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Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

 ... poslankyne, vážení páni poslanci, otváram druhé zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na ktorom vás vítam. Vychádzajúc z prezenčnej listiny 

konštatujem, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Dovoľte mi na dnešnom rokovaní privítať 

hlavného komisára Jozefa Hitku, veliteľa Mestskej polície expozitúra Bratislava 1 a pani 

riaditeľku Staromestskej knižnice doktorku Juditu Kopáčikovú. Svoju neúčasť na dnešnom 

rokovaní ospravedlnili Tomáš Dentico, ktorý je odcestovaný v zahraničí a Tomáš Ziegler pre 

chorobu. 

Najprv budeme hlasovať o bodoch návrhu programu dnešného zasadnutia. Tento 

program bol zverejnený na úradnej tabuli a na web sídle mestskej časti od 10.12.2018. 

Hlasujeme o tomto programe na základe novely zákona o obecnom zriadení, ktorá je účinná od 

01. apríla 2018. Poprosím vás prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Ďakujem. Ďakujem, poprosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Konštatujem, že program dnešného hlasovania bol schválený 20-timi poslancami z 21 

prítomných. Ďakujem. 

Dovolím si na žiadosť poslancov aj klubov doplniť do programu bod č. 2, ktorým je 

Návrh plánu termínov zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na rok 2019. Materiály máte k dispozícii myslím aj v tlačenej forme 

nateraz, ktoré boli každému predložené. Vzhľadom na posledné úpravy, keďže sme pristúpili 

k tomu, že poslanci mohli vstupovať do týchto termínov, tú aktuálnu verziu máte pred sebou. 

Vidím, že do diskusie a otváram diskusiu k tomuto bodu. Slovo má pán Gruska. 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 

Dobrý deň, ja by som mal návrh k samotnému programu zasadania. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 

Ako? 

Starostka: 

Nie, pardon. 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 
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A ten konkrétny návrh spočíva k tom, že by som navrhoval vypustiť prerokovávanie 

rozpočtu z programu z nasledovných dôvodov. Ja sám som tu nový, to znamená tápame s tým 

všetci noví, mimochodom to je výčitka na tému úradu v celých tých procedúrach ale tá hlavná 

vec je taká, že sme mali k rozpočtu jedno jediné zasadanie a to bolo spoločné zasadanie komisií, 

kde vzniklo obrovské množstvo otázok, na ktoré nám nikto nebol schopní odpovedať, nikto 

z úradu tu nebol prítomní, pre tých, čo tu neboli, boli otázky prečo sa jednej škole zvyšuje 

rozpočet o 40 % pri nezmenenom počte žiakov, druhej o 0, nesedia výdavky v prepočte na 

žiaka, sú tam veľmi veľké rozdiely.  

Ja chcem povedať len toľko, že ja som tým čísla nerozumel a v okamihu, keď sa ma 

bude pýtať niekto z nejakej školy, ja mu nebudem vedieť odpovedať. Ostatné mestské časti 

podľa mojich informácií pristupujú k rozpočtovému provizóriu aj práve z tohoto dôvodu, že 

poslanci noví nie sú zorientovaní v tých číslach, samotná pani starostka nebola zorientovaná, 

ani vy ste nám nevedeli povedať, prečo tie čísla kde vznikli, ako vznikli, čiže ja za seba môžem 

povedať skutočne za seba, že ja tomu rozpočtu nerozumiem, je tu veľký časový stres a veľa 

otáznikov. Ďakujem. 

Starostka: 

Myslím si, že dôvody, prečo sme sa rozhodli pre pristúpenie k schváleniu rozpočtu, 

ktorý bol na rok 2019 pripravený sme si prešli aj na spoločnom rokovaní komisií, aj na miestnej 

rade, vyjadril sa k nemu aj miestny kontrolór. Vieme, že dôvody boli preto, aby sme 

kontinuálne prešli ako inteligentná samospráva do ďalšieho obdobia s tým, že v januári 

začíname pripravovať spoločné programové vyhlásenie, kde by mali byť jednotlivé priority 

klubov, vôbec poslancov, ktorí zastupujú svojich voličov premietnuté a rovnako aj rozpočtovo 

kryté.  

