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Začiatok: 14,00 hod.  

 

ZNELKA MČ 

 

 

BOD 1:  

Otvorenie 

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

     Nové Mesto            

 

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí 

pracovníci úradu a našich organizácií, milí hostia, dámy 

a páni, vítam vás na poslednom tohtoročnom Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  

 

     Dovoľte mi takto na úvod zaželať vám všetkým alebo nám 

všetkým čo najpríjemnejšie prežitie sviatkov ktoré sú pred 

nami. A zároveň zaželať nám všetkým, aby budúci rok bol lepší 

než tento; aby ten rok 2014 naozaj bol lepší po tej osobnej 

stránke, rodinnej a pochopiteľne aj pracovnej.  

 

 Z dnešného rokovania sú ospravedlnení páni poslanci  Ing. 

Július Jackuliak a Ing. Branislav Feješ, ktorí sú momentálne 

zaneprázdnení pracovne v zahraničí. 

 

 

BOD 2: 

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu 

a uznesení 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dovoľte mi predložiť nasledovný návrh členov komisií pre 

dnešné rokovanie.  

     Do návrhovej sú navrhnutí 

pani poslankyňa Augustinič a pán poslanec Sládek. 

 

 Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí 

pán poslanec Galamboš a pán poslanec Winkler.  

 

 Má niekto iné návrhy? 

 Hlási sa pán poslanec Sládek.  

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

 Nesúhlasím s členstvom v návrhovej komisii. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca, pán Sládek nesúhlasí s tým, aby bol 

v návrhovej komisii.  

 Nehovoríte s poslancami predtým?  

 Pani poslankyňa Pfundtner, Vy môžete? (Áno.) 

 Ďakujem pekne.  

 Takže prepáčte. 

 

     Do návrhovej komisie sú navrhnutí: 

pani poslankyňa Ing. Katarína Augustinič a  

pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner.  

 

 A za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: 

pán poslanec Ing. Pavol Galamboš a 

pán poslanec Ing. Stanislav Winkler.  
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 Má niekto iné návrhy?  

     Nie.  

 Dávam hlasovať o týchto návrhoch. 

 Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi  

     návrhovej komisie títo poslanci, pani poslankyňa 

Augustinič a pani poslankyňa Pfundtner, 

     a overovateľmi záznamu a uznesení pán poslanec Galamboš 

a pán poslanec Winkler; prosím, pripravíme sa.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Za:               19 poslancov. 

 Proti:             0 

     Zdržal sa:         0. 

 

  

BOD 3: 

Schválenie programu rokovania 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Program dnešného rokovania ste dostali: 

 

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 rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na 

rok 2014 
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6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. 6/2012 o miestnych daniach na území mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na I. polrok 2014 

8. Správa z kontroly oddelenia finančného a hospodárskeho 

Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto zameraná na 

evidenciu a výber daní 

9. Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2014 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka 

v školských zariadeniach zriadených mestskou častou 

Bratislava – Nové Mesto 

11. Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady MČ B-

NM, Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a komisií MZ MČ B-NM 

na rok 2014 

12. Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2014 

13. Návrh dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok 

s p. Klaudiou Markovou 

14. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12738/15 – 

17, k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť ImmoBuild Group, 

s.r.o., so sídlom Komárnicka č. 28, 821 03 Bratislava, 

IČO: 35 975 768, zapísanej v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 39163/B 
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15. Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území 

Vinohrady 

16. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej 

zmluvy na prenájom: 

I. časti stavby Lanovky – hornej stanice a stavby 

Lanovky – dolnej stanice, vrátane ich príslušenstva – 

visutej osobnej sedačkovej jednolanovej obežnej 

lanovej dráhy s neodpojiteľnými vozňami na lanovej 

dráhe Bratislava, Železná studnička – Kamzík spolu so 

všetkými jej súčasťami a príslušenstvom 

2. stožiarov lanovej dráhy 

3. pozemkov:  

parc. č. 19614/3 

časti parc. č. 19614/6 

časti parc. č. 19614/7 

         časti parc. č  19614/9 

 

17.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa zníženia výšky ročného nájomného pre nájomcu ŽBLNK 

TOMAX, s.r.o., so sídlom Björnsonova 3040/7, 811 05 

Bratislava, IČO 43 910 904, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 

49931/B 

18.Návrh Dodatku č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi mestskej 

časti Bratislava – Nové mesto zo dňa 26. 6. 2012 

19.Návrh na predaj pozemku registra „C“, parc. č. 6005/113 – 

ostatné plochy, vo výmere 10 m2 zapísaného na LV č. 3673 

v k. ú. Vinohrady, pre manželov JUDr. Jána Krajčího 

a Alžbetu Krajčiovú, obaja bytom Júnová č. 12, 831 01 

Bratislava 
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20.Návrh na predaj pozemku registra „C“, parc. č. 6005/112 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2, zapísaného na 

LV č. 3673 v k. ú. Vinohrady, pre manželov JUDr. Jána 

Krajčího a Alžbetu Krajčiovú, obaja bytom Júnová č. 12, 831 

01 Bratislava 

21.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15140/2 

– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 965 m2 a parc. č. 

15140/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2, 

zapísaných na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť 

Red Hill, s.r.o., so sídlom Na Revíne č. 21, 831 01 

Bratislava 

22.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom N/ na Jeséniovej č. 

53 v Bratislave 

23.Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN 

v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11488 – zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere 3080 m2 v časti 34,5 m2, 

zapísaného na LV č. 2382 pre spoločnosť Bavint, s.r.o., so 

sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 

IČO: 36 725 994,. v zastúpení spoločnosti K. T. Plus, 

s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 

35 958 766 

24.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 

128/2002 zo dňa 29. 07. 2002 v znení jej dodatkov uzavretej 

v zmysle § 663 a násl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť 

Vernosť, spol. s r.o., so sídlom Nobelova 30, 831 02 

Bratislava 
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25.Návrh na zmenu uznesenia č. 18/15 z 18. zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto dňa 15. 10. 2013 

26. Stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR Bratislava 

o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné 

parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej 

platenia 

27. Rôzne 

28. Záver 

 

 

Informácie mimo programu rokovania: 

1. Návrh kultúrnych a športových podujatí 

organizovaných mestskou časťou Bratislava – Nové 

Mesto pre rok 2014 

2. Informácia o činnosti Okrskovej stanice Mestskej 

polície B-NM od ostatného MZ 

3. Vyhodnotenie činnosti Komisie pre kontrolu činnosti 

EKO-podniku VPS za rok 2013 

4. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto k 31. 10. 2013. 

 

 

     Okrem bodov ktoré máte sú tu dodané 2 body. 

 K materiálu č. 5, návrh rozpočtu, stanovisko miestneho 

kontrolóra.  

 

 A mimo pozvánky máme materiály: 

R/l  Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

     Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného 
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     mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa  

     čl. 9 ods. 6 písm. f) 

 

R/2  Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho 

     sa zmeny doby trvania nájmu pre nájomcu – Futbalový klub 

     BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova 

     22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341  

 

     Chcem sa ospravedlniť, že tieto veci idú na poslednú 

chvíľu. 

 

     V prípade R/1, to je z mesta, to nevieme ovplyvniť. 

 

     A v prípade R/2, tam ide o to, aby BCT, Futbalový klub 

s ktorým má EKO-podnik uzavretú zmluvu na dobu určitú, na 5 

rokov, mal dobu nájmu dlhšiu, pretože potrebujú dlhšiu dobu 

nájmu ak chcú čerpať dotáciu zo štátu. Ako viete, je to 

Futbalový klub, ktorý u nás funguje už niekoľko rokov; doslova 

100 rokov. A máme záujem, po dohode s nimi, aby v budúcom roku    

bol z neho Futbalový klub BCT Nové Mesto. 

 

 Má niekto návrh na zmenu, doplnenie programu dnešného 

rokovania? 

 Prihlásil sa pán poslanec Bartoš. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel požiadať, 

aby sa bod 18 - Návrh Dodatku č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012 – 

v y p u s t i l  z dnešného rokovania. 
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     Z dôvodu, že na ostatnej komisii, ktorú sme mali, 

sociálnu a bytovú, sme mali pripomienky k tomuto návrhu. My 

sme ho neodsúhlasili, dali sme ho prepracovať. A čuduj sa 

svete, je troška prepracovaný a fuk do zastupiteľstva namiesto 

toho ako som hovoril, aby išiel znova do komisie, aby sa mohli 

aj odborníci k tomuto materiálu vyjadriť. Aj z toho dôvodu, 

lebo u mňa, aspoň na komisii veľmi aktívne vystupujú títo 

odborníci. A hlavne, aby to skutočne prešlo takým spoločným 

konsenzom tej komisie.  

 

 Bolo by dobré, keby sa tento bod stiahol z dnešného 

rokovania. Nie je to nič zásadné, kľudne môžeme odsúhlasiť aj 

vo februárovom zastupiteľstve, januárovom, ako to zvoláte. To 

je jedna vec. 

 

 A na úvod, prosím vás, pán starosta, by som vás chcel 

požiadať, lebo momentálne je tá situácia na mestskej časti 

strašne hektická.  

 

     A úvodom, keby ste nás fakt podrobne poinformovali o tých 

nehoráznych veciach, čo sa dejú na mestskej časti. Myslím 

konkrétne nehorázny výrub lesa na Kolibe a likvidácia 

vinohradov, lebo fakt ma zastavujú občania. Ja nechcem 

odpovedať im na otázky, ktoré som počul v médiách. Ale myslím 

si, že vy ste ako, pán starosta,  najkompetentnejší, aby ste 

nás hneď na úvod o tomto veľkom probléme, a o probléme, ktorý 

nás ešte bude čakať a vrhlo veľmi taký by som povedal tieň na 

našu mestskú časť. Aby ste nás úvodom po odsúhlasení programu 

o tomto poinformovali. Ďakujem veľmi pekne. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

     Pán starosta, ja sa chcem iba opýtať, lebo nevidím tu 

tabuľu na hlasovanie, či to je jav iba nejaký dočasný alebo 

trvalý, či sa niečo zmenilo? Nedostal som žiadne informácie. 

Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Takže pán poslanec Bartoš, ja si osvojujem váš návrh, čiže 

s ť a h u j e m  z programu rokovania bod 18 – Návrh Dodatku 

č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012.     

 

     A zároveň  s ť a h u j e m  z programu dnešného rokovania 

bod 21 – Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa 

týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov pre spoločnosť Red Hill, 

s.r.o., so sídlom Na Revíne, nakoľko záujemca už ten záujem 

stratil. Hovoríme o ZŠ Kalinčiakova, o usporiadanie tých akcií 

ktoré súvisia myslím že s KHL.  

 

 Rovnako tak rešpektujem záujem o tieto informácie a po 

schválení programu pochopiteľne vám ich poskytnem. Môžeme sa 

možno dohodnúť, že by ste ich dostali aj v písomnej podobe do 

konca týždňa, aby ste mali možno nejakú chronológiu a nejaké  

podrobnejšie informácie v papierovej verzii.  
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 Pokiaľ ide o pána poslanca Korčeka, tak je mi ľúto, bol 

nejaký problém s technickým zariadením.  

 

 Páni a dámy, ak dovolíte, prejdeme k hlasovaniu. 

 Kto je za to, schváliť program na dnešný deň tak ako bol 

predložený s vypustením dvoch bodov? 

 Nech sa páči; prosím, pripravíme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Za:              18 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Čiže ideme podľa programu. 

 

 Ak dovolíte predtým pár slov: 

 Ako ste počuli, na Kolibe došlo k výrubu niekoľko sto 

stromov. 6. decembra sme boli na tvári miesta, resp. bol tam 

pán prednosta a naši dvaja pracovníci životného prostredia. My 

ako úrad sme žiadny súhlas s výrubom nedávali, nikto nás o tom 

dokonca neupovedomil, nikto nemal záujem nás o to vôbec 

požiadať. 

 

 Naši pracovníci tam výrub zastavili s tým, že zavolali 

políciu, inšpekciu, okresný úrad. Na mieste bolo viac než 15 

NBS-rov, právnici, atď., atď. A oni sa preukázali papierom od 

Lesného úradu, zvláštnym rozhodnutím, ktorý na jednej strane 

vynímal tieto pozemky z lesného fondu a zároveň umožňoval 

odlesniť. 
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     My sa s týmto nestotožňujeme, práve preto sme povedali, 

že nepovažujeme tento papier za dostačujúci. A žiadali sme ich 

aby výrub zastavili až kým sa celá situácia neprešetrí, a tu 

sme zavolali políciu.  

 

     Zároveň sme dali písomné podnety na Obvodný úrad, na 

inšpekciu, na prokuratúru. A včera sme sa stretli 

s Ministerstvom pôdohospodárstva, kde sme navrhli, aby sme sa 

dohodli na možnom riešení celého problému. 

 

 Čiže môžem vás ubezpečiť, že mestská časť s tým nič nemá, 

nesúhlasí s takýmto niečím. A ešte pred pár dňami sme boli 

jediný orgán, ktorý upozorňoval, že to čo sa tam deje je 

v rozpore so zákonom, je to nelegálne a nesúhlasíme s tým. 

Čakáme teraz na rozhodnutie príslušných inštitúcií, aby náš 

názor potvrdili.  

 

 Pokiaľ viem, v tejto chvíli prebieha alebo má prebiehať 

tlačová konferencia na túto tému, kde je Ministerstvo vnútra 

a Ministerstvo životného prostredia. Je dosť možné, že tam 

došlo k spáchaniu nejakých podvodov, ale k tomu je teraz 

naozaj predčasné sa vyjadrovať. Majú to v rukách už príslušné 

orgány. 

 

 Pokiaľ ide o výrub vinohradov, resp. klčovanie vinohradov, 

začalo sa to v piatok asi pred týždňom. Keď prišli naši 

pracovníci na tvár miesta, tak jeden vinohrad bol vyklčovaný. 

Upozornili sme inšpekciu na túto vec, na druhý týždeň opätovne 

sa začalo klčovať, tam sme to zachytili. Bol som na tvári 

miesta osobne, našli sme tam traktor, boli tam naši pracovníci 
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životného prostredia, veľmi operatívne reagovali. Zároveň 

stavebný úrad keby náhodou robili zemné práce. Bolo to 

zastavené za účasti polície, resp. polícia to reálne 

zastavila, čiže v klčovaní sa nepokračovalo. Na druhý deň tam 

bol znova traktor, znova sme tam boli s pracovníkmi, znova 

s políciou, zastavili sme to. A už sa to neopakovalo. 

 

 A podľa investora alebo vlastníka vinohradu, alebo myslia 

si že nepotrebujú žiadny súhlas. My máme na to iný názor. 

Podľa informácie od pani vedúcej, v zmysle metodiky 

Ministerstva životného prostredia je potrebné, aby minimálne 

požiadali s tým, že našou úlohou je požiadať príslušný orgán 

aby rozhodol či bude považovaný ten ker, vinná réva za ker, 

a bude teda výrubové konanie štandardné. Alebo je to liana, 

v takom prípade sa výrubové konanie nekoná. Ale tak či onak je 

ich povinnosť požiadať, aby nejaké konanie začalo. 

 

 Čiže v tejto chvíli vieme že situácia je stabilizovaná. 

A boli informovaní majitelia, že takéto niečo si neželáme.  

 

     A zároveň chcem povedať, že v prípade priestupkových 

konaní v týchto veciach nie sme my tým oprávneným úradom. Tým 

oprávneným úradom je inšpekcia a tá od nás podnet má na obidva 

prípady a čakáme že bude konať.  

     Ďakujem pekne.  

 Takže prejdeme k bodu číslo 4. 

 

 

BOD 4: 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 

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

     Pán prednosta, máte slovo. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

     Dobrý deň. Materiál máte písomne predložený. Medzi 

dátumom predloženia a dnešným dňom nenastali zmeny v plnení 

uznesení, aby som musel upozorniť alebo doporučiť na niektoré 

zmeny. Ďakujem zatiaľ. 

 

 

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  

 Návrh uznesenia : 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

     k o n š t a t u j e, že: 

1. trvá termín plnenia uznesení podľa predtlače:  

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

14/24, 17/26, 17/27, 17/30, 17/35, 6MMZ/11, 6MMZ/14, 

18/04, 18/10, 18/15, 18/17, 18/19, 18/20, 18/22, 

 

2. splnené sú uznesenia tak ako je uvedené v predtači: 

17/34, 6MMZ/10 
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18/03, 18/05, 18/06, 18/07, 18/08, 18/09, 18/11, 18/12, 

18/13, 18/14, 18/16, 18/18. 18/21, 18/23, 18/24, 18/25 

 

3. ruší uznesenie 

17/25, 

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý  : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              19 poslancov. 

     Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Materiál bol prijatý. 

 Ideme ďalej. 

 

 

 

BOD 5: 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 

2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Krátke úvodné slovo poprosím pani RNDr. Ondrovú, vedúcu 

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

oddelenia: 

     Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Tento materiál, ktorý ste 

dostali a ktorý bol 15 dní zverejnený na verejných miestach, 

ktoré sú určené na zverejňovanie, obsahuje vo svojom návrhu 

celkové príjmy a výdavky v objeme 22 387 171 Eur.  

     Bežný rozpočet vo výške 14 611 561 Eur, kapitálový vo 

výške 7 775 610 Eur.  

     Návrh rozpočtu kapitálových príjmov je v objeme 4 550 958 

Eur, vlastné zdroje z toho sú 98 064 Eur a kapitálové 

transfery predstavujú 4 452 894 Eur.  

     Na pokrytie  schodku kapitálových výdavkov sa navrhuje 

zapojiť finančné operácie z rezervného fondu vo výške 

3 224 652 Eur.  

 

     Tento návrh bol prerokovaný dvakrát v miestnej rade. 

Miestna rada návrh prerokovala s pripomienkami s tým, že 

pripomienky k návrhu rozpočtu z finančnej komisie, miestnej 

rady a poslancov budú spracované a predložené na rokovanie 

miestneho zastupiteľstva. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 Prihlásený je pán poslanec Gašpierik; nech sa páči máte 

slovo. 

 

 

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

     Dobrý deň prajem.  
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     Vážený pán starosta, vážené zastupiteľstvo, ja si dovolím 

v mene poslaneckých klubov, ktoré sú organizované na pôde 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto predložiť poslanecký 

návrh, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2014 - 2016. 

