dielu. 

 

     Druhá moja otázka je: 

 Je tam taká budova, ktorá sa kedysi prevádzkovala.  

     Teraz je tam otvorený bufet a tí prenajímatelia majú 

s našou mestskou časťou údajne zmluvu. A je tam po páde 

stromu 1/3 strechy zničená. 
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 Žiadali ma o to, že či je možné, aby mesto dalo túto 

strechu opraviť? Ja som ich odkázal, že sa majú obrátiť na 

pána starostu, pretože o tomto nemôžu rozhodovať jednotliví 

poslanci. 

 

     A preto by som vás chcel požiadať, aby ste sa spojili, 

keďže sú to legálni prenajímatelia a prevádzkujú bufet. Ja 

som o tom predtým nevedel nič, takže niekto s tým subjektom 

musel urobiť zmluvu; oni tvrdia, že pán Molnár, nie. 

 

 A za tretie by som chcel požiadať, pani Červenková to 

má, že ja už dva roky mám e-mail, ktorý je 

pavoldubcek@gmail.com, a z rôznych našich subjektov aj keď 

sa im ohlásim na e-maili, mi stále posielajú na daný e-mail 

informácie, ktoré ani kedy nezachytím. 

 

     A potom sa stalo, že mňa aj s niektorými poslancami 

oslovili ako ignorantov, ktorí nechodíme na zasadanie 

komisií. Je tu aj pani predsedníčka, každá moja 

neprítomnosť bola ospravedlnená. A bola ospravedlnená tým, 

že ja v tom čase, keď nemám vybavených pacientov, tak mi je 

ťažko ich odmietať a odísť. 

  

 A tak by som bol rád, aby sa toto upravilo. Je to 

možné, že je to záludný krok niekoho, ktorý sa schováva za 

anonym. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Ešte pán Ágoston, nech sa páči. 
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Poslanec P. Á g o s t o n :  

 Ďakujem pekne. Určite ste postrehli, že médiami 

prebehla správa, že na nejakej stavbe v nejakej 

záhradkárskej osade  v nedeľu tragicky zahynul nejaký 

robotník. Ja som videl nejaké obrázky z tejto stavby 

a celkom ma prekvapilo, že v záhradkárskej osade sa 

nachádza 4-podlažná budova.  

 

 Takže by som rád interpeloval, keby som mohol dostať 

materiály k tejto stavbe, či bola riadne povolená, či je 

povolená, či miestny úrad o tom niečo vie alebo nevie? 

     A ešte môžem?  

 

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

 Nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 No, a ešte by som, keď sme na takomto verejnom 

priestranstve, sa chcel spýtať:  

     Pán starosta organizoval, nie je tu, takže ten adresát 

nám uniká; pán starosta organizoval za peniaze mestskej 

časti nejaký koncert Lúčnice alebo nejaké predstavenie 

Lúčnice, na ktoré boli pozvaní len členovia rady. Tak sa 

pýtam, čo toto znamená?  

     Prečo sme ako ostatní poslanci nedostali pozvánku na 

toto? 

 Teda ja neviem o tom; niektorí z poslancov na to 

pozvánku dostali, ja nie. Keď teda na uzatvorenie 
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Kultúrneho leta sme vedeli pozvánky poslať ešte pred 

ukončením verejnej súťaže? Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Neviem. Pokiaľ ja viem, tak bolo to na internete. Tá 

pozvánka bola verejná, to bolo pre verejnosť, pre seniorov 

hlavne. Ja som tam tiež osobne bola. Neviem, že by pán 

starosta zvlášť pozýval alebo čo. Síce on poslal také 

oznámenie, ako v rámci toho októbra – Mesiac starším. Tak 

poslal také oznámenie seniorom hlavne našej mestskej časti, 

proste aké podujatia sa konajú. Boli tam divadelné 

prestavenie, bola tam aj táto Lúčnica.  

 

 

Poslanec P. Á g o s t o n : 

 Je slušné ale pozvať poslancov osobne, že?  

     Akože určite nebudete namietať, že si zaslúžime dostať 

pozvánku. Ďakujem pekne.  

 

 

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

 Nech sa páči, pán Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

     Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať pána prednostu, 

pretože pamätám si, že v minulosti bolo prijaté uznesenie, 

ktoré práve hovorilo o takýchto problémoch, nakoľko sme 

narážali na tieto problémy aj v minulosti za 

predchádzajúceho starostu.  
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     A viem, že vtedy sme prijali uznesenie, že pokiaľ sú 

organizované akcie z prostriedkov mestskej časti, tak majú 

byť všetci poslanci pozvaní.   

 

 Ja sa chcem opýtať, či to uznesenie je ešte 

v platnosti, či také je? 

 Ak nie je, tak ja ho teraz podám. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Uznesenie je stále platné. 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 A prečo sa neplní teda? Lebo ja som taktiež nedostal 

žiadnu pozvánku. Lebo viete, potom sa stávajú také veci. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

     Uložili ste prednostovi, a prednosta nie je podpísaný 

pod žiadnou pozvánkou a pod vecami. 

 

     Tam kde organizuje Kollárik s úradom, všetky veci 

dostávate, oznamujeme a zverejňujeme ich na webovej 

stránke. Robím tú vec, pokladám ju za dôležitú; sedia to 

dievčatá. 

     Tieto veci neorganizujem dneska.  

 

     Podpisuje sa pod ne pán starosta. Poprosím, on aj 

pozýva ľudí ktorí sú. Na to uznesenie upozorňujem 

pravidelne že platí, aby tieto veci boli. 

 



 

 

 

                                                                            18. zas. MZ MČ B-Nové Mesto 15.10.2013 

113 

     Uznesenie znelo, že poslanci majú byť informovaní, nie 

pozývaní. Majú byť informovaní o tom, aké akcie sa 

v mesiaci budú diať a mohli sa ich aj v prípade zúčastniť.  

 

     Nemám problém s tým, čo hovoríte, pán poslanec, aby 

som starostu upozornil, že na tých veciach kde on to 

organizuje, tak aby sa na takéto veci nezabudlo. Ďakujem. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

     No, nemôžem s vami súhlasiť, pán prednosta, lebo ja si 

pamätám, že to uznesenie znelo, že majú byť poslanci 

pozývaní.  

 

     To uznesenie bolo priamo na vás, aby ste to 

zabezpečili. Starosta ako súkromná osoba, neviem o tom, že 

by organizoval nejaké podujatia, tieto podujatia organizuje 

mestská časť. Mestskú časť zastupuje v zmysle zákona 

starosta, áno, to je pravda, ale sú to organizované 

podujatia za peniaze mestskej časti, za verejné 

prostriedky, a toto uznesenie by sa malo plniť. 

 

     Takže ja vás vyzývam, nakoľko vy ste boli nositeľom 

tohto uznesenia, v zásade teraz ste aj povedali že sa 

neplní, aby sa toto uznesenie plnilo. Ďakujem. 

 

 

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

 Ešte niekto, prosím?  

     Nikoho už nevidím. 
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BOD 22: 

Záver 

 

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

 Ďakujem vám všetkým za účasť, aktívnu účasť, 

a ukončujem toto 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva. 

 

 

ZNELKA MČ. 

 

(Ukončenie o 11,30 hod.) 

 

                   x             x 

 

 

 

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

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

 

OVEROVATELIA:  

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

poslanec Ing. L. Gašpierik       .......................... 

 

 

Za správnosť stenogr. záznamu: 

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