Tento rozpočet nie je moja priorita, ja som naozaj to videla iba ako riešenie, ktoré by 

mohlo ukázať na tie dva mesiace prechodné lepší stav ako rozpočtové provizórium 

z referenčného roka, ktorý bol volebným rokom. Ak to vidia poslanci v situácii, že máte záujem 

začať od januára pracovať na novom rozpočte, nemám na tom problém, videla som to vzhľadom 

na tie rokovania, ktoré prebehli doteraz ako dobrú vôľu, keďže sto percentami všetkých 

hlasovaní aj na spoločnom rokovaní komisií aj na miestnej rade nikto nenamietal, dala by som 

teraz asi hlasovať o tomto návrhu k zmene programu a ešte teda pokračujeme, teda dám v rámci 

tohto.  Naozaj chcem uistiť, že mám záujem, aby tento rozpočet bol schválený ale nie je to 

niečo, ukáže to ten spôsob, akým teda nastupujeme do toho obdobia, myslím si, že ten rozpočet 

je triezvy a zabezpečuje to, aby sme nemíňali nehospodárne prostriedky a aby sme nešli 

v provizóriu, ktoré nie je úplne že najvhodnejším referenčným bodom.  
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Takže udeľujem slovo pani Uličnej. A technická pána Gruska, nech sa páči. 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 

Ja len vás poopravím, na tom zasadaní spoločných komisií hlasov bola 

uznášaniaschopná len jedna komisiu, čiže len jedna hlasovala a čo sa týka prečo nemôžeme 

mať rozpočtové provizóriom, sme počuli tri rôzne dôvody, najprv to bol nejaký záhadný grand, 

potom to boli vaše priority a teraz je to problém s plnením hlasov a neviem čo všetko, myslím, 

že ani jeden z týchto dôvodov nie je celkom hodnoverný. 

Starostka: 

No jedným z dôvodov je kontinuita, ktorú naozaj mám záujem prezentovať. Ak toto 

zastupiteľstvo chce ukázať, že tam urobíme priestor na rozpočtové provizórium a vytvorenie 

nového dobrého rozpočtu, bude to vôľa tohto zastupiteľstva.  

Dám slovo pani Uličnej. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

... dovolím upozorniť, pán Gruska, že my sme program teraz schválili a v programe sa 

nachádza návrh rozpočtu, čiže v prípade, že vy už viete hlasovaním sa nejakým spôsobom 

zariadiť, teda takto ja to vnímam. Ďakujem. 

Starostka: 

Takže keďže sme teda program pardon, dávam slovo pánovi Dostálovi. Faktickou. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ďakujem. No vzhľadom na to, aký je dnes zákonný stav, ktorý je teda dosť nelogický 

ale je taký a musíme ho rešpektovať, tak najprv sme schválili samotný návrh rozpočtu ako nám 

bol, návrh programu, ako nám bol rozposlaný a teraz budeme hlasovať o návrhoch na zmenu 

toho a teda pani starostka navrhla doplniť bod 2 a pán Gruska navrhol vypustiť ten bod 

rozpočet, čo je jeho právo samozrejme, lebo inak nemal tú možnosť v starom režime by to 

navrhol ešte predtým, akoby sme definitívne schválili rozpočet, čiže musíme hlasovať v tom 

návrhu, ktorý pán Gruska navrhol a teda ja nebudem za neho hlasovať, lebo teda akceptujem 

tie dôvody, že si myslím, že je lepšie schváliť teraz rozpočet a potom začiatkom roka v prvom 

kvartáli roka schváliť hoci aj zásadnú jeho zmenu, ktorá bude odrážať naše priority, ktoré v tejto 

chvíli nie sú zadefinované ale hlasovať o tom musíme samozrejme. 

Starostka: 

Sú ešte nejaké vstupy do diskusie ohľadne schválenia programu zasadnutia? Ak nie, tak 

pristúpime k hlasovaniu o tom, v prvom rade, že pridávame ten bod 2 do programu, to znamená, 

schválime si termíny zasadnutí na nasledujúci rok. Poprosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 
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Starostka: 

 Ďakujem. Prosím hlasujte.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Viete sa na to pozrieť prosím vás? Technicky? Takže ešte raz poprosím ku schváleniu 

doplnenia programu o bod č. 2, ktorým je prerokovanie termínov na nasledujúce rok, teda 

zasadnutie zastupiteľstiev na nasledujúci rok, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Už sa zdá, že je to v poriadku. Ďakujem. Prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Ďakujem. Konštatujem, že sme schválili doplnenie predloženého programu o bod č. 2. 