Tieto návrhy vzišli po diskusii v rámci poslaneckého zboru, 

v rámci pripomienok miestnej rady a v rámci príslušného 

obdobia, kedy už rozpočet bol zverejnený tak ako kážu zákonné 

predpisy.  

 

     V rámci tohto sme príjmovú a výdavkovú časť bežného 

rozpočtu upravili z pôvodnej výšky 14 611 561 Eur pôvodného 

rozpočtu tak ako bol zverejnený na výšku 15 112 701 Eur. To 

znamená, že poslanecký návrh znamená zvýšenie bežných príjmov 

o 501 140 Eur.  

 

 Kapitálové príjmy sú navrhované vo výške 4 168 344 Eur so 

zapojením rezervného fondu vo výške 4 064 064 Eur. Spolu ide 

o čiastku vo výške 8 232 407 Eur, čo predstavuje krytie 

kapitálových výdavkov vo výške 8 232 407 Eur. 

 

     Úprava rozpočtu v jednotlivých programoch je presne 

špecifikovaná v ďalšom texte. Všetci poslanci by vlastne mali 

mať na stole predloženú úpravu konkrétnych jednotlivých 

programových častí rozpočtu. 

 

 Z tohto aspektu si dovolím predložiť návrh doplňujúceho 

uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo 

     po A. schvaľuje  
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1. zmeny k návrhu rozpočtu na rok 2014 predložené 

poslaneckými klubmi 

2. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

na rok 2014 vo výške 23 345 108 Eur. 

 

po B. ukladá  

prednostovi úradu spracovať na základe schválených zmien 

v znení rozpočtu na rok 2014, resp. zapracovať schválené zmeny 

do textu návrhu rozpočtu na rok 2014 v súlade s písm. A, bod 1 

a bod 2. 

Ďakujem pekne.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ďakujem pekne.  

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Máme ešte iné návrhy. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Veď budú, budeme o nich hlasovať.  

 

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

     Najprv treba predložiť všetky návrhy. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre.  

     Nech sa páči, pán poslanec.  
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja si len dovolím drobné 

úpravy v rozpočte navrhnúť; odovzdal som to aj návrhovej 

komisii.  

 

 Jeden z návrhov, ktorý som dal návrhovej komisii je 

v zmysle, v pôvodnom materiáli je to časť B, v materiáli ktorý 

prezentoval teraz pán Libor Gašpierik je to už časť C, čiže 

neviem k čomu to mám konkrétne predkladať, ale budem sa držať 

pôvodného návrhu, keďže ide o doplňujúce materiály.  

 

     Takže v pôvodnej časti B, v uznesení samotnom, bod a) 

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu do výšky 5 % sumy danej rozpočtovej kapitoly. Tam si 

myslím, že ten rozpočet je pripravený tak kvalitne a 

manažérsky, že by to nemal byť problém dodržiavať osobne. 

Takže to je jeden z návrhov. 

 

     A druhý návrh je zmena jednej položky, a to Program č. 7 

- rekreácia, kultúra, vysielacie a vydavateľské služby, 

výdavková časť, zo 168 000 Eur navrhujem znížiť na 68 804 Eur 

a presunúť ušetrené prostriedky do rezervného fondu.  

 

     Ale s tým, že mimo akéhokoľvek uznesenia, mimo 

pozmeňovacieho návrhu by som teda chcel odporučiť, aby ste Vy, 

pán starosta, alebo ktorýkoľvek kompetentný pracovník 

predložili nejaký návrh cenovej ponuky už od našej televízie, 

aby zabezpečovala nejakú časť pôvodných vysielacích služieb. 

Tento návrh predkladáme z toho dôvodu, že tie sumy, ktoré nám 
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fakturujú a celkovo sumu, ktorú sme aj v minulosti schvaľovali 

na vysielacie služby, nie je nejako štruktúrovaná.  

 

 A zásadná informácia, ktorú ja k tomu mám, je to že 

ostatné mestské časti, a to nie všetky si vôbec tú vysielaciu 

službu objednávajú od TV Bratislava. A aj keď si ju 

objednávajú tak platia oveľa menej, resp. menej. A taktiež 

reagujem tým a chcem len upozorniť na kritiku Bratislavských 

novín, ktoré dosť ostro kritizovali magistrát za sumy, ktoré 

vynakladajú za vysielateľské služby. Ďakujem pekne.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne.  

     Poprosím pána poslanca, návrhová komisia, návrh 

uznesenia. 

 S tým, že hlasujeme o návrhu číslo 1, návrhu číslo 2, 

a potom ešte bude pán poslanec Bartoš, pán poslanec Korček.  

 Pán poslanec Bartoš, nech sa páči, máte slovo.  

 

 

Poslanec Ing. M.  B a r t o š : 

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som sa chcel opýtať 

jednu vec. Keď presúvame tú čiastku 4 milióny Eur z rezervného 

fondu do kapitálových výdavkov, chcel by som sa opýtať, koľko 

vlastne peňazí ešte zostalo v rezervnom fonde? 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani vedúca, môžem vás poprosiť?  

     Máte aktuálnu informáciu? 
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RNDr. Jana  O n d r o v á, vedúca hospodárskeho a finančného 

oddelenia: 

 Vzhľadom na to, že je december, blíži sa koniec roka, 

a máme väčšinu tých faktúr, ktoré ešte nie sú uhradené u seba, 

tak v podstate sme prepočítali ten stav, že ku koncu roku by 

to malo byť radovo asi 4 840 000 Eur. A ten poslanecký návrh 

vlastne žiada zaradenie 4 064 064 Eur.  

 

 

Poslanec Ing. M.  B a r t o š : 

 Čiže cca 800 tisíc Eur ostáva; áno?  

 

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

oddelenia:   

 Áno; nie celých. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

     Ďakujem. Ja som sa chcel opýtať to isté, takže dostal som 

odpoveď. Ďakujem.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Má ešte niekto záujem vystúpiť? (Nie.) 

     Ďakujem pekne. 

 Diskusiu uzatváram. 
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 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 Čiže ideme hlasovať o návrhu č. 1, ktorý predniesol pán 

poslanec Gašpierik v mene poslaneckých klubov mestskej časti. 

 

 

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

 Takže hlasujeme o návrhoch v poradí, v akom boli 

predložené. 

 Návrh pána Gašpierika znel: 

 

 Miestne zastupiteľstvo  

     po A. schvaľuje 

1. zmeny v návrhu rozpočtu na rok 2014 predložené 

poslaneckými klubmi 

2. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

na rok 2014 vo výške 23 345 108 Eur. 

 

     po B. ukladá   

prednostovi úradu zapracovať na základe schválených zmien 

v znení rozpočtu na rok 2014; resp. zapracovať schválené zmeny 

do návrhu rozpočtu na rok 2014 v súlade s písm. A, bod 1 a bod 

2. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa.  

     Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               21 poslancov. 
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     Proti:             0 

     Zdržal sa:         1 

 

 

 Nech sa páči, máme tu ďalší poslanecký návrh. 

     K nemu, ak dovolíte, myslím že sme robili na tomto návrhu 

poslaneckom veľmi dlho, čiže ak sú nejaké zmeny, ja by som bol 

za to, normálne to prediskutovať a dať na ďalšiu schôdzu, ak 

je o to záujem. Čiže vás chcem poprosiť teraz hlasujte proti. 

Nech sa páči, poprosím návrh uznesenia. 

 

 

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

 Takže ďalším návrhom bol návrh pána poslanca Sládka, 

v ktorom žiada o zmenu uznesenia v zmysle, ktoré teraz 

prečítam. Týka sa to presunu rozpočtových prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, a tu je tá zmena, do výšky 5 % sumy 

danej rozpočtovej kapitoly. Zvyšok textu by zostal nezmenený.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              4 poslanci. 

     Proti:          10 

     Zdržal sa:       8 

 Návrh nebol prijatý.  

 Nech sa páči, ďalší návrh. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Pozmeňujúci návrh poslanca Dana Sládeka, zmena položky 

v rámci položky, Program č. 7 – rekreácia, kultúra, časť 

vysielacie služby, výdavková časť, bežné výdavky zo 168 804 

Eur navrhuje upraviť na 68 804 Eur. A presun ušetrených 

prostriedkov do rezervného fondu mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Tam, ak dovolíte, my máme nejakú platnú zmluvu 

s Televíziou. V prípade, že je záujem tú zmluvu prehodnotiť, 

ja som pripravený. Len tam treba nejaký čas ak sa to má znížiť 

alebo zrušiť.  

 (Poznámka v pléne.) 

 

     Ak chcete diskutovať, nech sa páči, môžete sa prihlásiť, 

pán poslanec.  

 Čiže nech sa páči, ideme hlasovať.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               3 poslanci. 

     Proti:            5 

 Zdržal sa:       11   

 Návrh neprešiel. 

 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia, čiže celkového návrhu rozpočtu mestskej časti na 

rok 2014. 
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  

 Takže poprosím, pozor; lebo mali sme zmeny. 

 

 Takže Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto  

 

     po A.  s c h v a ľ u j e  

1. zmeny k návrhu rozpočtu na rok 2014 predložené 

poslaneckými klubmi bez pripomienok 

2. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

na rok 2014 vo výške 23 345 108 Eur 

bez pripomienok. 

 

     po B.  u k l a d á  

prednostovi úradu spracovať na základe schválených zmien 

znenie rozpočtu na rok 2014, resp. zapracovať schválené 

zmeny do textu návrhu rozpočtu na rok 2014 v súlade s písm. 

A, bod 1 a bod 2. 

 

     po C.  s p l n o m o c ň u j e  

starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2014 

v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, 

ktorými sú  

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu do výšky 5 %, pričom sa nemenia celkové príjmy 

a celkové výdavky 

b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí alikvotných 

vyšších príjmov 

c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je 

ohrozené neplnením rozpočtových príjmov alebo ak sa 
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očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných 

dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 

zákona č. 583/2004 Z. z. 

 

     po D. s c h v a ľ u j e   

návrhy rozpočtov na rok 2015 a 2016. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              19 poslancov. 

     Proti:            1 

 Zdržal sa:        2 

 

 Dámy a páni, máme schválený rozpočet. 

 Ďakujem pekne.  

 Ideme na bod 6.  

 

 

 

BOD 6:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 

6/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava 

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

     Ak dovolíte, otváram rovno diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 6/2012 

o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              21 poslancov. 

     Proti:            0 

     Zdržal sa:        0 

 Materiál bol prijatý. 

 

 Ideme na bod číslo 7. 
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BOD 7:  

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na I. polrok 2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ak dovolíte, bez úvodného slova, veď ľudia to čítali.  

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto na I. polrok 2014; bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              22 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Materiál bol prijatý. 
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 Ideme ďalej. 

 

 

BOD 8:  

Správa z kontroly oddelenia finančného a hospodárskeho 

Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto zameraná na evidenciu 

a výber daní 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Ak dovolíte, bez úvodného slova; či treba, pán kontrolór? 

 (Áno.) 

 Dobre, rešpektujem, nech sa páči úvodné slovo máte. 

 

 

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

     Ďakujem. Vážení páni poslanci, vážené poslankyne, vážení 

hostia, vážený pán starosta, ja nebudem k materiálu hovoriť. 

Len chcem upozorniť na záver, v ktorom konštatujeme, že 

v rámci tohto oddelenia je treba zaviesť aj kontrolu v zmysle 

zákona 511. Kontrola sa robí námatkovo cez naše oddelenie 

verejného poriadku ale len vtedy keď potrebujú niečo preveriť 

a nie je to dostatočné. Je to vidieť v poslednom bode 3, kde 

sa hovorí o zaujatí verejného priestranstva, v ktorom prípade 

dochádza k sporom. A tie spory by nemuseli existovať, keby sme 

mali zavedenú aj kontrolu. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 
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 Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia:  

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto  

     s c h v a ľ u j e  

Správu z kontroly oddelenia finančného a hospodárskeho 

Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto zameranú na evidenciu 

a výber daní;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pripravíme sa. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              22 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Materiál bol prijatý. 

 Ideme ďalej. 

 

 

BOD 9:     

Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2014 

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

     Ak dovolíte, predpokladám že so všetkými sobášiacimi to 

bolo prediskutované, čiže prejdeme rovno k hlasovaniu. 

 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  

plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto na rok 2014;  

bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               20 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Materiál bol prijatý. 

 Ideme ďalej. 

 

 

BOD 10: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských 
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zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové 

Mesto 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Keď dovolíte úvodné slovo nie je potrebné, materiál 

poznáme. Je v rovnakých výškach ako v minulom roku, resp. 

tomto roku. 

 Ideme hlasovať. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

     po A. s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto č. ../2013, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských 

zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové 

Mesto 

 

     po B.  u k l a d á 

riaditeľom škôl použiť finančné prostriedky na platy učiteľov 

v materských školách a vychovávateľov v školských kluboch 

detí;  

bez pripomienok. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 
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 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              21 poslancov. 

     Proti:            0 

 Zdržal sa:        0  

 Materiál bol prijatý. 

 Ideme ďalej. 

 

 

BOD 11: 

Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady MČ B-NM, 

Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a Komisií MZ MČ B-NM na rok 

2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu. 

 Má niekto niečo? Nie.  

 Ďakujem.  

 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 

časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho 

zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2014; bez pripomienok. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.)     

     Za:               21 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Materiál bol prijatý. 

 Ideme ďalej 

 

 

 

BOD 12:  

Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2014 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto   

     s c h v a ľ u j e  
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Vecný plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2014;  

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :      

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              21 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Materiál bol prijatý. 

 Ideme ďalej. 

 

 

BOD 13: 

Návrh dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok 

s pani Klaudiou Markovou 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

     Ak dovolíte, tu by som si dovolil poprosiť pani vedúcu 

právneho oddelenia o úvodné slovo.  

 

     Ešte predtým pár slov k tej situácii: V minulosti, i keď 

pani vedúca, pôjde to do minulosti dobre? Budete vedieť. Keby 

nie, tak pomôže pán prednosta, lebo sú to veci, ktoré 

prekračujú náš časový rámec, lebo zmluva s pani Markovou bola 

uzavretá pred 8 rokmi. Nech sa páči, máte slovo. 
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Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku: 

 S pani Klaudiou Markovou bola uzatvorená nájomná zmluva na 

nebytové priestory na Jeséniovej ulici číslo 43. Tieto 

priestory pani Klaudia Moravcová zrekonštruovala v značnom 

rozsahu na základe súhlasu mestskej časti. Tento súhlas bol 

všeobímajúci, čiže z tohto dôvodu v zásade mohla vykonať 

akúkoľvek rekonštrukciu.  

 

     S pani Klaudiou Markovou bol medzičasom ukončený nájomný 

vzťah. Podľa Občianskeho zákonníka jej vznikol nárok, nakoľko 

jej bol udelený súhlas na rekonštrukciu na uhradenie 

protihodnoty toho o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu.  

 

 V zásade počas predchádzajúceho obdobia pani Marková 

neplatila nájomné, čiže na druhej strane vznikla aj pohľadávka 

mestskej časti voči pani Markovej z titulu dlžného nájomného 

a prislúchajúcich úrokov z omeškania a z titulu dlžných 

zálohových platieb za služby spojené s nájmom. 

 

 Z tohto dôvodu je pripravený návrh dohody o urovnaní, kde 

mestská časť je povinná zaplatiť protihodnotu toho o čo sa 

zvýšila hodnota predmetu nájmu v hodnote v zmysle znaleckého 

posudku, ktorý vykonal náš znalec pán Vinkler. A na druhej 

strane v zásade je to započítanie voči pohľadávke mestskej 

časti voči pani Markovej.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Tieto veci boli riešené na finančnej 

komisii, na miestnej rade, boli vysvetľované.  
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     S pani Markovou sa potom jednalo asi pol roka, pretože 

jej pôvodné predstavy boli iné. Potom boli nejaké zápočty, 

atď.  

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Toto je veľmi zvláštna 

situácia. Pani Marková po prvé nám je dlžná na nájomnom, pani 

Marková zaplatila cca 32 000 Eur a my jej máme naspäť zaplatiť 

podľa posledného návrhu myslím 40 000 Eur. Bolo to viacej. 

 

 Máme aj iné právne spory. Máme spor s pánom Gižickým, 

pánom Meszárosom, kde sa súdime a tu ideme tak povediac ťahať 

za krátky koniec. Pani Marková požiadala o nájomnú zmluvu, 

bolo jej vyhovené do 5 dní. Pani Marková neplatí nájomné. Pani 

Marková si uplatňuje čiastku vyššiu ako nám zaplatila. Je mi 

to trošičku čudné a určite za to hlasovať nebudem. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Vážený pán poslanec, o pani Markovej a Jeséniovej tu sa 

nedozvedáte prvý raz, bolo to vysvetlené. Tie priestory si 

môžete pozrieť. Tie veci sme si prechádzali viackrát, aj sme 

sa snažili dôjsť k nejakému rozumnému, zmysluplnému ukončeniu 

tejto veci. 

 

 Ak ste mali akékoľvek pochybností, mohli ste na miestnej 

rade znova to prebrať. Mohli sme ísť do iného uznesenia. Ak 

povie miestne zastupiteľstvo alebo chcelo ísť do sporu, môžeme 
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ísť aj do sporu. Jednoducho na základe diskusií, na základe 

analýzy toho stavu sa nám to zdalo ako férové riešenie 

a najlepšie pre mestskú časť. Je možné si popozerať všetko, čo 

tam oni urobili.  

 

     A nakoniec môj názor je presne opačný.  

 

     Mestská časť ťahá za ten dlhší koniec povrazu vzhľadom na 

to, čo tam oni všetko spravili.  

 

     Ale ak je takýto názor viacerých poslancov, nech sa páči, 

môžeme sa k nemu ešte raz vrátiť. A pani doktorka to vysvetlí, 

predloží všetky veci, ktoré potrebujete, nemám s tým žiadny 

problém. Nemám chuť, aby sme hlasovali o niečom, kde je 

akýkoľvek tieň pochybností. 