Teraz nasleduje hlasovanie o tom, že poslanci majú záujem vypustiť z tohto zastupiteľstva bod 

č. 1, ktorým je Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 až 21. 

Prosím prezentujte sa. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Kto je za vypustenie tohto bodu, kto je za návrh pána Grusku. Za vypustenie. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Ďakujem. Prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Ďakujem, konštatujem, že za návrh pána Grusku bol 1 poslanec, proti 19, ostávame pri 

schválenom programe doplnenom o bod č. 2 a môžeme pristúpiť k formálnym záležitostiam 

tohto zastupiteľstva.  

To je členom predsedníctva je zástupkyňa starostky Martina Uličná, tá bola aj v zmysle 

zákona 06.12. menovaná za vicestarostku alebo teda zástupkyňu starostu. Do návrhovej 

komisiu odporučím určiť poslancov pani Satinskú, pána Mikuláška a pána Gajdoša. Pokiaľ má 

niekto teda návrh, má niekto nejaký iný návrh na návrhovú komisiu? Pokiaľ nie, poprosím vás 

prezentujte sa. 
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/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Ďakujem. Hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Konštatujem, že za členov návrhovej komisie pre toto zastupiteľstvo sú poslanci pani 

Satinská, pán Mikulášek a pán Gajdoš. A poprosím ich, aby zaujali miesta určené pre návrhovú 

komisiu. 

Pokračujeme ďalej vo formálnych záležitostiach, znamená, že za overovateľov 

zápisnice odporúčam poslancov pani Špankovú a pána Boháča. Ak má niekto iný návrh, tak 

otváram diskusiu. Pokiaľ nie, tak vás prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Konštatujem, že za overovateľov zápisnice tohto zastupiteľstva budú poslanci pani 

Španková a pán Boháč. 

Podľa rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva by mal byť o 16-tej hodine 

zasadený bod Vystúpenie občanov v dĺžke trvania maximálne 30 minút, ak zastupiteľstva 

prerokuje však všetky ostatné body programu do 16-tej, zaradí bod Vystúpenie občanov ako 

posledný bod rokovania bez ohľadu na čas. Takže aby sme počítali s tým, že vlastne aj táto 

možnosť vstupu občanov tu je. Prosím poslancov, aby sa do dopĺňania uznesení alebo návrhu 

na ich zmenu zapájali písomnou formou. 

Vážení prítomní, pristúpime teraz k prerokovaniu jednotlivých bodov programu. Bod č. 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 až 21. 

 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 – 2021 

 

Starostka: 

O úvodné slovo k predloženému návrhu poprosím pána Magáta, vedúceho finančného 

oddelenia. 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 
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 Ďakujem za slovo, pani starostka, vážená pani starostka, dámy poslankyne, páni 

poslanci, dovoľujem si predložiť návrh rozpočtu na roky 2019 až roky 2021 mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. Rozpočet je zostavený v súlade so zákonom číslo 583 z roku 2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Rešpektuje platnú rozpočtovú klasifikáciu. Bol zostavený na základe predikcií, ktoré stanovilo 

Ministerstvo financií.  

Základné ukazovatele bežný rozpočet, príjmy predstavuje 23 769 491 eur. Príjmy 

kapitálového rozpočtu predstavujú 10 000, sú rozpočtované finančné operácie, sú rozpočtované 

vo výške 1 778 000 eur, čiže hospodárenie spolu v príjmoch 25 557 491 eur. Výdavky bežné 

23 549 852 eur, kapitálový rozpočet výdavky 1 788 000, finančné operácie výdavky 500 eur, 

hospodárenie vo výdavkoch 25 338 352 eur.  

Rozpočet je zostavený ako prebytkový, pričom najväčšiu časť prebytku predstavuje 

poplatok za rozvoj, ktorý sa celý premieta do bežného rozpočtu vo výške 215 000 a zvyšné do 

tých 219 139 predstavuje prebytkové hospodárenie rozpočtu. Čo sa týka najvýraznejších 

príjmov, najväčšie príjmy predstavujú daňové príjmy, ktoré rozpočtujeme vo výške 13 540 500 

eur, nedaňové príjmy vo výške 2 704 000 eur, granty a transfery 5 682 121 eur, príjmy 

rozpočtových organizácií vo výške 1 842 870 eur, kapitálové príjmy už som spomínal to sú vo 

výške 10 000 a príjmové finančné operácie vo výške 1 778 000. Čo sa týka výdavkov, tak podľa 

jednotlivých podprogramov, podprogram 1 rozpočtujeme vo výške 5 480 500 eur, ochrana 

obyvateľov a majetku vo výške 174 600 eur, cestná doprava vo výške 1 010 000 eur v bežných 

výdavkoch, čo sa týka životného prostredia 1 540 000 eur, bývanie a občianska vybavenosť 

991 000 eur v bežných výdavkoch, 80 000 v kapitálových výdavkov, kultúrne a rekreačné 

služby vo výške 1 057 000 eur, vzdelávanie vo výške 10 350 405 eur bežných výdavkov, 

100 000 kapitálových výdavkov, sociálne služby vo výške 2 940 347 eur a kapitálové výdavky 

na dostavbu zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 1 608 000. Na úvod v krátkosti bolo 

z mojej strany všetko. Som pripravený prípadne na vaše ďalšie otázky. Ďakujem. 

Starostka: 

 Takže otváram diskusiu k bodu 1. A udeľujem slovo pánovi poslancovi Palkovi. 

Poslanec Mgr. Palko: 

 Ďakujem pekne za slovo a rovnako ďakujem aj za predložený rozpočet, v ktorom ma 

však napriek všetkému prekvapili niektoré návrhy poďme postupne. Prvým je návrh zobrať 

51 000 euro z kapitoly 4 životné prostredie, z toho 20 000 z kapitoly odpadové hospodárstvo, 

čo sú peniaze určené priamo na čistenie ulíc, vynášanie smetných košov. Ďalej 27 000 euro 

bolo zobraných z kapitoly verejná zeleň. Asi nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že 
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čistota ulíc je z pohľadu občanov jednou z najproblematickejších. Spomínam si dokonca na 

niektoré šťavnaté vyjadrenia pani vicestarostky Uličnej na úroveň čistoty ulíc z minulého 

obdobia. Nemyslím si preto, že úplne najlepším začiatkom volebného obdobia je zobrať 

prostriedky z tejto kapitoly. K verejnej zeleni sa dnes ráno trefne vyjadrila moja manželka 

citujem nehodila som to Vagačovi preto, aby škrtal prostriedky na zeleň. Pán Vagač. 

V kontrapunkte však musím upozorniť na 600 percentné navýšenie prostriedkov 

v podprograme 3.1.2 rozvoj cyklodopravy zo sumy 10 000 na 60 000 euro. Faktom je, že 

v minulom období nebol úrad schopný alebo možno ani ochotný minúť ani tých 10 000 euro 

a preto mi príde táto položka prestrelená. Nehovoriac o tom, že pani starostka chce dať peniaze 

na nejaké cyklotrasy, ktoré ani nevieme odkiaľ kam pôjdu a či vôbec a na úkor čoho. Ako 

aktívny cyklista som presvedčený, že cyklistom v prvom rade pomáhajú najmä opravené 

komunikácie a bezpečné krajnice ciest.  

Môj prvý návrh preto znie navýšiť prostriedky na cyklotrasy iba o 50 % na sumu 15 000 

euro a zvyšných 45 000 vrátiť do kapitoly životné prostredie, 20 000 do podprogramu 

odpadové hospodárstvo a 25 000 do podprogramu verejná zeleň.  

Druhým návrhom, z ktorého som ako dobrý hospodár ostal zaskočený je navýšenie 

bežných výdavkov administratívy o 419 300 euro a v roku 2020 ešte o ďalších 50 000. 