 Čiže nasleduje pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

     Ďakujem za slovo. Ja nie som člen miestnej rady, takže 

počujem v zásade prvýkrát o tomto probléme. Chcem sa opýtať, 

nájomný vzťah s pani Markovou vznikol ako výsledok verejnej 

obchodnej súťaže alebo priamo, akým spôsobom sa táto pani 

dostala k nájomnej zmluve? Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Pán poslanec, naozaj o tomto nič neviete? 

 Pani doktorka, nemali poslanci na komisiách materiály 

k týmto veciam?  
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Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku: 

 Boli tam predložené všetky materiály, ale za akých 

okolností bola uzatvorená nájomná zmluva, s týmto ja už naozaj 

nedisponujem. Nájomná zmluva bola platne uzatvorená, 

a v zásade tam nie je o čom. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ale možno keby pán poslanec vedel že bola uzavretá možno 

v roku 2006, 2004, teda predtým než sme my nastúpili, tak by 

tieto otázky nekládol. Pán poslanec, kedy bola uzatvorená? 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku: 

 Bolo to v roku 2006. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 2006. My sme nastúpili 23. decembra 2010. Čiže vtedy bola 

uzavretá v zmysle platných právnych predpisov.   

 Pán poslanec Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T.  K o r č e k :: 

 Pán starosta, dovoľte, aby som zareagoval. Ja nie som 

člnom žiadnej komisie, takže si vyprosím, aby ste viedli 

takýmto spôsobom diskusiu.  

     Ja mám právo sa opýtať akúkoľvek otázku a dostať odpoveď. 

Ďakujem.  



 

 

 

                                                                                      19. zas. MZ MČ B-Nové Mesto 17.12.2013 

41 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pán poslanec, mal by byť každý poslanec členom nejakej 

komisie. Potom ma mrzí, že nie ste v nejakej komisii, tak vás 

musíme niekam zaradiť. Lebo potom nemáte predsa k dispozícii 

materiály a je škoda keď pri takýchto veciach materiály 

nemáte. To ma veľmi mrzí. Pán poslanec nie je v nijakej 

komisii? 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Nie.  

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 A potom nemá materiály, ktoré idú na komisie.  

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Keď nie je členom; pán poslanec nie je. Na 

predchádzajúcom, myslím dve zastupiteľstva dozadu požiadal, 

zastupiteľstvo odsúhlasilo jeho návrh, že sa vzdáva členstva 

v komisii.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :   

 Tak potom ako dostáva materiály, ktoré idú do komisií? 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 On nedostáva materiály. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. 

 Pán poslanec Szuščík. 
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Poslanec P. S z u š č í k : 

 Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja by som len chcel 

doplniť, hovoríte že to prešlo komisiami, ale komisia finančná 

nesúhlasila a miestna rada takisto nesúhlasila s týmto 

návrhom. Je to tu v tom predkladanom materiáli úplne posledné 

riadky.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

     Sekundu. Hovorím o čom hovoríme s pani doktorkou, lebo 

chceme, aby tieto materiály mali podporu väčšiny 

zastupiteľstva. A podľa pani doktorky, v prípade že ho 

neschválime, ideme na súd. Čiže ja rešpektujem, ak rozhodnutie 

zastupiteľstva bude také,  neschváliť, a ideme na súd, ale 

chcem aby ste tú informáciu mali. Ja to rešpektujem. 

 Nech sa páči, pokračujte ešte, ak máte niečo. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku: 

     Čo sa týka nároku pani Klaudie Markovej, tak pôvodne 

predložila faktúry v hodnote vyše 83 000 Eur. Pani Marková 

súhlasila s vyhotovením znaleckého posudku na technické 

zhodnotenie, čo je v zásade možno ten najnižší znalecký 

posudok aký sa dá, lebo chcela byť ústretová voči mestskej 

časti a nechcela sporne riešiť daný vzniknutý problém. Nárok, 

ktorý jej vznikol je skutočne by som povedala zákonným 

nárokom, ktorý je absolútne nesporný.  
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     V prípade, ak pôjdeme na súd, tak sudca nebude akceptovať 

len znalecký posudok na technické zhodnotenie, dá si vyhotoviť 

vlastný znalecký posudok, ktorý bude pravdepodobne zahŕňať 

nielen samotné to technické zhodnotenie, čo sú len materiály, 

ale bude zahŕňať aj prípadné služby a práce, ktoré boli 

vykonané v rámci tej rekonštrukcie.  

     Ten znalecký posudok bude určite na vyššiu sumu.  

 

 Pani Marková je zároveň zastúpená advokátkou čo znamená, 

že nakoľko bude úspešnejšia v spore, lebo jej hodnota, jej 

pohľadávky sú vyššie ako tá naša, zároveň zaplatíme aj trovy 

právneho zastúpenia v určitej výške.  

 

 Takže čokoľvek zaplatíme v rámci súdneho sporu bude 

minimálne o štvrtinu vyššia suma aká je momentálne, ak 

neschválite predložený návrh.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Bartoš. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja si myslím, že troška 

nás zavádzajú do omylu. Ja by som sa vôbec neobával nejakého 

právneho sporu. Je to vec iba pohľadu a nemyslím si, že teraz 

prejudikovať že my to prehráme.  

 

     Je pravda, a inak som veľmi rád, že je tu dnes aj pán 

Jahelka, mali sme aj také prípady, že isté spory ohľadne bytov 
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sme 10 rokov vyhrávali; ja tie prípady poznám lebo v tej 

komisii som robil dlhú dobu, a potom po odchode sme to 

prehrali iba z toho dôvodu, že zastupujúca právnička vlastne 

na tom súde nepovedala ani pol slova. Tak sudkyňa sa potom 

k tomu tak aj správa, že keď ju to asi moc netrápi, tak ten 

súd prehráme.  

 

     Ale ja si myslím, že treba ísť do toho sporu; ako nebáť 

sa. A keď nemáme schopných právnikov, tak nechajme sa 

zastupovať nejakou kvalitnou právnickou organizáciou. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

     Pán poslanec Galamboš.    

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Ďakujem za slovo. Tak teda ja by som to uviedol celé na 

pravú mieru. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči. 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

 Vo finančnej komisii to neprešlo. Na rade to neprešlo. 

Pani doktorka tu prejudikuje nejaký výsledok súdneho konania. 

Ani O.J Simson nebol odsúdený za vraždu manželky údajne, atď.   

Poďme do toho sporu, súdime sa s viacerými. Nemôžeme dneska 

v tejto situácii povedať; vyhrali sme alebo prehrali sme. To 

nech povie nezávislý súd. Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Nech sa páči, pán poslanec Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám len doplňujúcu 

otázku, lebo ste povedali, že my sme tu od roku 2010. Ale pán 

prednosta je tu už 23 rokov, takže neviem koho ste presne 

mysleli. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

     Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja by som si dovolil 

predložiť procedurálny návrh.  

 

     Pokiaľ by sme tento bod prerušili, ho neuzavreli 

hlasovaním a hlasovali o ňom ako v poslednom bode programu 

rokovania dnešného zastupiteľstva s tým, že pred týmto bodom 

by som potom ešte požiadal prestávku, kde by sme chceli si 

tento bod prerokovať či už s vami, resp. aj s právnym odborom, 

a až potom pristúpili k hlasovaniu.  

 

 Takže by som si dovolil predložiť tento návrh, že by 

hlasovali ako o poslednom bode rokovania na dnešnom rokovaní. 

A teda, že by sme prerušili diskusiu k tomuto bodu programu. 

Ďakujem. 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. S týmto môžem súhlasiť.  

 

 Čiže sa bude o tomto bode hlasovať ako o poslednom v rámci 

programu. 

 Prosím vás, pán poslanec, dajte tento návrh ako v písomnej 

podobe.  

 Takže poprosím návrhovú komisiu návrh uznesenia.  

 

 

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

 Návrh uznesenia je; diskusia k bodu č. 13 sa prerušuje. 

 Alebo bod č. 13 bude pokračovať ako posledný bod 

rokovania. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Dobre. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              19 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        3 

 Čiže tento materiál prenášame na koniec dnešného programu. 

 Ideme na bod číslo 14. 

 

 

BOD 14: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa 

prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12738/15 – 17, k. 

ú. Nové Mesto, pre spoločnosť ImmoBuild Group, s.r.o., so 
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sídlom Komárnická č. 28, 821 03 Bratislava, IČO: 35 975 768, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Sro, vložka číslo: 39163/B 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

     Takže poprosím, pán prednosta, pár úvodných slov. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Uvedený návrh vyplýva z riešenia projektu, ktorý je 

zložený na priľahlé susedné ihrisko, ktorý vyplýva z pohľadu 

toho, že ideme budovať prostredníctvom programu ISRMO ihrisko 

na Hálkovej ulici.  

 

 Pri prerokovaní návrhu v susednom objekte, ktorý stojí 

priľahlé, vysvitla požiadavka, aby vybudovali parkovacie 

miesta.  

     Pre tieto parkovacie miesta sa toto vyrezalo z polohy 

budovaného navrhovaného detského ihriska a sú podkladom pre 

riešenie daného územia. 

 

 Uvedená organizácia k stavebnému alebo k všetkému konaniu 

potrebuje platnú nájomnú zmluvu. Platná nájomná zmluva môže 

vzniknúť len uznesením zastupiteľstva, ktoré ju schváli.  

 

     Jedná sa o nadstavbu domu na Hálkovej; neviem teraz 

presné číslo povedať, ktorej sa to týka. Tieto objekty alebo 

tieto parcely sú určené na parkovacie plochy, vyplynuli 

z rokovaní s investorom a s obyvateľmi domu ktorí žiadali, aby 

sa táto nadstavba udiala a realizovala.  
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     Uvedená nájomná zmluva je vyrezaním z plochy parku a je 

oddelená nezávislým geometrickým plánom a nie je zahrnutá do 

celkového riešenia parku. Následne budú tieto parkovacie 

plochy dané do verejného užívania.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

     Pán poslanec Bartoš. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Nezdá sa vám scestné, keď 

niekto si chce spraviť nadstavbu na baráku, my vyrežeme kus 

parku, oni si tam spravia alebo vyriešia si statickú dopravu, 

lebo inak by si to nevedeli vyriešiť, a potom si to ešte 

zoberieme my do majetku. No, nehnevajte sa, za toto sa 

hlasovať ani nedá. To je katastrofa. Dovidenia.     

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, ide o súčasť vyvolaných 

investícií, čiže oni to nemusia robiť. Im to vychádza bez 

toho.  

     Robia to preto, lebo my chceme tam urobiť parkovacie 

miesta. Čiže nerobia to kvôli tomu, nie je to podmienka 

realizácie nadstavby. On ju môže spraviť aj bez toho. My 

chceme, aby tam naviac urobili parkovacie miesta pre miestnych 

obyvateľov.  

 Nech sa páči, pán poslanec Sládek. 
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k :  

     Prepáčte, že to prerušujem, ale vy ste teraz povedali 

niečo iné ako pán prednosta; lebo ak som dobre pochopil pána 

prednostu tak hovoril, že stavebník potrebuje platnú nájomnú 

zmluvu na ďalšie povolenia.  

     Takže len sa chcem spýtať, ako to vlastne v skutočnosti 

je?  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Bola to od nás podmienka. Čiže v rámci stavebného konania 

on nepotrebuje, má dostatočný počet miest na jestvujúcej 

ploche za domom. My chceme, aby vytvoril viac parkovacích 

miest; okrem iného. Čiže je to podmienka mestskej časti, nie 

stavebného úradu.  

 Pani poslankyňa Pfundtner. 

 

 

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

     Vážený pán starosta, vážení prítomní, ďakujem za slovo. 

Pán starosta, ja som sa k tomuto bodu niekoľko krát 

vyjadrovala aj na finančnej komisii, aj na miestnej rade a 

zastávam rovnaký názor ako pán poslanec Bartoš. Tiež 

nesúhlasím s tým.  

 

     A ten materiál čítam asi správne, že sa tu hovorí 

o poddimenzovanej statickej doprave. Keď nám bol ten materiál 

predložený, či už do finančnej komisie, a bol nám aj 

vysvetlený, ja som tomu porozumela rovnako ako moji 

predrečníci, že k tomu, aby tam tá nadstavba mohla byť 
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zrealizovaná je potrebná výstavba ďalších parkovacích miest. 

Ja ten materiál rozhodne nepodporím. Ďakujem. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte niekto?  

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 A pokiaľ ide o materiál, ten materiál stiahnem a prejdeme 

si ho ešte raz. Zavoláme si aj príslušného investora a 

obyvateľov domu, aby bola jasná situácia. Ja by som určite 

nesúhlasil s tým, aby sa ukrajovalo z parku len preto, aby si 

niekto vybudoval nadstavbu. To nie!  

 

     Toto som vnímal celý čas ako vyvolanú investíciu 

v prospech obyvateľov.  

 

     Čiže, ak sú nejaké pochybností o zmysluplnosti alebo 

o vychádzaní v ústrety investorovi, nech sa páči, prejdeme si 

to ešte raz, zavoláme si tak ich, zavoláme si aj miestnych 

obyvateľov, nech je situácia úplne jasná.   

 Pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 

     No, myslím si, že to bude zbytočné, aby som vystúpil. 

 Jednu takú doplňujúcu poznámočku: Na finančnej komisii 

sedí s nami jedna dáma, odborníčka, ktorá hovorila, že s touto 

firmou, nechcem jej krivdiť, už majú nejaké skúsenosti 

z Riazanskej ulice.  
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     Moja otázka, pán prednosta, realizovala nejaké budovanie 

parkovacích miest táto spoločnosť, alebo mala realizovať už 

v našej mestskej časti, konkrétne na Riazanskej? A keď áno, či 

to prebehlo všetko v zmysle dohodnutých vecí?  

     Jedna firma realizovala a mala robiť aj parkovacie 

miesta, či bolo to zrealizované, nevieme, lebo tá dáma 

hovorila, že došlo tam k nejakému nesúladu medzi sľúbeným 

a spraveným. Ďakujem.    

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Toto je vec, viem spamäti, že sa to ťahá ešte z minulosti, 

takže už takých 4 možno 5 rokov, kde my sme dali „x“ podmienok 

pred asi dva a pol rokom, ktoré musia splniť. A len postupne 

ich napĺňajú.  

 

 Čiže nie je problém aj tieto veci zistiť a na zasadnutia 

komisií ich dať ako doplňujúcu informáciu.  

 Ďakujem pekne. 

 Ideme na bod 15. 

 

 

 

BOD 15: 

Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území 

Vinohrady 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Pán prednosta, máte úvodné slovo. 
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Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Dobrý deň. Chcel som poprosiť, pravidelne pri vzniku 

niektorých objektov, niektorých ulíc musíme pomenovať ulice na 

základe návrhov a územných plánov, ale aj výstavby ktorá sa 

realizuje. Táto ulica, ktorá vzniká je v území bývalej 

výhrevne, nad výhrevňou, na Tupého ulici. Jej pomenovanie 

navrhujeme ako Svätovavrinecká. Keďže sa nachádzame 

v katastrálnom území Vinohrady dodržujeme ten režim prijatý 

asi pred 4 rokmi, aby sme ulice v tomto území pomenovávali po 

niektorom druhu alebo odrode vína. Svätovavrinecká sa v našom 

území ešte nenachádza. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený, takže poprosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

     s c h v a ľ  u j e 

I. návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice názvom: 

Svätovavrinecká 

v lokalite „Koliba“, katastrálne územie Vinohrady; 

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

     Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              21 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Materiál bol prijatý. 

 Ideme ďalej. 

 

 

BOD 16: 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na 

prenájom: 

1. častí stavby Lanovky – hornej stanice a stavby Lanovky – 

dolnej stanice, vrátane ich príslušenstva – visutej 

osobnej sedačkovej jednolanovej obežnej lanovej dráhy 

s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe Bratislava, 

Železná studnička – Kamzík spolu 

2. stožiarov lanovej dráhy 

3. pozemkov:  

- parc. č. 19614/3 

- časti parc. č. 19614/6 

- časti parc. č. 19614/7 

- časti parc. č. 19614/9 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý :       

     Nech sa páči, o čo ide vieme, takže otváram diskusiu. 
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     Nikto nie je prihlásený. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

 s c h v a ľ u j e  

 po a) vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na 

prenájom; 

tak ako je uvedené v predtlači: 

 

. časti stavby – Lanovky – hornej stanice so súpisným č. 2827  

  nachádzajúcej sa na parc. č. 19614/3 zapísanej na LV č. 2275  

  nachádzajúcej sa v k. ú. Vinohrady, v rozsahu 503,1 m2 pri  

  celkovej výmere 601 m2, 

 

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

  nachádzajúcej sa na parc. č. 19614/6 zapísanej na LV č. 2275  

  nachádzajúcej sa v k. ú. Vinohrady, 

 

. stožiarov lanovej dráhy, 

 

. príslušenstva a súčastí časti stavby Lanovky – hornej  

  stanice a stavby Lanovky – dolnej stanice, ako aj stožiarov  

  lanovej dráhy – visutú osobnú sedačkovú jednolanovú obežnú  

  lanovú dráhu s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe  

  Bratislave, Železná studnička – Kamzík spolu so všetkými jej  

  súčasťami a príslušenstvom, 
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. pozemku parcely registra „C“ č. 19614/3 – Zastavané plochy  

  a nádvoria o výmere 601 m2 zapísaného na LV č. 2275  

  nachádzajúceho sa v k. ú. Vinohrady,  

 

. časti pozemku parcely registra „C“ č. 19614/6 – Zastavané  

  plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa  

  v k. ú. Vinohrady, v rozsahu 152 m2 pri celkovej výmere 797  

  m2, 

 

. časti pozemku parcely registra „C“ č. 19614/7 – Zastavané  

  plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa  

  v k. ú. Vinohrady, v rozsahu 426 m2 pri celkovej výmere 573  

  m2, 

 

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

  plochy a nádvoria napísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa  

  v k. ú. Vinohrady, v rozsahu 268 m2 pri celkovej výmere 622  

  m2. 

 

     po b) priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej 

súťaže; 

bez pripomienok.   

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              20 poslancov. 

 Proti:            0 
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 Zdržal sa:        2 

 Ideme ďalej. 