V mojom obľúbenom seriáli (nezrozumiteľné) je krásna scénka, kde moderátor kritizuje 

ministra, že prostriedky na administratívu navýšil o škandalóznych 10 %, minister sa bránil, že 

to nie je pravda a že po bližšom preskúmaní moderátor isto zistí, že navyše nebolo iba vo výške 

9,9 %. V prípade nášho rozpočtu predpokladám, že keď budem pani starostke vyčítať, že 

navýšenie bolo, že sa rozpočet na administratívu navýšil o 12 %, bude sa brániť, že sa možno 

jedná len o navýšenie o 11,88 %. Prekonať seriál, ktorý pracuje s nadsadenými sumami to chce 

naozaj zdravú drzosť. Najmä teda od pani starostky, ktorá sa označuje za konzervatívnu.  

Môj druhý návrh je preto zobrať z kapitoly 1.4 250 000 euro, pričom teda sa stále 

zachová isté navýšenie a rozdeliť ich nasledovne 40 000 do podprogramu 3.1.2 rozvoj cyklo-

dopravy, tým pádom z tých navrhovaných 60 000 sa zoberie iba 5 000, 60 000 do podprogramu 

4.1 odpadové hospodárstvo, 10 000 do programu 4.2 verejná zeleň, 50 000 do podprogramu, 

do programu 2 ochrana obyvateľov a majetku, 50 000 eur do podprogramu 2.3 služby verejného 

poriadku a 50 000 eur do podprogramu 3.1.1 výstavba, opravy a rozvoj ciest. Ďakujem pekne 

za pozornosť. 

Starostka: 

 Ďakujem. Faktickou sa prihlásil pán Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 
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 Ďakujem. Ja by som chcel pozdraviť týmto spôsobom manželku, tvoju manželku a že 

strašne rád by som ju ako svoju voličku pozval na kávu ale chcem len povedať toľko, že nebolo 

v mojej moci ani schopnosti meniť tento rozpočet ani tie presuny, o ktorých si hovoril. Rád by 

som sa tomuto teda venoval tak, ako nám bolo sľúbené ako nášmu poslaneckému klubu, že si 

prejdeme v januári priority a potom tie priority premietneme do nového rozpočtu tak, aby sme 

teda v marci zahlasovali za nový rozpočet, kde sa tie veci majú upraviť, lebo toto nie je ako 

keby náš rozpočet, teda pani starostka to tak povedala, že to nie je rozpočet, za ktorým si my 

stojíme ale to sme prebrali v istej dobrej viere, že tento úrad pracoval tak ako dobre pracoval 

a pripravil ten najlepší rozpočet a to, čo chceme zmeniť alebo to, čo chceme premietnuť 

premietneme v marcovom rozpočte, čiže pozdravujem a rád sa s ňou stretnem na káve. 

Starostka: 

 Ďakujem. Udeľujem ešte faktickú poznámku pánovi Boháčovi. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

 Ja sa stotožňujem, čo povedal Maťo Vagač v podstate aj za náš klub sme dospeli k tomu 

istému presvedčeniu, že vlastne aj to, že zaviedli provizórnemu rozpočtu provizóriu teda 

a chceme aj vytvoriť programové priority, ktoré sa pokúsime zladiť s väčšinou zastupiteľstva, 

aby prešli. A potom tie by sa mali ale následne premietnuť do rozpočtu. No a v podstate 

k pánovi Palkovi ja som nestíhal ani proste registrovať všetky tie veci, čiže to sa takto nerobí 

akože keď chce niečo, tak má dať nejak dopredu povedať a tak, lebo tiež je to nesystémové 

začať teraz (nezrozumiteľné) tam odoberiem a tam pridám a tak ďalej. A nie som si tiež istý, 

že či je to systémové, lebo nemal som dostatok priestoru si to overiť. Ďakujem. 

Starostka: 

 Faktickou chce ešte zareagovať pán Palko. 

Poslanec Mgr. Palko: 

 Technicky to bude sám na seba ale Matej, moju ženu pozývam na kávu teda iba ja ale 

teda budem jej tlmočiť tvoju žiadosť. Vďaka. 