 

 

BOD 17: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa 

zníženia výšky ročného nájomného pre nájomcu ŽBLNK TOMAX, 

s.r.o., so sídlom Björnsonova 3040/7, 811 05 Bratislava, IČO: 

43 910 904 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 49931/B  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Bez úvodného slova, ak dovolíte. Materiál sme si už 

prechádzali. 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený, takže poprosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

     po A. z r u š u j e  

Uznesenie č. 18/10 zo dňa 15. 10. 2013 

 

     po B. s c h v a ľ u j e (ako je uvedené v predtlači) 

zníženie nájomného z prenájmu bytového priestoru č. N 12 – 

901, o celkovej výmere podlahovej plochy 16,52 m2, 

nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. J. C. 
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Hronského č. 16 – 20 v Bratislave, súpisné číslo 1636 

postaveného na pozemkoch registra „C“ KN č. 11924/1 až 8 

evidovaného na LV č. 3059 pre k. ú. Nové Mesto, ktorý má 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto v správe a ktorý je vo 

výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

 

. o 15 % zo sumy 987,07 Eur/rok 

 

. nájomcovi spoločnosti ŽBLNK TOMAX, s.r.o., so sídlom  

  Björnsonova 3040/7, 811 05 Bratislava, IČO: 43 910 904,  

  zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

  oddiel: Sro, vložka číslo: 49931/B 

 

. na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 30. 06. 2015 

  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a  

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

  v znení neskorších predpisov 

 

. z dôvodu, že predmetný nebytový priestor je nepretržite od  

  roku 1999 užívaný ako ekologická rýchločistiareň, ktorá  

  poskytuje obyvateľom danej lokality svoje služby, obyvatelia  

  sú s jej existenciou stotožnení a jej existenciu hodnotia  

  kladne; pričom rozsah prenájmu predstavuje len malú časť  

  celkovej úžitkovej plochy, ktorú prevádzka rýchločistiarne  

  ŽBLNK predstavuje. Prevádzka rýchločistiarne ŽBLNK je z   

  väčšej časti (110 m2) situovaná v nebytových priestoroch 

  bytového domu na ul. J. C. Hronského 12 – 14, ktoré sú vo  

  vlastníctve Bytového družstva Bratislava III so sídlom na  

  ul. Kominárska 8 v Bratislave, IČO: 00 169 633; 

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

     Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

     Ďakujem pekne. 

 Za:               19 poslancov. 

     Proti:             0 

 Zdržal sa:         3 

 Materiál bol prijatý. 

 

 

BOD 18: 

Návrh Dodatku č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012 

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

 

 

 

BOD 19:  

Návrh na predaj pozemku registra „C“ parc. č. 6005/113 – 

ostatné plochy, vo výmere 10 m2 zapísaného na LV č. 3673 v k. 

ú. Vinohrady, pre manželov JUDr. Jána Krajčího a Alžbetu 

Krajčiovú, obaja bytom Júnová č. 12, 831 01 Bratislava 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ak dovolíte, otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený. 

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

 Návrh uznesenia: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

     s c h v a ľ u j e (tak ako je uvedené v predtlači) 

predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 6005/113 – ostatné 

plochy, vo výmere 10 m2, ktorý je pre katastrálne územie 

Vinohrady evidovaný na LV č. 3673; pre manželov JUDr. Jána 

Krajčiho a Alžbetu Krajčiovú, rod. Košťálovú, obaja bytom 

Júnová 12, 831 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 

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

 

     Osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že pozemok registra 

„C“ parc. č. 6005/113 je susedným pozemkom k pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 6005/15 evidovanom na LV č. 2382 pre 

katastrálne územie Vinohrady, ktorý  

 

a) sa nachádza v bezpodielovom spoluvlastníctve JUDr. Jána 

Krajčiho a Alžbety Krajčiovej, rod. Košťálovej, 

b) je včlenený do nehnuteľností, ktoré sú v bezpodielovom 

spoluvlastníctve JUDr. Jána Krajčiho a Alžbety 

Krajčiovej, rod. Košťálovej, 

c) je dlhodobo bezpodielovými spoluvlastníkmi užívaný, 

pričom sa na prevádzanom pozemku nachádza oplotenie 

vybudované bezpodielovými spoluvlastníkmi a ohraničujúce 

pozemky v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, ktoré sú 

evidované pre katastrálne územie Vinohrady na LV č. 

2382. 

Cena prevádzanej nehnuteľnosti je stanovená v Znaleckom 

posudku č. 215/2013 zo dňa 20. 08. 2013 vo výške  
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     1 580,00 Eur 

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.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:              22 poslancov. 

 Proti:            0 

     Zdržal sa:        0 

 Materiál bol prijatý.  

 Ideme na ďalší bod. 

 

 

 

BOD 20: 

Návrh na predaj pozemku registra „C“ parc. č. 6005/112 – 

zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 m2, zapísaného na LV 

č. 3673 v katastrálnom území Vinohrady; pre manželov JUDr. 

Jána Krajčiho a Alžbetu Krajčiovú, obaja bytom Júnová 12, 831 

01 Bratislava  
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Nech sa páči, otváram diskusiu. 

     Nikto nie je prihlásený. 

 Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

     s c h v a ľ u j e  (ako je uvedené v predtlači) 

predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 6005/112 – zastavané 

plochy a nádvoria, vo výmere 3 m2, ktorý je pre katastrálne 

územie Vinohrady evidovaný na LV č. 3673; pre manželov JUDr. 

Jána Krajčiho a Alžbetu Krajčiovú, rod. Košťálovú, obaja bytom 

Júnová 12, 831 01 Bratislava, ktorí sú bezpodieloví 

spoluvlastníci stavby dvojgaráže nachádzajúcej )z časti) sa na 

prevádzanom pozemku so súpisným číslom 3140,ktorá je evidovaná 

na LV č. 2382 pre katastrálne územie Vinohrady; a to za 

všeobecnú hodnotu pozemku tak, ako je stanovená v znaleckom 

posudku č. 94/2013 zo dňa 12. 04. 2013, v súlade s ustanovením 

§ 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu  

     celkovo 475,00 Eur 

 

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 podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva 
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nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie 

stráca platnosť; 

bez pripomienok.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              22 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Materiál bol prijatý. 

 

 

BOD 21: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa 

prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15140/2 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 965 m2 a parc. č. 

15140/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2, 

zapísaných na LV č. 3749 v katastrálnom území Nové Mesto; pre 

spoločnosť Red Hill, s.r.o., so sídlom Na Revíne 21, 831 01 

Bratislava 

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

 

 

BOD 22: 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie 

Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na 

Jeséniovej č. 53 v Bratislave 
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Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ak dovolíte, vieme o aké ide priestory, takže rovno 

otváram diskusiu. 

 

 Ak nikto nie je prihlásený, tak mám tu prihláseného, resp. 

o vystúpenie požiadal pán JUDr. Dušan Jahelka, bytom Strakova 

č. 1 Bratislava, ktorého poznáme pretože pracoval u nás dlho 

na úrade ako šéf sociálneho oddelenia.  

 

     Čiže dámy a páni musíme hlasovať o tom, či mu umožníme 

vystúpiť. Predpokladám, že tak ako je zvykom tak umožníme. 

 Takže nech sa páči, prosím ideme hlasovať o tom, či 

umožníme pánovi doktorovi vystúpiť v zastupiteľstve k tomuto 

materiálu. 

 Prosím, pripravíme sa. 

 Nech sa páči, hlasujeme.  

      

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne. 

 Za:              21 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        1  

 Čiže pán doktor, nech sa páči máte slovo. 

 

 

OBČAN: JUDr. Dušan  J a h e l k a : 

     Prajem pekný dobrý deň dámy a páni. Dovoľte na úvod, aby 

som takým neobvyklým spôsobom začal, vyslovil údiv, že nikto 

neocenil materiál, ktorý vám predložila pani RNDr. Ondrová. To 

bolo zvykom v minulosti dlhoročným, že keď sa predkladal 

rozpočtový materiál a bol schválený, a bol dobrý, aj tento je 
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dobrý, že sa zatlieskalo. Tak ja osobne ako občan a dlhoročný 

kolega Janke blahoželám a ďakujem.  

 

 Idem ďalej k tomu, čo som sa prihlásil: 

 Máte tam taký priestor na Kolibe, ktorý by sa dal vzorne 

použil na zariadenie opatrovateľskej služby pre pobytové 

riešenie. My sme jediná mestská časť, ktoré takéto nemáme, 

lebo v minulosti ste dokázali, poviem to tak pekne po 

slovensky „uvariť“ magistrát, aj iné úrady, aby sme takýchto 

ľudí, ktorí išli z nemocnice s dekubitmi a podobne, aby boli 

proste ošetrení a mohli byť riešení zdravotníckym spôsobom. 

 

 Takže ja chcem poprosiť, že nedávajte to niekomu na 

podnikateľské účely. Skúste z toho vytvoriť aj v rámci úpravy 

rozpočtu sociálne zariadenie, tzv. zdravotné na pobytové 

riešenie. 

 

     A ešte jednu takú neobvyklú: Na Vianoce sa to nepatrí. 

Ale ja už nechcem byť ani hluchonemý, ani nemý. Mestská časť 

Nové Mesto je nádherná mestská časť. Ja som veľmi hrdý, že som 

tu mohol pôsobiť 226 mesiacov, aj som tu chodil do školy, aj 

som tu býval. Podstata je celá v tom – nemáme cintorín. 

Dlhodobo navrhujem cintorín, to znamená kolumbáriu, a aby sa 

tam aj spaľovalo samozrejme, a aby mali ľudia určitú nádej. 

Lebo ja už som starší pán a ja sa s tými staršími ľuďmi 

rozprávam. A dneska pohreb a miesto na cintoríne je dosť drahý 

špás.  

 

     Takže vás chcem poprosiť, skúste zvážiť v tých vašich 

projektoch poslaneckých, či nevytvoríte kolumbárium aj s 

krematóriom v niektorej časti. Janko Kocka určite by našiel 
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nejaký pozemok, pán starosta o tom už vie, on sa o to tiež 

zaujímal. A ja si myslím, že aj župa by mohla pomôcť mestskej 

časti, lebo naozaj bratislavská mestská časť Nové Mesto nemá 

cintorín.  

 Ďakujem vám za pozornosť. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne. 

 Pani vedúca, prosím vás, mohli by ste reagovať? 

 Lebo je tu možnosť, že by sme ten materiál stiahli 

a prediskutovali tak v sociálnej komisii, na komisiách ďalších 

a na miestnej rade.  

 

 

Ing. Gabriela  V o j t e c h o v á, vedúca sociálneho 

oddelenia: 

 Ja môžem reagovať na Dušana, veď väčšina členov miestneho 

zastupiteľstva vie, že sme niekoľko rokov bojovali za to, aby 

bolo v našej mestskej časti zariadenie opatrovateľskej služby. 

Nie zariadenie pre seniorov ale zariadenie opatrovateľskej 

služby. Nám sa doteraz darí umiestniť týchto ľudí. Musím 

povedať, že neviem dokedy, ale darí sa nám. Čiže nemáme ten 

akútny problém, ľudia nám vyvstávajú kdesi, kde nemáme možnosť 

zabezpečiť ich opateru. Toľko k tomu.  

     Zatiaľ sa nám to darí.  

     Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Ďakujem pekne.        
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 Dámy a páni, chcel by som počuť váš názor, že či budeme 

diskutovať o tom, že by sa v týchto priestoroch takéto niečo 

zriadilo, resp. či sú vôbec vhodné na zriadenie takejto 

služby. A teda posunieme materiál do prípadného ďalšieho 

zastupiteľstva, ak by sa ukázalo že nie sú. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

     Vážený pán starosta, ja by som chcel podporiť návrh ktorý 

predniesol občan, občan pán Dušan Jahelka. Pokiaľ by ste tento 

materiál mohli stiahnuť, necháme to naozaj na rozdiskutovanie 

s tým, že je možné, že záverom bude, že sa to ponúkne aj na 

taký, aj na taký účel. Lebo som teraz nepochopil z vyjadrenia 

vedúcej sociálneho oddelenia, že či prípadne je teda takéto 

potreba, že či máme na to prípadne prostriedky že by sme to 

realizovali my ako mestská časť, alebo či by to robil nejaký 

iný subjekt.  

 

     A možno tie podmienky urobíme také, že to bude pre obidva 

účely; že prípadne pre takýto účel, pre sociálne a prípadne 

pre iné.  

 

     A môže to byť nejaká súťaž, kde sa to ohodnotí aj ten 

účel využitia. Že prípadne, to samozrejme nemôže byť nejakej 

od ekonomickej výšky investície resp. výšky nájmu, ale pokiaľ 

by sa takýto subjekt prihlásil, môžeme to prioritne prednostne 

uprednostniť a dať to na takéto sociálne účely. Pokiaľ by 

takýto subjekt prípadne nebol, a nebol by záujem možno keby sa 

prihlásil nejaký iný subjekt, tak to môžeme dať tak ako je to 

pripravené možno dnes. 
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 Pokiaľ by to neplatilo úplne iné, to znamená že by takéto 

niečo prevádzkovala priamo mestská časť a naozaj to nechajme 

na diskusiu v komisiách, na rade. Takže by som poprosil možno 

pokiaľ by ste si to osvojili a stiahli. Ďakujem.  

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 My sme diskutovali s pani vedúcou tiež o tomto projekte, 

ale v iných priestoroch. V priestoroch, ktoré patria mestu 

a sú v našej mestskej časti. Pani vedúca, že sme diskutovali 

o tomto projekte v iných priestoroch, ale v priestoroch ktoré 

patria mestu a sú v našej mestskej časti. Myslím, že táto 

služba je potrebná a mali by sme si jasne povedať, či do toho 

chceme ísť. A ak áno, tak v akých priestoroch a čo nás to bude 

stáť, atď.  

 

 Čiže ak dovolíte, keďže najbližšie zastupiteľstvo je vo 

februári, tak ja by som tento materiál s t i a h o l, pokiaľ 

vy ostatní nemáte námietky. A tým pádom máme čas minimálne 

počas januára a februára tuším 6 týždňov, prejsť si, 

podiskutovať a umožniť aj vám, aby ste si tieto priestory 

pozreli, či vôbec sú vhodné a využiteľné. 

 Čiže, ak dovolíte, predtým ako poviem že sťahujem, dám vám 

slovo pani poslankyňa? 

 

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

 Poprosila by som o to. 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja veľmi vítam návrh pána Jahelku 

a osobne určite podporím taký návrh, kde by mestská časť sa 

zapojila do zriadenia takého zariadenia. Ale ja s pani 

kolegynkou Jánošovou som bola na mieste, my sme obhliadli 

predmetný objekt a priznám sa, že podľa môjho čisto 

subjektívneho názoru, nie odborného samozrejme, ten objekt 

vôbec, ale vôbec nevyhovuje tomu účelu, na ktorý sa momentálne 

navrhuje. To je objekt, ktorý je možno rozlohou menší ako 

rodinný dom. Ja si tam neviem predstaviť možno ani denný 

stacionár.  

 

 A pokiaľ ide o to územie, je to na Kolibe. Vieme, poznáme 

dostupnosť, problémy s parkovaním. Problémy aj so spojením 

MHD, tam je kopec ďalších problémov, ktoré tu možno ani 

nevieme predvídať.  

 

     Ja by som bola rada, keby sa tento bod nesťahoval, keby 

mestská časť teraz na tomto zastupiteľstve podporila návrh o 

vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predmetné priestory, 

nakoľko podľa mňa vôbec nevyhovujú tomuto účelu. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

 Pani poslankyňa, ja s vami súhlasím, pretože bol som na 

tvári miesta, viem že je to v kopci, máme tam klub dôchodcov, 

atď., atď.  

      Ale zároveň mám pocit, že možno poslanci by chceli si to 

pozrieť a buď si náš názor osvojiť; 

     (Poznámky poslancov.) 

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

 Vážený pán starosta, nechcem meniť názor, ale ešte som 

teraz diskutoval aj s vedúcou sociálneho oddelenia. Možno by 

bolo vhodné aj na základe toho čo spomínala kolegynka 

Pfundtner ísť do súťažných podmienok, doplniť v bode 3 súťaže 

kancelárske a administratívne priestory, prípadne poskytovania 

služieb alebo prevádzkovania obchodu, aj sociálne služby alebo 

účely, alebo využitie pre poskytovanie sociálnych služieb. 

Mohla by prebehnúť možno táto súťaž.  

 

     A vždycky platí, že výsledky verenej obchodnej súťaže tak 

či tak schvaľuje zastupiteľstvo.  

 

     Takže ten návrh prípadne by sme mohli potom prijať alebo 

neprijať. Takže pokiaľ by to bolo vhodné a prípadne by sa 

takýto subjekt našiel a uznalo by zastupiteľstvo že je to 

dobré, tak by sme to mohli prijať.  

 

     Pokiaľ by sa takýto subjekt nenašiel, a ešte možno aj 

v rámci toho času, ktorý plynie do februára, by sa naozaj 

vyhodnotilo, že to nie je vhodné pre sociálne účely, že sú 

úplne vhodné iné priestory ktoré ste avizovali, tak možno by 

tam, prípadne pokiaľ by sa našiel iný subjekt mohli byť tie 

iné účely, tak ako to bolo koncipované.  

 

     Takže možno v rámci v zmysle diskusie to skúsme takto 

doplniť. Nemám to napísané; pokiaľ možno by ste si to, pán 

starosta, na rozdiel od predchádzajúceho návrhu, že ste 

avizovali že to chcete stiahnuť si osvojili autoremedúrou 

a možno by sme mohli potom k tomu pristúpiť takto. Ďakujem.      
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Starosta Mgr. R. K u s ý :  

 Myslím, že asi budeme v zhode, pretože naozaj je pravda, 

že aj keď vyhlásime verejnú obchodnú súťaž, tak nakoniec v 

zastupiteľstve či ten uchádzač ktorý zvíťazí bude mať 

podpísanú nájomnú zmluvu alebo nebude. To znamená, že ak 

medzitým prídeme na to, že naozaj tento objekt by bol vhodný, 

podľa väčšiny zastupiteľstva a podľa našich pracovníkov aj na 

takéto niečo, tak ešte to môžeme prehodnotiť. Ale zároveň 

nestratíme čas.  

 

 Čiže, ak dovolíte, ja si autoremedúrou osvojujem návrh 

pána poslanca Gašpierika.  

 

     To znamená v materiáli o súťažných podmienkach doplníme 

ešte aj sociálne účely. S tým, že som za to, schváľme tento 

materiál, vyhlásime verejnú obchodnú súťaž, nestrácame čas, 

ale zároveň vlastne máme čas na to, aby sme si v januári, vo 

februári kto má záujem, a verím, že páni poslanci, panie 

poslankyne budete mať záujem, išli ste si tento priestor 

pozrieť a naozaj zvážili, či tam takýto objekt, alebo či tam 

takáto funkcia vôbec môže byť.  

 Ďakujem. 

 

 Ešte je niekto prihlásený do diskusie?  

 Nikoho tu nemám. 

 Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto  

 s c h v a ľ u j e  

a) vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predloženie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy 

na prenájom nebytového priestoru č. 12-901 s celkovou 

rozlohou 172 m2, nachádzajúceho sa na Jeséniovej ul. 

č. 43 v Bratislave na 1. 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.  

 

b) priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej 

súťaže. 

 

Keďže pán starosta si pripomienku osvojil autoremedúrou, 

tak potom – bez pripomienok. 

 

 

Starosta Mgr. R. K u s ý : 

     Ďakujem pekne. 

 Prosím, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               21 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 

 Ideme na ďalší bod. 
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 Poprosím pani vicestarostku, aby viedla zastupiteľstvo za 

mňa, ja musím odbehnúť a budem sa snažiť ešte sem vrátiť.  

 

 

 

BOD 23: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa 

prenájmu časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto; 

parc. č. 11488 – Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 

3080 m2 v časti 34,5 m2, zapísaného na LV č. 2382  pre 

spoločnosť Bavint, s.r.o., so sídlom Digital Park II, 

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 725 994. 

v zastúpení spoločnosti K.T. Plus, s.r.o., so sídlom 

Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35 958 766 

 

 

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

 Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto materiálu. 

 Nie je nikto prihlásený. 

 Nech sa páči, pán poslanec Galamboš. 

 

 

Poslanec Ing. P.  G a l a m b o š : 

 Síce pán starosta mi vybehol teraz, ale pôvodne som bol za 

schválenie tohto materiálu, ale bola diskusia s občanmi 

ohľadom výstavby na bývalej Kominárskej ulici, kde sme mali 

zásadné pripomienky k dynamickej doprave. Chcú nám tam urobiť 

na Kominárskej semafor 300 metrov za Račianskym mýtom, chcú 

nám zrušiť parkovacie miesta na Kominárskej ulici, chcú nám 

dať stĺpiky na prechod električkový ako je to, Jožko, u vás na 

Teplickej ulici, to chcú urobiť u nás na Kraskovej. Je tam 
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ďalší projekt LOFTY namiesto tlačiarne Svornosť. Ide tam J&T, 

atď., atď. Takže Račianska ulica zastane. Bude stáť Teplická, 

Riazanska,  Biely kríž, možno aj Nobelova a týmto spôsobom oni 

si chcú riešiť svoju dynamickú dopravu. Boli veľmi 

neústretoví, absolútne neprijímali naše pripomienky. 

 

     Takže poprosím, určite budem proti takémuto návrhu. Kým 

sa táto vec nevyrieši, systematicky celá Račianska, nie po 

kúsičku, 3,5 metra, ale systematicky. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Ešte sa niekto hlási do diskusie?  

 Nikoho nevidíme. 

 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  (tak ako je uvedené v predtlači) 

prenájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, 

parc. č. 11488 – Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 

3080 m2, vedenom na LV č. 2382, v rozsahu 34,5 m2, ktorý má 

mestská časť Bratislava – Nové Mesto zverený od vlastníka 

pozemku Hlavného mesta SR Bratislavy, a tento ďalej zverila 

EKO-podniku VPS, 
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pre spoločnosť Bavint, s.r.o., so sídlom Digital Park II, 

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 725 994, 

v zastúpení spoločnosti K.T. Plus, s.r.o., so sídlom 

Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35 958 766, 

 

na dobu určitú, do právoplatného ukončenia kolaudačného 

konania – líniovej stavby chodníka vedľa Račianskej ulice na 

predmetnej časti pozemku, a to odo dňa účinnosti nájomnej 

zmluvy, 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ost. § 9 písm. 

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

neskorších predpisov z d ô v o d u, že spoločnosť Bavint, 

s.r.o., má záujem a zároveň povinnosť, ako stavebník, v zmysle 

– Záväzného stanoviska Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

č.j. Star – 1950/2007 zo dňa 2007 – Rozhodnutia o umiestnení 

stavby č. 676, č. ÚKa SP-2007/1011-KHA-676 zo dňa 13. 08. 2007 

– SO 21.1,  ako aj v zmysle – návrhu stavebníka na vydanie 

zmeny cit. Rozhodnutia o umiestnení stavby č. 676, upraviť 

a rozšíriť existujúcu cestnú komunikáciu I. triedy – Račiansku 

ulicu v smere z centra v úseku medzi ulicami Škultétyho 

a Budyšínskou na dva jazdné pruhy v šírkovom usporiadaní 

2x3,00 m jazdné pruhy a 2x0,5 m vodiace pruhy, a v tejto 

súvislosti je potrebné existujúci chodník vedľa uvedenej časti 

Račianskej ulice o.i. na časti predmetného pozemku rozšíriť 

a presunúť;  

a to za nájomné stanovené Znaleckým posudkom č. 304/2013 zo 

dňa 19. 11. 2013 vyhotoveným znalcom v odbore stavebníctva 

Ing. Petrom Vinklerom vo výške 

     16,60 Eur/m2/rok spolu vo výške 572,70 Eur za rok 
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za podmienky, že:  

1. novovybudovanú časť líniovej stavby – chodníka vedľa 

Račianskej ulice, na časti predmetného pozemku, po jej 

skolaudovaní, bezplatne a bezodkladne odovzdá do 

vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy, čo preukáže 

právoplatným kolaudačným rozhodnutím a potvrdením 

Hlavného mesta SR Bratislavy o nadobudnutí líniovej 

stavby – časti chodníka do jeho vlastníctva, 

2. bránu a oplotenie, vo vlastníctve EKO-podniku VPS, 

nachádzajúcu sa na časti predmetného pozemku, na vlastné 

náklady presunie na hranicu novovybudovanej časti 

chodníka, pred začatím stavebných prác na chodníku, 

pričom v prípade porušenia tejto podmienky nájom časti 

predmetného pozemku zanikne, rozväzovacia podmienka; 

v prípade poškodenia predmetnej brány, resp. poškodenia 

predmetného oplotenia je spoločnosť Bavint, s.r.o. EKO-

podniku VPS zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Eur; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Dávam hlasovať za návrh uznesenia, nech sa páči, pripravme 

sa.    

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              4 poslanci. 

 Proti:           9 

 Zdržal sa:       6 

 Materiál neprešiel. 

 Ideme na ďalší materiál. 
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BOD 24: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa 

zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 

zo dňa 29. 07. 2002 v znení jej dodatkov uzavretej v zmysle § 

663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, 

spol. s r.o., so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava  

 

 

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

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto materiálu. 

 Nech sa páči pán Szuščík. 

 

 

Poslanec P. S z u š č í k : 

 Dobrý deň. Ďakujem za slovo. S týmto materiálom sa tu 

stretávame už myslím že tretíkrát v tomto volebnom období. 

Vernosť chce neustále znižovať nájomné a stále sme sa 

rozprávali o tom, že vypíšeme verejnú súťaž na tento priestor 

a stále sa to nedeje.  

 

 Chcel by som požiadať, aby toto bolo posledné zníženie 

nájomného, aby sa v najkratšej dobe vypísala súťaž na prenájom 

tohto priestoru, aby sme sa zbavili tohto neschopného 

nájomníka, ktorý nedokáže z takého obrovského priestoru 

v podstate dostať žiadne peniaze pre nás. 2 000,- Eur tak ako 

je v tomto návrhu, je strašne malá suma za takýto priestor. 

Ďakujem. 

 

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

 Ďakujem. 
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 Nech sa páči, ešte sa hlási niekto ďalší do diskusie? 

 Pán Gašpierik, nech sa páči. 

 

 

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

 Ja by som chcel požiadať pána prednostu; pán prednosta, už 

sme „x“ krát žiadali niekoľko mesiacov, niekoľko rokov, aby 

nám bolo vymenené zariadenie. Stále to nehlasuje. Poslanci sa 

nemôžu prihlasovať do diskusie, poslanci nemôžu slobodne 

vyjadrovať svoj názor spoza lavíc, tak ako je to bežné v rámci 

samosprávy na župe, na hlavnom meste, v ostatných mestských 

častiach. Niekoľko krát nám to bolo prisľúbené, ja vás pekne 

prosím vás, takto verejne vyzývam, aby ste konali, aby ste 

obstarali takéto zariadenia a mohli sme riadne pracovať. Lebo 

naozaj potom nezaznamenáva prihlásených, nezaznamenáva 

hlasovania poslancov, nie je to regulárne.  

 

     Tak Vás pekne žiadam, pokiaľ by ste na to ostatné 

zastupiteľstvo, ktoré bude vo februári takéto niečo zariadili, 

lebo ste prednosta úradu, vy môžete priamo konať. Takže pokiaľ 

by ste takéto niečo vedeli zabezpečiť. Ďakujem pekne. 

 

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

 Ďakujem.  

 Nech sa páči, pán Bartoš. 

 

 

Poslanec Ing. M.  B a r t o š :  

     Ďakujem za slovo. Ja keď som si pozeral tento materiál, 

ja som si myslel že zle vidím. Ja som si myslel, že tam príde 

k zvýšeniu toho nájomného. Lebo keď ma pamäť neklame, my sme 
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už niekoľkokrát znižovali nájomné, aby preklenul určité 

obdobie. A myslím si, že už je toho tak akurát dosť. Keď na to 

nemá, tak radšej nech z toho objektu odíde. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Pán Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. Ja som taktiež zásadne proti zníženiu 

tohto nájmu.  

     A chcel by som nadviazať aj na pána kolegu Gašpierika, 

poslanci sú si rovní v práve a v povinnostiach, a niektorí tie 

mikrofóny majú, niektorí nemajú. A ja taktiež vás prosím, 

predsa bolo by vhodné, aby bolo zabezpečené hlasovacie 

zariadenie s mikrofónmi. Ďakujem. 

 

 

Vicestrostka Ing. A. J á n o š o v á  

 Pán Szuščík, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. S z u š č í k : 

 Ja by som k tomu len dodal, že sme to schválili v tomto 

rozpočte. Je tam vyčíslená suma na nové hlasovacie zariadenie, 

aj na audiovizuálne, hej. 

 

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

 Ďakujem.  
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 Nikto už nie je prihlásený ďalej do diskusie.  

 Nech sa páči, návrhová komisia.  

 

 

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

 Ja som len chcel pripomenúť paniam kolegyniam a pánom 

kolegom, my sme to preberali na finančnej komisii dosť 

podrobne naozaj, a dosť tvrdé stanovisko sme k tomu zaujali. 

Ale je to tu uvedené v tom materiáli. V podstate namiesto 

toho, aby sme teraz tam mali pol roka prázdne priestory, kým 

nájdeme nejakého nového nájomcu, tak zatiaľ nám tento človek 

niečo bude platiť. My tu máme možnosť s 2-týždňovou výpovednou 

lehotou to vypovedať akonáhle budeme mať lepšie riešenie. 

Takže myslím si, že je to v zásade prijateľné. Ale samozrejme, 

beriem tú pripomienku pána kolegu Szuščíka, že treba urýchlene 

vypísať to nové konanie, aby sme teda mohli mať naozaj nového 

nájomníka.  

 

 

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

 Nech sa páči, pán Szuščík.  

 

 

Poslanec P. S z u š č í k :  

 Ja by som chcel povedať, že ten človek nám platí a bude 

nám platiť vyššie nájomné. Týmto mi mu ho znížime na nižšiu 

sumu. Má tam určitú výpovednú lehotu, tak snáď za tú výpovednú 

lehotu, ja neviem, je to dva mesiace, tri mesiace, nepoznám tú 

zmluvu.  

      (Poznámka v pléne.) 
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      Nie podľa tohto nového, podľa starého nie. Za tú dobu 

snáď dokážeme zrealizovať nejaké výberové konanie. Ďakujem. 

 

 

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

 Nech sa páči, pán Mikulec.  

 

 

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

 Dobrý deň. Ja by som len chcel kolegov požiadať 

o podporenie tohto návrhu, pretože pochádzam odtiaľ a viem 

o čo tam ide. Aj tu súhlasím s pánom Bielikom. Tam je problém 

totižto taký, že tomu pánovi odišli nosní nájomníci, čiže on 

nie je schopný už ďalej platiť nájomné v takejto výške. 

Deklaroval, že akonáhle sa mu to nezníži, tak tú budovu 

opúšťa. A keď ju opustí, tak tá budova bude prázdna, opustená. 

A nerád by som bol, aby tá budova dopadla tak ako ďalšie 

budovy v Bratislave, ktoré boli opustené a potom sú tam 

nasťahovaní nejakí bezdomovci a budeme s tým mať problém. 

Takto má ten človek 2-týždňovú výpovednú lehotu, kedykoľvek sa 

tam nájde nový nájomca, a môžeme to riešiť s hocikým novým, 

ktorý bude ochotný platiť nájomné, ktoré mu stanovíme. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa páči, pán Gašpierik. 

 

 

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k : 

 Ďakujem pekne.  
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     Ja chcem teda vyzvať kolegu Mikulca, že samozrejme si 

osvojujem aj osobne ten jeho návrh, takže ho podporím. Ale 

požiadam ho prípadne, alebo skrátenou možnosťou je 

autoremedúrou zástupca pána starostu, pokiaľ by si to prijal, 

že uznesenie by bolo aj že schvaľujeme vypísanie verejnej 

obchodnej súťaže. To znamená, aby to bolo v uznesení. To 

znamená, že teraz bude platiť ten dočasný stav, ale aby to 

bolo s tou podmienkou nielen tak, že v rámci diskusie, ale 

nech je to presne aj písomne.  

 

 Takže pokiaľ by si to zástupca pána starostu osvojil, tak 

by som to vedel podporiť. Ďakujem. 

 

 

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

 Dobre. Ja si ten návrh osvojujem. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Páni kolegovia, dovolím si len jednu vetu:  

     Podmienky verejnej obchodnej súťaže musí schváliť 

zastupiteľstvo. Navyše tam priložíme návrh podmienok verejnej 

obchodnej súťaže. Nie je tam žiaden problém; ukladá, aby sme 

vypísali novú verejnú obchodnú súťaž na toto zariadenie 

s technickými podmienkami a predložili na najbližšie 

zastupiteľstvo. Nie je žiadny problém. Ale nemôžeme schváliť; 

ja súhlasím, že žiadate, aby sme spracovali a pripravili 

verejnú obchodnú súťaž, ktorú musí schváliť zastupiteľstvo. 

 

 

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. J. B i e l i k  
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 Ak súhlasíte, bolo by to teda s pripomienkou, že 

v najkratšej možnej dobe. 

 

 

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

 Ešte, nech sa páči pán Korček. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem. Ale technicky si autoremedúrou tento návrh môže 

osvojiť jedine predkladateľ, a to je pán prednosta. Dobre? 

Takže prednosta.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Poprosím, nie je problém doplniť do materiálu bod za A, B, 

bod C – Miestne zastupiteľstvo ukladá predložiť na najbližšie 

rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh na vyhlásenie 

verejnej obchodnej súťaže na prenájom uvedených priestorov. 

 (Poznámka z pléna: Termín.) 

 

 

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

 Pán poslanec Bartoš. 

 

Poslanec Ing. M.  B a r t o š :  

 Už to bolo tu povedané, chcel som termín. 

 

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

 Pán poslanec Sládek. 
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Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 V krátkosti na to čo pán Mikulec povedal, ja by som 

slovíčko „ukladá“ nedával. Zvážil by som inú formuláciu.  

 „Žiada“ o prehodnotenie stavu verejnou obchodnou súťažou, 

pretože tam môže sa stať, že príde k nejakej analýze 

a zistíme, že ten objekt nie je až tak ľahko prenajímateľný. 

Dúfam, že sa mýlim. 

 

 

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

 Už sa nikto nehlási do diskusie. 

 Ďalej, 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  

     po A. zníženie mesačného nájomného na sumu 2 000,- Eur 

mesačne 

 

za prenájom spoločenského domu VERNOSŤ, nachádzajúceho sa na 

ul. Nobelova 30 o výmere úžitkovej podlahovej plochy 4138 m2, 

súpisné číslo 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, 

zapísaný na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, ktorý je na základe 

Zmluvy o nájme č. 128/02 v znení Dodatku 1 až 5 uzavretej 

v súlade s ustanovením § 663 a násl. Občianskeho zákonníka 

prenajatý spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so sídlom 

Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri 
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Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 

16540/B, a ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 

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

v znení neskorších predpisov  (podľa predtlače) 

 

. z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dlhodobo od roku 

2002, do predmetu nájmu investoval vlastné finančné 

prostriedky, sám na vlastné náklady predmet nájmu udržiava 

počas celej existencie nájomného vzťahu, predmet nájmu užíva 

za účelom prevádzkovania telovýchovného zariadenia, určeného 

pre širokú verejnosť  

 

. počnúc od 01. 12. 2013 do 30. 06. 2014, 

 

s podmienkami: 

a) Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 128/02 bude nájomcom 

podpísaný do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu 

nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť; 

b) nájomca najneskôr ku dňa 31. 12. 2013 uhradí nájomné vo 

výške 3 504,60 Eur za obdobie kalendárneho mesiaca október 

2013 a nájomné vo výške 3 504,60 Eur za obdobie 

kalendárneho mesiaca november 2013; pričom za úhradu sa 

považuje pripísanie dlžnej sumy na účet mestskej časti. V 

prípade, ak nájomné nebude nájomcom v stanovenej lehote 

uhradené, toto uznesenie stráca platnosť. 

 

po B. zmenu Nájomnej zmluvy v časti doby nájmu – na dobu 

neurčitú 

   s možnosťou jej ukončenia výpoveďou:  
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a) bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa s dvojtýždňovou 

výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho týždňa po doručení výpovede nájomcovi, 

b) podľa ustanovenia § 9a ods. 3 zákona SNR č. 116/1990 Zb. 

o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov zo strany nájomcu so šesť mesačnou 

výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho kalendárneho polroka po doručení výpovede 

prenajímateľovi  

(s tým, že sa do návrhu dopĺňa časť C, ktorú autoremedúrou 

prijal prednosta Miestneho úradu.)  

 

     po C. u k l a d á  prednostovi   

prehodnotiť existujúci stav a predložiť návrh na vypísanie 

verejnej obchodnej súťaže na prenájom uvedených priestorov. 

 

Čiže v tom prípade už bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. 

 Hlasujeme, prosím nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                15 poslancov. 

 Proti:              1 

 Zdržal sa:          2 

(POZNÁMKA k hlasovaciemu zariadeniu zo strany pána poslanca 

Bielika, že si myslí že hlasoval za.) 

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

 Páni kolegovia, poprosím. Tu treba vždycky, chcel by som 

poprosiť o konsenzus. Nech prebehlo hlasovanie akokoľvek, aj 

v parlamente zažívame že cvaká jeden za druhého, aj tretieho. 

A to hlasovanie nemôže byť, elektrika ide buď tým smerom, 

alebo ide tým smerom.  

 

 Pred chvíľkou pán kolega, ktorý tu hovoril že stlačil nie, 

bez problémov hlasoval, a teraz hovorí že nehlasoval. Možno, 

že prstom štuchol, neskúmam to, nehľadám to, vypadlo. Možno, 

že dá návrh, aby sa hlasovalo znovu, aby zmenil svoje 

hlasovanie lebo si myslí, že je zmätočné. 

 

 Alebo poprosí do záznamu aby sa zapísalo: Ja som 

nehlasoval proti, hlasoval som za. 

 

 Pretože stav hlasovania sa nezmení.  

     Prítomných je 18, viac  ako nadpolovičná väčšina 

zastupiteľstva, hlasovalo za to viac ako 15, nadpolovičná 

väčšina zo zúčastnených, uznesenie je prijaté bez ohľadu na 

to, čo prijal pán Bielik. On by len zvýšil, že bude 16 za. 

 

 Poprosím, aby do záznamu bolo zapísané, že pán Bielik 

informoval o tom, že si myslí, že hlasoval obrátene ako je 

skutočne v zázname zachytené.  

  

 

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

     Je problém hlasovať ešte raz? 
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Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Tak ideme hlasovať ešte raz, aby sme nemali nejaké 

problémy.  

 (POZNÁMKY v pléne: Nemôže sa hlasovať, musí sa vyhlásiť že 

bolo hlasovanie zmätočné.) 

 

  

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Môžem? Podľa môjho názoru, pokiaľ teda tvrdíme, že to 

hlasovanie bolo zmätočné, najprv musíme hlasovať o tom, že si 

myslíme že bolo zmätočné a potom bude nové hlasovanie. Čiže 

takto by sme mohli nejakým spôsobom spraviť, ak bude vôľa. 

 

 

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

 Dobre, no. Tak ideme hlasovať o tom, či je zmätočné 

hlasovanie, aby sa hlasovalo znovu.  

 Nech sa páči, hlasujeme. 

     (POZNÁMKA Ing. Bielika, že mu zariadenie stále svieti.) 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Poprosím vás, môžem poprosiť, prerušme hlasovanie, 

vytiahnite si všetci karty, vložte si znovu karty. Urobíme 

kontrolu o tom, že či ste na mieste.  

     Čiže poprosím: Ivan, zrušte všetko tam, nastavte si to 

nanovo a urobte ako na začiatku, prihlásenie, že či sme tu. 

Poprosím vás, páni kolegovia, dajte pokyn, kolegovia, že si 

poslanci môžu vložiť karty. Môžu si? Môžete si vložiť do 

vnútra. Nastane vlastne registrácia čiste.  



 

 

 

                                                                                      19. zas. MZ MČ B-Nové Mesto 17.12.2013 

88 

 

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

 Znova, prezentujeme sa. Nech sa páči. 

 (Prezentácia.) 

     Prezentovalo sa 14 poslancov. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Páni kolegovia, stav je taký, že všetci čo ste tu ste 

prihlásení, počítač vás zaregistroval a niektorí ste stlačili 

„áno“. To je všetko. Niektorí ste to tam len strčili, bez 

stlačenia áno. Počítač zaregistroval všetkých. Nie je 

zaregistrovaný Ágoston, Bartoš, Bobák, Feješ, Gašpierik 

vypadol, Jackuliak není, Mikulec vypadol, Novitzký vypadol a 

Vereš. Teraz sa vytiahol aj pán Szuščík.  

     (Úsmev poslancov.) Čiže viete, nerobme si z toho srandu. 

Pán Bartoš, založte si to tam, vy ste tam nezaložili kartu. 

 

 

Zástupkyňa starostu Ing. A. J á n o š o v á : 

 Čiže ideme znova hlasovať o materiáli číslo 24. 

 Nech sa páči, ideme hlasovať za materiál 24; nech sa páči. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Páni kolegovia, prehoďte tam vedľa hlasovanie. 

 

 

OTÁZKA Z PLÉNA: 

O čom ideme hlasovať? O zmätočnosti, alebo o materiáli? 
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Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 O zmätočnosti. 

 

 

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

 Dobre. Tak hlasujeme o zmätočnosti.  

     (POZNÁMKA: Návrhová komisia dáva hlasovať.) 

 

 

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

 Takže najskôr hlasujeme o návrhu vyhlásiť predchádzajúce 

hlasovanie o návrhu číslo 24 za zmätočné. 

 

 

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

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               13 poslancov. 

 Proti:             4 

 Zdržal sa:         1 

 To znamená, že hlasovanie bolo zmätočné; sme to uznali.  

 

 Teraz ideme hlasovať o materiáli 24 znova. 

     Nech sa páči, znovu prečítajte to uznesenie. 

      

 

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

     Miestne zastupiteľstvo  

     s c h v a ľ u j e 
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     po A. zníženie mesačného nájomného na sumu 2 000,00 Eur 

mesačne, 

tak ako je uvedené v predtlači 

 

     po B. zmenu Nájomnej zmluvy, tak ako je uvedené v 

predtlači        

a 

po C, bod ktorý prijal autoremedúrou predkladateľ návrhu pán 

prednosta miestneho úradu; 

bez pripomienok. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Ideme hlasovať, nech sa páči. 

   Pripravíme sa, hlasujeme. 

 

     (Hlasovanie.) 

     Za:              17 poslancov. 

     Proti:            0 

 Zdržal sa:        2 

     Materiál prešiel. 

 

     Ideme k ďalšiemu materiálu. 

 

 

BOD 25:  

Návrh na zmenu Uznesenia č. 18/15 z 18. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

konaného dňa 15. 10. 2013 
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Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

     Nech sa páči, pani Moravcová, môžete nám niečo k tomu 

povedať? 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku: 

 Predmetné uznesenie bolo schválené predtým. Je to v zásade       

zriadenie odplatného vecného bremena pre Západoslovenskú 

distribučnú. A toto uznesenie navrhujeme zrušiť z toho dôvodu, 

že tam bolo dané zlé IČO. Čiže by to nebolo zápisu schopné na 

katastri. Je tam opravené IČO, nič iné. 

 

 

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

 Nech sa páči, pán Bartoš.  

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š :  

 Ďakujem za slovo, pani zástupkyňa starostu. V máji roku 

2013 ZSE Distribúcia zmenila svoj názov aj IČO na 

Západoslovenská distribučná, akciová spoločnosť. 15. 10. čo je 

skoro viac ako pol roka alebo pol roka, ešte naši úradníci 

nevedeli, že sa zmenil ten názov. Čiže ja vôbec nerozumiem 

tomu, ako sa tie materiály pripravujú, lebo je to tak 

jednoduché skontrolovať, keď sa robí nejaká zmluva a k tomu 

nejaký materiál, že čo vlastne odsúhlasujeme pre akú firmu? 

Veď výstup z obchodného registra je úplne verejne prístupný. 

A keby to zmenili týždeň pred zastupiteľstvom, nepoviem ani 

pol slova. Ale po pol roku nikto nevie, že sa zmenil názov.  
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     Ja vôbec nechápem, ako sa tie materiály pripravujú, že 

teraz vlastne ideme zmeniť uznesenie iba kvôli tomu, že to 

bolo zlé pripravené. No, je to hanba. Ďakujem.  

 

 

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

 Nech sa páči, pani vedúca. 

 

 

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, poverená vedením oddelenia 

podnikateľského, právneho a správy majetku: 

     Zmena obchodného mena by nebol problém pre uzatvorenie 

zmluvy, pretože ak by bolo aj schválené iné obchodné meno, ale 

bol tam preklep v IČO. Čiže tam bol problém ten.  

 

 Keď som začala pripravovať zmluvu o zriadení vecného 

bremena, tak som zistila, že je tam IČO inej spoločnosti. 

 

 A k uvedenému omylu prišlo z toho dôvodu, že sú tam asi 4 

splnomocenstvá, kde spoločnosť v súčasnej dobe Západoslovenská 

distribučná splnomocnila ešte ďalšie 3 spoločnosti. Reálne 

žiadosť nám prišla od štvrtej spoločnosti, a z toho dôvodu 

prišlo k pochybeniu v identifikačnom čísle.    

 

 

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

 Ďakujem.  

     Stačí vám to takto pán Bartoš? 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š :  

 Stačí.  
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     Chcel som povedať, že je to katastrofa.  

 

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

 Ešte sa niekto hlási do diskusie? Nikto. 

 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  

zmenu uznesenia č. 18/15 z 18. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto konaného 

dňa 15. 10. 2012; 

tak ako je uvedené v predtlači: 

 

„zriadenie odplatného vecného bremena na pozemok registra „C“ 

KN parc. č. 12204/3 – Ostatné plochy o výmere 2709 m2 v k. ú. 

Nové Mesto, vedenom na LV č. 3749, v prospech žiadateľa – 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., sídlo: Čulenova 

6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, 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 Eur 

za podmienky, 

že zmluva o zriadení vecného bremena bude žiadateľom podpísaná 

v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
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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 pripásaná na účel Mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, uznesenie stráca platnosť; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Pripravíme sa na hlasovanie. 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:                16 poslancov. 

 Proti:              0 

 Zdral sa:           1 

 Materiál sme prijali.   

 

 Ideme na ďalší materiál. 

 

 

 

BOD 26: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy 

č. ../2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné 

parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej 

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

     Nech sa páči, pán prednosta. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Dobrý deň. Je to pripomienka k názoru nariadenia hlavného 

mesta. Úlohou mestskej časti je dodefinovať do tohto 

nariadenia buď pripomienky k nemu ale aj  zoznam miestnych 

komunikácií, ktorých sa týka, ale i navrhnuté komunikácie 

mestskej časti, ktoré sú uvedené v prílohovom zozname.  

 

     Na rokovaní miestnej rady bola predložená pripomienka, aj 

na jednej z komisií, aby sa vlastne aj keď budú v mestských 

častiach vytvorené zóny, aby úhrada za parkovanie nebolo 

rozličné v zónach v rámci jednej mestskej časti.  

     Čiže to je doplnok k § 3 ods. 3 písm. a) vo všetkých 

zónach mestskej časti s trvalým pobytom rezidenta ako 

bezplatne.  

     Čiže jednotná úhrada. 

 

     A druhé, požiadali poslanci, omylom som to nevyškrtol, na 

rokovaní komisie aj rady bolo aby sa vyškrtla Blatnická. 

Autoremedúrou vypúšťam Blatnickú ulicu, nie je to ako ulica na 

tento účel určená. Urobil som to. 

 

 

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

 Otváram diskusiu k predkladanému materiálu.  

 Nech sa páči, poradca starostu.  
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Ing. Igor  D u l a, poradca starostu: 

Ďakujem za slovo. Ja som uvedený tam ako spracovateľ, 

takže sa ospravedlňujem trošku. Povedal by som k tomu, ja by 

som sa chcel vyjadriť k tomu bodu  b), to čo žiada mestská 

časť. Treba povedať asi k tomu minimálne dve veci.  

 

Tento materiál bol prerokovávaný skutočne asi jeden a pol 

roka za účasti všetkých mestských častí a táto pripomienka 

z našej mestskej časti, ani z iných, nezaznela. To znamená, 

teraz trošku sa staviame do takej polohy, že my chceme 

ostatným mestským častiam niečo nariadiť, pretože prijatím 

tohto v mestskom zastupiteľstve by sme vlastne všetkým 

mestským častiam toto isté mali nanútiť. Je to také dosť, by 

som povedal, trošku nesystémové. 

 

Ale ďalšia vec, vážnejšia, je taká, že treba si uvedomiť, 

že v mestskej časti máme zhruba rozlohu najväčšia a najmenšia 

mestská časť sa líšia asi desaťnásobne. To znamená, tá 

najmenšia mestská časť proti najväčšej mestskej časti bude mať 

desať násobne väčší bezplatný parkovací priestor, čo je 

pomerne diskriminačná záležitosť.  

 

     Ja by som navrhoval jedno; pozrite sa, nám nikto 

nepredpisuje čo vyhlásime za zónu.  

     Pokiaľ sa rozhodneme, že celé Nové Mesto by bola jedna 

zóna, tak potom môžeme všetky tie ulice dať do jednej zóny.  

      

     Ale rozhodne by som navrhoval, aby sme toto nedávali ako 

návrh do  celomestského VZN, pretože potom ostatné mestské 

časti to opätovne budú musieť doma prerokovať, a vlastne budú 

nútené aby to isté prijali. 
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Táto pripomienka keby bola od nás na začiatku pred rokom 

a bola prerokovávaná, by bola možno o. k. Keďže sme si ju 

schopní zabezpečiť sami doma v rámci vlastného VZN alebo zmeny 

týchto ulíc, tak by som naozaj navrhoval, aby sme tento bod 

vypustili a nedávali ako návrh do mestského zastupiteľstva. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem.  

     Pán Szuščík sa prihlásil do diskusie; nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. S z u š č í k : 

 Ďakujem pekne. Ten návrh ktorý bol, kvôli ktorému sa teraz 

rozprávame bol hlavne preto, že ja by som si ako poslanec 

ani ako občan nevedel predstaviť, že obyvateľ Kramárov by 

platil na Poliklinike Tehelná alebo pri Miestnom úrade. Preto 

možno by som podporil ten návrh pána Dulu a povedal by som, že 

celá mestská časť by mala byť jedna veľká zóna. Lebo keď dáme 

viacej zón, tak tí jednotliví obyvatelia medzi tými zónami 

v nich, v tých ostatných zónach budú platiť v zmysle tohto 

predloženého návrhu.  

 

 

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

 Pán Dula, nech sa páči. 

 

Ing. Igor  D u l a, poradca starostu: 

 Ja by som len krátko zareagoval.  
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     Opätovne opakujem, toto si my vlastne vieme trošku 

vyriešiť vo vlastnej réžii a nenavrhujeme to ostatným mestským 

častiam teraz. Lebo ide o to, aby sa toto nariadenie 

schválilo, VZN, a my vlastne v rámci mestskej zóny si môžeme 

de facto urobiť čo by sme chceli. Čiže bod vypustiť, 

navrhujem.  

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Ešte raz: Aj keď som predkladateľ, vôbec nerozumiem.  

     Čiže vypustiť to v návrhu, aby ten § 3 ods. 3 písm. a) sa 

vypúšťa, ale súbežne žiada, aby zóna N001 sa spojila so zónou 

N002. 

 

Poslanec P. S z u š č í k : 

 Bude to jedna zóna N001. 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Tak. Tak. 

 

Poslanec P. S z u š č í k : 

 Ku ktorej môžeme potom pridávať ďalšie ulice ako uznáme za 

vhodné. 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l á r i k : 

 Áno. 

 

Poslanec P. S z u š č í k : 

 Áno. Dobre. 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 
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 Čiže poprosím, uznesenie by znelo, že, pardon.  

     Poprosím, autoremedúrou upravím stanovisko a doporučujem 

že s pripomienkou. Nie to čo je tam napísané, že doplnenie 

nového znenia § 3 ods. 3 písm. a), text čo je tam napísaný, 

ale v prílohe v návrhu VZN zóna N mestská časť, volá sa N001, 

by boli všetky ulice ktoré sú v Novom Meste, bez vylúčenia tej 

čiary, ktorá delí na jednu a druhú zóna. Bola by to všetko 

jedna zóna.  

 

 

Ing. Igor D u l a, poradca starostu: 

 Pripomienka by sa opravila. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Dobre. S týmto duchom, keď súhlasíte, poprosím, aby bolo 

nariadenie ako prijaté. Nie je to problém, autor toho 

zónovania je pán kolega, prijal to, nemá s tým problémy, aby 

sa to opravilo, vie preto nájsť. On bol ten, ktorý bol 

nositeľom, aby sme to dostali. Nemá problém, aby sme to 

vyhlásili takýmto spôsobom. Ďakujem pekne. Doporučujem 

hlasovať. 

 

 

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

 Nech sa páči, pani Augustinič. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela spýtať, prečo 

vlastne prijímame tento materiál, keďže na meste sa tento 
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materiál vrátil a VZN nebolo prijaté. Respektíve sa ide 

spätne, ideme spätne sa vracať k tým prvotným podmienkam. 

Poviem prečo. 

 

 Pretože dopravná komisia zložená z poslancov vyhodnotila 

ten systém ako taký, ktorý je momentálne teraz navrhnutý 

a ktorý odzrkadľuje toto VZN ako absolútne nejednotný v rámci 

Bratislavy. To znamená, že ak by sme išli ďalej týmto 

spôsobom, tak by to vyzeralo tak, že každá mestská časť môže 

mať vlastné lístky, vlastné spôsoby parkovania, vlastné SMS 

číslo, vlastný spôsob prihlasovania sa alebo resp. platenia 

toho parkovného.  

 

     A myslím si, že takýto systém Bratislavčania od nás 

nečakajú. Čakajú, že ten systém bude jednotný a že jednoducho 

dokážu z jednej mestskej časti mať jedny parkovacie lístky 

a nie hľadať v Starom Meste automat a v Novom Meste si kupovať 

jeden lístok a v Karlovke druhý.  

 Myslím si, že to prinesie akýkoľvek chaos. 

 

     Ja chápem, že my ako mestská časť sme možno ďalej, a teda 

aj vďaka práci pána Dulu, ktorý odviedol naozaj veľký kus 

práce.  

     A keby to naozaj bolo tak, ako to on pôvodne navrhoval, 

tak by to bolo celé v poriadku. Bohužiaľ, zasiahli záujmy 

iných mestských častí a momentálne sme, podľa mňa, zase v bode 

nula. 

  

      Čiže ja si myslím, že by sme nemali prijímať toto VZN, 

pretože mesto zatiaľ nie je v tomto štádiu, alebo resp. 

vrátilo sa na začiatok.  
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Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Môžem poprosiť? Presne túto otázku som dal na hlavné 

mesto, na oddelenie OCH, ktoré je nositeľom toho pôvodného 

materiálu. Ešte súbežne medzi tým prišlo, že nielen toto bolo 

prijaté, ale je prijatý dodatok toho zákona § 6, 135 

o komunikáciách, kde v podstate sú doplnené 3 ďalšie odseky, 

ktoré úplne ináč umožňujú obciam akože riešiť.  

 

     Dal som otázku, že či máme ďalej pokračovať cez 

schvaľovanie a prípravu tohto?  

 

     Uviedli mi, že primátor nevydal žiaden pokyn, a bolo to 

predvčerom, pardon v piatok. Pýtal som sa to po rokovaní 

mestského zastupiteľstva 12., či máme v tejto veci pokračovať? 

Ináč by som, keby som vyžiadal si od mesta dostal, že 

jednoducho nepôjdeme iným smerom, stále by som hovoril, že 

stiahnime to.      

 

 Ja nemám problém s tým, aby sme to stiahli, len aby sme sa 

nedozvedeli o tom, že hlavné mesto to prijalo bez našej 

pripomienky. Celé. Nič, žiaden iný problém. 

 

 

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

 Ešte sa niekto hlási do diskusie? Nikto. 

 Ideme hlasovať.  

     Nech sa páči, pán predseda. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto  

a) s c h v a ľ  u j e  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislava 

č. ../2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné 

parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej 

platenia.  

 

     Bod b) je autoremedúrou preč; tak len to čo som prečítal. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

     Ja som to zobral, že pošlem tento návrh, to stanovisko 

v autoremedúre upravím, čiže bude to v zázname. Dobre. 

 

 

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

Nech sa páči, ideme hlasovať. Môžeme hlasovať.  

 

     (Hlasovanie.) 

 Za:              14 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        2 

 Materiál prešiel.  

 Ideme na ďalší materiál. 

 

 

MATERIÁL R/1: 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného 
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mesta Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 

písm. f) 

 

 

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

 Pán prednosta. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Poprosím, tento materiál sme dostali ohromne rýchlo. Ja 

som ho v podstate spracoval. Mestská časť Petržalka požiadala 

primátora o úpravu Štatútu, aby v určitých kompetenciách mal 

takisto primátor určené lehoty, lebo sa zistilo že mnoho 

dokumentácie chodí v rôznych lehotách a v hrozných termínoch.  

 

     Takže jednoducho je to uloženie, aby v Štatúte bolo 

doplnené, že ak o rozhodnutie požiada starosta, tak rozhodne 

do 30 dní primátor, alebo do 60 dní v prípade inej žiadosti. 

Poprosím, je to úprava vzťahov medzi mestom a mestskými 

časťami.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto materiálu, nech sa páči. 

 Nikto nie je prihlásený. 

 Nech sa páči, pán predseda návrhovej komisie. 

 

 

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

 Návrh uznesenia: 
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 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto 

     s c h v a ľ u j e  

stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 

písm. f); 

bez pripomienok.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 Ideme hlasovať, nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               14 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         1 

 Materiál prešiel.  

 Ideme k ďalšiemu materiálu. 

 

 

MATERIÁL R/2: 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa 

zmeny doby trvania nájmu pre nájomcu – Futbalový klub BCT 

Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova 22, 821 

08 Bratislava, IČO: 30 791 341 

 

 

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

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

 Dobrý deň. Je tu aj pán riaditeľ Molnár, ktorý v podstate 

má uloženú základnú zmluvu, ale spolu sme okolo tohto 

materiálu robili. Jedná sa o Futbalový klub, ktorý bol 

založený myslím že v roku 1922, čiže bude mať zanedlho 100 

rokov jestvovania.  

 

     Požiadali nás vzhľadom na to, že cez hlavné mesto boli na 

mestskú časť presunuté určité pozemky ktoré predtým vlastnil 

štát, alebo myslím okresný úrad vtedy, aby na časti týchto 

pozemkov ktoré prevádzkujú, nájomná zmluva sa upravila na dobu 

15 rokov z jednoduchého dôvodu. Podmienka získania dotácií, 

o ktoré žiadajú je, pretože musia mať dlhšiu nájomnú zmluvu 

ako na 5 rokov. Jediný dôvod, jediný účel, lebo v súčasnosti 

doba nájmu je určená na 5 rokov ktorá je.      

 

 Požiadali o to písomne. Boli na rokovaní u pána starostu, 

vysvetlili túto vec. Požiadali o dotáciu na rekonštrukciu 

celého areálu, nemajú záujem to prerábať ináč. Propagujú tam 

už 90 rokov futbal a chcú s futbalom pokračovať ďalej.  

 

     Do podmienok, ktoré sú v zmluve, oproti pôvodnej zmluve 

rozširujeme aj starostlivosť o niektoré z okolitých pozemkov, 

ktoré doteraz aj keď sú obecné, nemali súčasne v nájme. 

 

 

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

 Nech sa páči, otváram diskusiu. 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel požiadať, pokiaľ je tu teda 

spracovateľ materiálu, pán riaditeľ, pokiaľ by mal a mohol nám 

dať nejaký výklad k tomuto bodu, že prečo je to teda 

neodkladné, že je to zaradené ako mimoriadny bod na rokovanie, 

že to neprešlo riadne komisiami, ani miestnou radou; teda kde 

je tá naliehavosť? 

 

      A potom ešte, pána predkladateľa sa chcem spýtať, pokiaľ 

je tu teda zmluva a ideme tu riešiť nejaké záväzkové vzťahy, 

prečo tam nie je dôvodnosť vyjadrenia právnej skupiny, alebo 

teda právneho odboru? Pokiaľ sú to zmluvy ja si myslím, že 

vždycky by tam malo byť stanovisko právneho úseku. Prečo teda 

nie je dôvod keď uzatvárame zmluvy; alebo potom kedy je dôvod? 

Potom nerozumiem, podľa čoho sa rozhodujete že požiadate 

právnika, kedy nie.  

 

 

     Ja si myslím, že pokiaľ sa uzatvárajú akékoľvek zmluvy, 

potom toto vypadá ako pri kauze pani Marková, že sa to tu 

rieši takmer na zastupiteľstve, tak si myslím pri zmluvách 

vždycky by malo byť tak, aby to stanovisko tam bolo 

predložené. Ďakujem.   
       

 

Zástupkyňa starostu Ing. A. J á n o š o v á : 

 Ďakujem. 

 Pán Molnár, nech sa páči. 

 

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

 Dobrý deň. Ďakujem za slovo.  
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     Tak celá táto záležitosť sa riešila vo veľmi krátkom 

čase. 9. 12. nám došla žiadosť, čiže len z tohto dôvodu je to 

tak vlastne urgentne posielané, lebo oni chcú od januára 

žiadať tie granty. Pre nič iné. 

 

 

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

     Nech sa páči, pán Szuščík. 

 

 

Poslanec P.  S z u š č í k : 

     Ďakujem. Ja by som k tomu chcel povedať, že ten materiál 

bol riešený na komisii pre kontrolu EKO. Bol riešený skôr ako 

prišla táto žiadosť, bol v podstate predrokovaný. A komisia 

odporučila, aby sa táto zmluva uzatvorila. Ďakujem. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Ešte sa niekto hlási do diskusie? Nevidím nikoho.. 

 Ďakujem. 

 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  

zmenu doby trvania nájmu predmetov nájmu, ktoré sú uvedené 

v predtlači: 
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a) parc. č. 15132/1 časť o výmere 1 470 m2, druh pozemku – 

ostatné plochy, parcela registra „C“,  

b) úarc. č. 15132/63 o výmere 643 m2, druh pozemku – 

zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

c) parc. č. 15132/64 o výmere 4 950 m2, druh pozemku. 

ostatné plochy, parcela registra „C“, 

d) parc. č. 15132/65 o výmere 2 302 m2, druh pozemku – 

ostatné plochy, parcela registra „C“, 

 

. nachádzajúce sa v k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava – m. č. 

Nové Mesto, okres Bratislava III, v katastri nehnuteľností 

vedenom Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, 

pracovisko Bratislava III, vo výlučnom vlastníctve Hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 

Bratislava, PSČ 814 91, SR. Správu zverenej nehnuteľností 

vykonáva prenajímateľ, EKO-podnik verejnoprospešných služieb, 

Halašova 20, 832 90 Bratislava, ktorý bol zriadený postupom 

podľa zákona č. 377/1990 Zb., uznesením č. 2/1990 z 2. 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto, konaného dňa 20. 12. 1990  

 

. nájomcovi Futbalový klub BCT Bratislava, občianske 

združenie, so sídlom Páričkova 22, 821 08 Bratislava, IČO: 

30 791 341 

 

. na dobu určitú v trvaní 15 rokov od účinnosti dodatku 

nájomnej zmluvy 

 

. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a 

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

v znení neskorších predpisov 
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. z dôvodu, že predmetný majetok je nepretržite od roku 1975 

užívaný za účelom podpory a výchovy detí a mládeže 

prostredníctvom športového občianskeho združenia, na základe 

Zmluvy o nájme č. 36/OD/2013 zo dňa 28. 10. 2013 uzatvorenej 

so správcom zvereného majetku, s odvolaním na pripravované 

Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi MČ Bratislava – Nové 

Mesto a futbalovým klubom za účelom vzniku miestneho 

športového klubu pod názvom „Novomestský športový klub BCT 

Bratislava“ a z dôvodu možnosti ďalšej realizácie prijatej 

koncepcie dlhodobého rozvoja mládežníckeho futbalu 

v podmienkach FK BCT na roky 2014 až 2026; 

bez pripomienok. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Ideme hlasovať.  

 Nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:               16 poslancov. 

 Proti:             0 

 Zdržal sa:         0 

 Ideme na ďalší posledný bod.  

 Teda program sme vyčerpali a otváram bod rôzne 

a interpelácie.  

 

 

BOD 27: 

Rôzne a interpelácie 
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Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á :  

 Nech sa páči, kto má v rámci rôzneho? 

 Nech sa páči, pán Sládek. 

     (POZNÁMKA; že by sa malo rokovať o bode 13.) 

 Chcete tú prestávku ešte pred tým bodom 13? 

 Toto je posledný materiál 13, lebo sme ho presunuli. 

     (POZNÁMKA Z PLÉNA: Bude úplne posledný.)  

 Dobre, môžeme aj tak; ako myslíte.  

 Nech sa páči, pán Sládek.  

 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

     Dobrý deň. Ďakujem za slovo, pani vicestarostka. Ja som 

len chcel jedno uznesenie navrhnúť, dovolím si, ktoré 

v podstate doplní isté časti Štatútu. Chcel by som navrhnúť, 

aby sa všetky rozhodnutia stavebného úradu, povolenia, 

upovedomenia, atď., a špeciálneho stavebného úradu mestskej 

časti zverejňovali oficiálne na internetovej stránke mestskej 

časti.    

 

 Takisto by som chcel, aby tam boli všetky stanoviská 

mestskej časti k investičnej činnosti. Ale čo je dôležité; 

k tomu sa ešte vrátim, všetky oznámenia mestskej časti vo veci 

súhlasu na výrub drevín a rozhodnutia mestskej časti na výrub 

drevín.  

 

 Ja vám taký drobný prípad spomeniem. Na stránke mestskej 

časti som napríklad našiel rozhodnutie o začatí výrubového 

konania, ktoré sa týkalo jedného pozemku na Krahulčej ulici. 

Samozrejme, že to nesúviselo s tým výrubom, ktorý bol aj 

medializovaný, dokopy sú tam myslím že 4 ha lesa. Toto začatie 
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konania sa týkalo niečo úplne iného, ale volali mi dvaja 

občania z Koliby, ktorí si to jednoducho zamenili 

a predpokladali potom, že nejaké rozhodnutie mestskej časti 

bolo, keďže sa len týkalo o tú istú ulicu. 

 

     Čiže chcel by som poprosiť o podporu tohto návrhu, aby sa 

tieto veci zverejňovali. Neodporuje to žiadnemu zákonu aby sme 

to zverejňovali.  

     A navyše to aj isté časti štatútu mestskej časti 

predpokladajú. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 Ďalej sa hlási pán Korček; nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo pani vicestarostka. Ja som na 

predchádzajúcom zastupiteľstve, neviem asi si pamätáte, 

vystúpil ohľadom pozývania na kultúrne akcie. Od 

predchádzajúceho zastupiteľstva prebehlo „x“ kultúrnych akcií, 

taktiež „x“ stretnutí občanov, možno 20, možno 30. Na 

niektorých som sa zúčastnil, pretože mi volali, niektorí 

obyvatelia ma tam pozvali, tak som tam prišiel.  

 

     A bol som veľmi prekvapený, a chcem vás, vážené kolegyne, 

kolegovia upozorniť, že títo ľudia veľmi kriticky hodnotili 

našu prácu, že nechodíme na tieto akcie, že sa nestretávame 

s občanmi, že nechodíme na kultúrne akcie. Keď som im povedal, 

že my o tom nevieme, tak mi nechceli veriť. 
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 Tak preto som pripravil dve uznesenia na pána starostu, 

aby sme boli prizývaní jednak na kultúrne akcie a jednak na 

stretnutia s občanmi. Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem.     

     Pán Szuščík, nech sa páči. 

 

 

Poslanec P. S z u š č í k :  

     Ďakujem za slovo.  

     Ja má prichystané tiež jedno uznesenie. 

 V minulosti, alebo teda v minulom roku, alebo v tomto roku 

sme sa dosť často stretávali s tým, že investičné akcie ktoré 

prebiehajú v našej mestskej časti sú predlžované, nemáme o tom 

žiadne informácie. Jednalo sa konkrétne napríklad o škôlku 

Pionierska, o škôlku Legerského, aktuálne máme Klub dôchodcov 

Sibírska, ktorá tá akcia sa naťahuje, klub nie je hotový. Tí 

dôchodcovia sa už pol roka nemajú kde stretávať. 

 

 Ja som si preto pripravil jedno uznesenie, v ktorom by som 

žiadal pána starostu mestskej časti, zabezpečiť pravidelné 

oboznamovanie poslancov so stavom všetkých investičných akcií 

a rekonštrukcií v mestskej časti uskutočňovaných z rozpočtu 

mestskej časti, bežného aj kapitálového, ako aj zo 

sponzorských darov venovaných mestskej časti formou 

jednoduchej tabuľky, a to na mesačnej báze, vždy do 7. 

kalendárneho dňa aktuálneho mesiaca; stav k prvému dňu 

aktuálneho mesiaca. 
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 A druhý bod:  

     Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto zabezpečiť zaslanie stavu investičných 

akcií a rekonštrukcií poslancom e-mailom, po prvýkrát 

v mesiaci január 2014.  

Ďakujem.   

 

 

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

 Ďakujem. Myslím, že je to dobré uznesenie. Mne osobne 

samej tiež chýbajú tieto informácie. Klub dôchodcov na 

Sibírskej sa ma tiež pýtal; vždy sa človek musí chodiť 

vypytovať tých pracovníkov, tak si myslím, že je to celkom 

správne.  

    Ďalej, pán Margolien, nech sa páči.  

 

 

Poslanec Vladimír  M a r g o l i e n : 

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýtať na Račianske 

mýto, kde sú bezdomovci. Podľa mojich informácií v utorok, 

štvrtok, sobotu o 19,30 hod. sa tam podáva strava. Dvakrát 

v mesiaci majú možnosť dostať bezodplatne oblečenie; a ešte 

dokonca to oblečenie, tu uvádza sa, a podľa mojich informácií 

ktoré mám, že môžu tam prísť dokonca aj pod vplyvom alkoholu.    

 

 Chcem sa teda spýtať, že či sa to tam nejako sleduje po 

tom výdaji stravy ako to tam vypadá, či tie občianske 

združenia majú s nami nejakú zmluvu, alebo vlastne ako to tam 

funguje? Lebo hlavne starší seniori z tejto časti ma už 

viacerí oslovili, že tam potom proste prichádza k rôznym 

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

 Ďakujem.  

     Ešte niekto prosím? 

 Pán Bartoš. 

 

 

Poslanec Ing. M. B a r t o š : 

 Ďakujem za slovo, pani zástupkyňa starostu. Ja by som 

kolegovi Margolienovi chcel to vysvetliť, ako to prebieha, 

lebo som bol sám strašne prekvapený keď som tam bol niečo 

vybavovať a videl som tam týchto občanov.  

 

 A musím povedať, že ma veľmi milo prekvapili keď došla tá 

organizácia, alebo ako to mám nazvať, to občianske združenie 

vydávať tú stravu, akí oni boli disciplinovaní; pekne sa do 

radu postavili, každý pekne si zobral to svoje nádobičko, 

dostal tú stravu; ma to zaujalo. Stál som tam dlhšie 

a sledoval som ich a celkom sa mi to ľúbilo takáto pomoc našim 

sociálne odkázaným občanov. Bolo to zaujímavé.  

     Odporúčam sa tam prísť ukázať. Ďakujem.  

 

 

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

 Ďakujem.  

 Pán Szuščík, nech sa páči.  

 

 

Poslanec P. S z u š č í k :  

     Ja by som mal ešte jednu vec. Pán Korček tu dal 

požiadavku, aby sa poslanci poozývali na jednotlivé akcie. Ja 
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osobne som mal skúsenosť, kde 11. decembra sa organizovalo 

stretnutie k Slovanu, malo to byť stretnutie k dopravnej 

situácii. Dostal som od občanov e – mailom pozvánku, ktorá mi 

prišla. Na pozvánke bolo napísané, potvrďte svoju účasť. 

Slušne som to urobil, poslal som to pánovi starostovi do 

kancelárie. Považoval som za samozrejmé, že sa môžem takéhoto 

stretnutia zúčastniť.  

 

     Na moje veľké prekvapenie mi volali z kancelárie, že si 

neželá pán starosta, aby som sa tohto stretnutia zúčastňoval.  

 

     Čiže na margo toho si myslím, že asi poslanci sa môžu, 

alebo teda majú právo zúčastňovať každého stretnutia. A pokiaľ 

teda neviem si predstaviť na základe čoho som bol odmietnutý, 

aby som sa toho stretnutia mohol zúčastniť.  

 

 Bola to otázka na pána starostu, ten tu žiaľ nie je, ale 

hovorím to na margo toho, že pán Korček to požaduje. A bol by 

som rád, keby sa to podporilo. Ďakujem. 

 

 

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

 To môžem potvrdiť. Ja som mala tiež konkrétne záujem 

o túto akciu, a tiež som to nevedela. Som sa to dozvedela, keď 

som išla z iného podujatia, že to vraj bolo. Škoda, ja tiež 

neviem prečo.  

 

Poslanec P. S z u š č í k : 

 Tu nebol problém, že by sme o tom nevedeli; alebo teda je 

aj to problém. Ale problém bol v tom, že mi bolo konkrétne 

volané, aby som sa nezúčastňoval. Ďakujem.  
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Vicestarostka Ing. A. J á n o š o v á : 

 Pán Bielik, nech sa páči. 

 

 

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

 Ja len krátko mám na pána prednostu. Spomínal tu už aj pán 

Galamboš, tam sa dejú na Račianskej ulici nejaké dopravné 

zásahy s ktorými sa občania teda zďaleka nestotožňujú. A ja 

len krátko by som chcel, že či má mestská časť nejaký nástroj, 

ktorým by donútila hlavné mesto, aby s nami komunikovali 

o týchto zásahoch. My si nepredstavujeme, že všetky naše 

predstavy budú splnené, ale aby sa s nami niekto bavil o tých 

veciach. 

 

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Pán kolega, neviem o čom hovoríte, lebo Račianska je 12 

km.  

 

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

 Bez ohľadu o čom, že či máme nejaký nástroj? 

 

 

Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Pohybujeme sa na pozemkoch hlavného mesta, za prvé. 

Poslanci sú naši zástupcovia takisto na hlavnom meste, volili 

ste takisto primátora. Čiže tak ako oslovujete starostu, 

môžete. Starosta dostal niekoľko požiadaviek, požiadali ho, 

alebo návrhov, na to zareagoval. Medzitým dostal oxeroxované 

alebo oskenované vyjadrenie, kde uvedený návrh toho 
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zablokovania, myslím že je to pri Mladej garde, sú na základe 

vyhodnotenia polície tohto miesta ako na najnehodovejšie 

miesto v Bratislave. A preto polícia urobila takéto 

doporučenie, ktoré mi v tom momente potvrdil Dopravný podnik 

mesta Bratislavy. Bolo to niekedy z mája tohto roku.  

 

     Bolo to prerokované na dopravnej komisii v rámci mesta, 

kde dopravná komisia hlavného mesta niekedy v máji tohto roku 

schválila. Ale keďže to sa nejedná o ulicu mesta alebo o ulicu 

štátu, tak celé konanie o tom, že sa tu odzveruje, musel 

rozhodnúť alebo spraviť zástupca štátneho orgánu, čiže volá sa 

to teraz Okresný úrad Bratislava, odbor dopravy, ktorý niekedy 

začiatkom septembra alebo októbra vydal rozhodnutie o tom, že 

na základe týchto podnetov do 4 mesiacov sa to uzatvára.  

 

     Je to na podnet štátnej polície, ktorá vyhodnotila 

dopravnú situáciu v tomto meste ako najrizikovejšiu. Nedržal 

som ten dokument, len v tom odôvodnení sú takéto slová. 

Pristúpil k tomu detto Dopravný podnik ktorý žiadal, detto 

mesto to isté, aby sa toto miesto uzavrelo.  

 

     Pán starosta hneď ako sme túto vec dostali požiadal za 

prvé okresný úrad, aj policajný zbor, aby túto vec 

prehodnotili. A požiadal primátora, aby cez dopravnú komisiu 

tento návrh bol akože prenesený a upravený.  

 Takáto reakcia. K tomuto takýto stav.  

 

     Zvolili ste primátora, volili ste mestských poslancov, 

využívate len právo miestne ako miestni poslanci, využívajte 

aj právo na mestských poslancov, ktorí toto môžu takisto 

predniesť.  
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     V tomto prípade musím s ľútosťou uznať, že jednoducho 

v tejto časti sú aj mestskí poslanci v podstate v podobnom 

stave ako my, lebo to je o uliciach, rozhodovania v správe 

štátnych orgánov, a mohol odísť len návrh. Ten návrh bol 

predložený do dopravnej komisie, ktorá rozhoduje o všetkých 

značkovaniach a až potom sa môže diať. Čiže nie je to 

svojvoľné rozhodnutie mesta, na ktoré by stáli odborné orgány, 

polícia, Dopravný podnik a Krajský úrad pre dopravu, 

rozhodovali na podnet hlavného mesta, ktorým bol zaslaný 

návrh.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 Pán Korček, nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :  

 Ďakujem. Ja by som chcel iba nadviazať na slová pána 

Szuščíka. Myslím si, že to nie je len naše právo sa 

zúčastňovať takýchto stretnutí, ale aj povinnosť, lebo zákon 

nám ukladá aby sme svojich voličov informovali o našej 

činnosti.  

 

     A ešte ďalšie doplnenie, že na margo toho, keď som tomu 

pánovi vysvetlil, že naozaj ja som nevedel o tom podujatí, tak 

mi ukázal pozvánku kde bolo, že starosta Mgr. Rudolf Kusý 

a miestni poslanci pozývajú. A ja keď som mu hovoril, že ja 

o tom nič neviem, tak on si myslel že mi asi šibe. Ďakujem. 
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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 : 

 Ja by som chcel nadviazať na kolegu Jožka Bielika. Im dali 

stĺpiky, je to tam strašné. Chcú dávať stĺpiky tuná na 

Račiansku, to bude ešte staršie. Pán prednosta, máme zástupcu 

predseda v dopravnej komisii. Úrad posiela každý utorok svojho 

zástupcu do dopravnej komisie; je tak alebo nie?  

 

Prednosta Ing. Ľ. K o l l á r i k : 

 Áno. 

 

 

Poslanec Ing. P.  G a l a m b o š : 

 Keď sa hlasovalo, tam nebol myslím, čo mám zistené. 

 A taký argument, že je tam 5 dopravných nehôd ročne, potom 

navrhujem, zavrime Donovaly, tam je týždenne 5 nehôd, že je 

tam taká nehodovosť. Takýto argument nemôžeme predsa zobrať.  

 Proste urobme všetko pre to, nech tie stĺpiky odtiaľ 

zmiznú. Ďakujem pekne.      

 

 

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

 Nech sa páči, pán Sládek. 

 

Poslanec Mgr. D. S l á d e k : 

 Ja sa ešte ospravedlňujem, že zdržujem, ale tento prípad 

pána Szuščíka, ja som dosť prekvapený z toho.  
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     Lebo poviem to z iného pohľadu, pokiaľ si ja dobre 

pamätám, zákon o obecnom zriadení a možno nejakí právnici ma 

opravia, tak myslím že je to kompetencia zastupiteľstva 

zvolávať verejné zhromaždenia; nie? Takže to, že dokonca 

nejaký poslanec bol z toho odmietnutý, je podľa mňa dosť 

zásadná informácia, pre mňa dosť prekvapujúca. Akože nechcem 

tu robiť zlú náladu pred Vianocami, ale dokonca by som Ti, 

Peter, odporúčal zvážiť či sa obrátiš na nejaké orgány v tejto 

veci? To hovorím úplne vážne.  

 

 A čo sa týka pozývania na akcie, tak jeden taký humorný 

prípad si dovolím osobný: Taký marketingový ťah tým že 

starosta Rudolf Kusý a miestni poslanci pozývajú na akcie, 

o ktorých možno ani neviete, tak takáto pozvánka prišla aj 

v mojom mene mojej mame a ja som o nej nevedel. Takže len tak 

na margo. 

 

 

Zástupkyňa starostu 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 chcem nadviazať na tú Račiansku ulicu.   

     Pán prednosta, ja si vyprosujem, aby Vy ste hádzali 

problémy za ktoré zodpovedáte z úradu na poslancov. A teraz sa 

z toho nevyviňujem, sedíme tu teda všetci traja, aj pani 

Augustinič, pán Korček, lebo vo svojom siahodlhom príhovore 

ste trikrát povedali, že obracajte sa na poslancov. Tak ja to 

zopakujem.  
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 Pred 2 týždňami v piatok som Vám volal k tomuto problému, 

kde ste o tom absolútne nevedeli nič. Ste povedali: počujete 

to prvýkrát, že to zistíte. Potom ste mi volali za 3-4 hodiny. 

Vlastne po vašom zisťovaní sa zistilo, že táto agenda sa už 

rieši, som počul niekoľko rokov. Ešte keď pán Kolada bol 

námestník primátora; to znamená, že to je naozaj niekoľko 

veľkých rokov. A potom sa to námestie otvorilo niekde 

začiatkom tohto roku. To znamená, niekoľko mesiacov sa to 

riešia tieto návrhy. Vy nemávate zápisnice? 

 

     Ako spomínal pán Galamboš, chodí tam zástupca. Nevieme 

o tom? Prečo sme nekonali, prečo sme nezabránili aby tam 

takáto situácia vznikla? Ten kolaps tam práve opačne vznikol, 

podľa mňa, že sme vyriešili nejakému súkromnému investorovi, 

Bille nejaký prejazd, kde sa tam teraz koncentrujú tie autá. 

Že to majú lepšie, to chápem, ale to je iný záujem. Vy máte aj 

záujem verejnoprospešné a nie privátne.  

 

 To znamená, Vy ste mali konať. Je pre mňa nová informácia, 

že Račianska nie je ulica hlavného mesta. Pán Kollárik, to 

vravíte vážne? Ako prednosta miestneho úradu, ako spomínal pán 

poslanec Korček, že už ste tu 23 rokov? No ja som s tým, že 

Račianska ulica je ulica hlavného mesta. A ulice prvej, druhej 

triedy sú ulice v správe hlavného mesta a ulice tretej 

a štvrtej triedy sú v správe mestských časti.  

 

 Ja si myslím, že my ako dotknutá mestská časť sme mali 

konať, aby sme tomuto zabránili, lebo tam naozaj vznikajú 

občianske petície, nespokojnosť občanov. Doprava sa tam priam 

zahatala, predlžujú sa tie dopravné trasy, vznikajú ďalšie 
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zápchy. Ja si myslím, že mali by ste byť aktívny a nie obrátiť 

sa na poslancov, ktorí boli volení. Myslím, že ste veľmi 

nesprávne začali. Ďakujem.    

 

 

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

 Pán poslanec Szuščík. 

 

 

Poslanec P. S z u š t í k : 

 Ja by som k tomu chcel len povedať, že tie stĺpiky nič 

nevyriešili. Tie len posunuli problém na jednu a na druhú 

stranu. Len vo štvrtok minulý týždeň boli 3 dopravné nehody  

na križovatke Sliačska a Račianska, a vznikajú preto, lebo tie 

autá ktoré sa nemôžu otočiť tam, sa môžu otočiť až pri 

Sliačskej ulici, a všetko sa tam úplne hatí. To je všetko, čo 

vyriešili stĺpiky; nič viac a nič menej. Ďakujem. 

 

 

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

 Nasleduje pán Korček; nech sa páči. 

 

 

Poslanec JUDr. T. K o r č e k : 

 Ďakujem za slovo. K tomu, čo povedal pán Sládek, áno, je 

to pravda, tá kompetencia vyplýva zo zákona o obecnom 

zriadení, v zmysle ktorého miestne zastupiteľstvo zvoláva 

verejné zhromaždenia. Mne ale nevadí, že to robí miestny úrad. 

Ja v zásade som rád, pretože miestny úrad má na to 

pracovníkov. Na tých stretnutiach, kde som bol, tak bolo tam 

zabezpečené aj pohostenie, videl som tam pracovníkov miestneho 
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úradu, všetko bolo na vysokej odbornej úrovni. Avšak vadilo mi 

to, že som sa to musel dozvedieť od nejakých ďalších ľudí.  

 

 A touto cestou by som sa chcel poďakovať pánovi JUDr. 

Mikulcovi, ktorý ma na jedno z takých podujatí pozval. 

Ďakujem. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Nikto nie je viac prihlásený, tak ukončujeme bod rôzne.  

 Teraz ide bod 13; chcete tú prestávku? 

 

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

 Máme návrhy uznesení.  

 

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

 Ahá. Nech sa páči predniesť. 

 

 

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

     Môžem? (Áno.) 

 Vážené dámy, vážení páni, máme ako prvý predložený návrh 

pána poslanca Dana Sládka: 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto  

     žiada starostu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto, aby 

zabezpečil pravidelné zverejňovanie na oficiálnej internetovej 

stránke mestskej časti 
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a) všetkých oznámení, rozhodnutí, povolení, upovedomení 

stavebného úradu mestskej časti a špeciálneho stavebného 

úradu mestskej časti 

b) všetkých stanovísk mestskej časti k investičnej 

činnosti, 

c) všetkých oznámení mestskej časti vo veci súhlasu na 

výrub drevín a všetkých rozhodnutí mestskej časti 

o súhlase na výrub drevín, a to do 5 pracovných dní od 

podpisu starostom mestskej časti alebo iným pracovníkom 

mestskej časti. 

Termín plnenia uznesenia:  trvalý.  

 

 

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

 Nech sa páči, ideme hlasovať. 

  

 (Hlasovanie.) 

 Za:              14 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        1 

 Uznesenie sme prijali. 

 Nech sa páči ďalšie uznesenie. 

 

 

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

 Ďalší návrh uznesenia od pána Tomáša Korčeka: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto    

     žiadať starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

aby zabezpečil pozývanie poslancov mestskej časti na všetky 

stretnutia s obyvateľmi mestskej časti, ktoré organizuje alebo 
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spoluorganizuje mestská časť zastúpená starostom mestskej 

časti, alebo na ktorých organizáciu finančne, personálne, 

materiálne alebo iným spôsobom prispieva, a to minimálne 5 dní 

pred konaním akcie prostredníctvom e-mailových adries, ktoré 

si poslanci mestskej časti nahlásili na organizačnom oddelení 

mestskej časti. 

 Termín uznesenia: trvalý. 

 

 

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

     Ďakujem. 

 Nech sa páči, ideme hlasovať. Hlasujeme. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              16 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Nech sa páči, ďalšie uznesenie. 

 

 

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

 Návrh pána poslanca Tomáša Korčeka: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto  

 žiada starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,  

aby zabezpečil pozývanie poslancov mestskej časti na všetky 

kultúrne a spoločenské akcie (najmä koncerty, galakoncerty, 

uvítanie detí do života, akcie pre jubilantov, divadelné 

predstavenia a iné), ktoré organizuje alebo spoluorganizuje 

mestská časť zastúpená starostom mestskej častí, alebo na 

ktorých organizáciu finančne, personálne a materiálne, alebo 
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iným spôsobom prispieva, minimálne 5 dní pred konaním akcie 

prostredníctvom e-mailových adries, ktoré si poslanci mestskej 

časti nahlásili na organizačnom oddelenie mestskej časti. 

 Termín uznesenia: trvalý. 

 

 

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

 Ideme hlasovať; nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              14 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Ďakujem.  

 

 

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

 Návrh pána poslanca Petra Szuščíka: 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto sa uznieslo na nasledovnom: 

Po prvé, 

    Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto  

zabezpečiť pravidelné oboznamovanie poslancov so stavom 

všetkých investičných akcií a rekonštrukcií v mestskej časti 

uskutočňovaných z rozpočtu mestskej časti (bežného aj 

kapitálového), ako aj sponzorských darov venovaných mestskej 

časti formou jednoduchej tabuľky, ktorá je v prílohe k tomuto 

uzneseniu, a to na mesačnej báze vždy do 7. kalendárneho dňa 

aktuálneho mesiaca; stav k 1. dňu aktuálneho mesiaca; 
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Po druhé, 

     Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto  

zabezpečiť zaslanie stavu investičných akcií a rekonštrukcií 

poslancom e-mailom po prvýkrát v mesiaci január 2014. 

 

 

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

 Ďakujem.  

 Ideme hlasovať, nech sa páči. 

 

 (Hlasovanie.) 

 Za:              15 poslancov. 

 Proti:            0 

 Zdržal sa:        0 

 Ďakujem.  

 Ďalšie uznesenie.  

     (Poznámka návrhovej komisie: Nemáme.) 

     Už nie je? To je všetko.  

 

 

 Takže teraz by sme sa mali dohodnúť o tom materiáli 13. 

 Nech sa páči, pán Szuščík.       

 

 

Poslanec P. S z u š č í k : 

 Ja by som chcel navrhnúť, aby sme o tomto materiáli 

nerokovali a stiahli ho na ďalšie rokovanie.  

     Ďakujem.  

     Nie je tu pán starosta, je tu málo poslancov a neviem či 

má zmysel o tomto materiáli ďalej rokovať.  
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Prednosta Ing. Ľ.  K o l l á r i k : 

 Poprosím, kolegovia. Na základe diskusie, ktorú 

predkladáte, som tam napísaný ako predkladateľ  

     s ť a h u j e m   materiál z rokovania.  

 

 

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

 Ďakujem. 

 Interpelácie nie sú žiadne.   

 

 

BOD 28: 

Záver 

 

 

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

 Páni poslanci, keďže sme vyčerpali všetky body programu, 

ďakujem vám pekne za celoročnú aktívnu účasť na zasadnutiach 

miestneho zastupiteľstva. 

 

 Prajem vám všetko najlepšie, príjemné prežitie sviatkov, 

načerpanie nových síl v kruhu svojich rodín. 

 

 A dúfam, že sa po Novom roku stretneme zase tak ako teraz.  

 

ZNELKA MČ. 

 

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

prednosta Ing. Ľ. Kollárik            starosta Mgr. R. Kusý 
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poslanec Ing. P. Galamboš          ........................... 

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