Starostka: 

 Nasleduje prihlásená pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 Ďakujem. Čiže nebudem sa opakovať, plne súhlasím s predsedami obidvoch klubov, 

čiže aj s pánom Vagačom aj s pánom Boháčom, čo tu bolo povedané na tému iba čistoty Vlado, 

ako súhlasím s tebou, čo si povedal, ja som naozaj mala v minulom volebnom období problém 

s tým, že sa nekoncepčne doslova nalievali peniaze do životného prostredia, odpadového 

hospodárstva ale stojím si za tým názorom, že neznamená, že keď dáme niekde veľa peňazí, že 
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sa to ukáže v otázke čistoty. My si tu musíme nastaviť nejaké systém, nejaké postupy, hlavne 

kontrolne mechanizmy a možno práve prídeme na to, že možno si zadefinovať nejaké 

zmysluplné pravidlá hry sú ďaleko účinnejšie ako nalievať bezhlavo peniaze, bez systému 

kontroly sa nepohneme ďalej. Čiže dneska súhlasím s tým, čo tu bolo povedané. Berme to ako 

nejaký východzí rozpočet a je tu predsa prísľub pani starostky a teda aj nás poslancov, že 

v marci bude schválený taký rozpočet, ktorý bude jednoznačne riešiť programové priority 

poslancov a vedenia. Ďakujem. 

Starostka: 

 Dávam slovo pani poslankyni Ležovičovej. Aha pardon. Technickou sa prihlásil pán 

Mikulášek. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

 Aha to bola. Tak som zle. Pardon. Ospravedlňujem sa. Ja som chcel v podstate teraz mal 

by som asi reagovať technickou na pána Palka. Ja som chcel tiež len povedať... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Jaj tak potom som mal tú druhú. Ospravedlňujem s,a nie úplne to zvládam, že ktorá je 

technická. Ale teda chcel som len povedať rovnako ako Maťo Vagač a aj teda predrečník pán 

Boháč, že tiež vnímam tento rozpočet ako nie náš a jednoducho tie priority, ktoré teda máme 

veľmi obdobné a sme sa na tom bavili alebo teda sme si to asi aj všimli v tých našich 

programoch volebných tiež považujem za veľmi dôležité, aby ten rozpočet vlastne kryl naše 

programové priority a tak, ako povedala starostka budem očakávať, že v tých ďalších zmenách 

to bude pokryté a ta práca presne ako bolo povedané pánom Boháčom, by mala byť systémová 

ako pri tých zmenách toho rozpočtu, takže tiež tomu nie celkom rozumiem, že prečo takým 

spôsobom to riešime. 

Starostka: 

 Technickou, pán Palko. 

Poslanec Mgr. Palko: 

 Ďakujem. No, Martina ty hovoríš, že sa majú teda zlepšiť kontrolné mechanizmy ale 

veď to presne to navrhujem, keď chcem pridať do kapitoly služby verejného poriadku, ktorá sa 

venuje presne tejto kontrole 50 000 euro. Ale v rozpočte je tam škrt. Neviem, či mínus 20 alebo 

koľko, môžete si to pozrieť. Takže ja nechápem, nechápem tomu, že jedno hovoríte, druhé 

navrhujete a proste tento rozpor mi naozaj vadí a poprosil by som teda, aby to poslanci zvážili 

vo svojom hlasovaní. Ďakujem. 
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Starostka: 

 Ďakujem. Udeľujem slovo pani poslankyni Ležovičovej, ktorá sa prihlásila do diskusie. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

 Ďakujem. Prvý bod, ktorý pán Palko hovoril som pochopila stihla ešte registrovať. Ten 

druhý som už nestihla registrovať a výnimočne s tým prvým súhlasím, lebo aj keď 60 000 na 

cyklokoalíciu alebo cyklodopravu nie je tak veľa z môjho pohľadu a zo skúsenosťami, ktoré 

máme v Starom Meste pokiaľ nepripravíte cielene, čo chcete, čo chceme a kde chcem mať 

namaľované mať tie pásy, sú to vyhodené peniaze. Zoberte si Špitálsku, ja nie som cyklista ale 

ísť po Špitálskej po tých krásnych pásoch, ktoré stáli nekonečné množstvo peňazí je asi odvaha 

pre každého. To isté promenáda. Ja som raz v živote bola na promenáde a som si uvedomila, 

že môjho vnuka ani ako psa tam nemôžem vypustiť. Jednoducho nedá sa. To je životu 

nebezpečné. Čiže ak máme robiť takýmto spôsobom cyklotrasy v Starom Meste ešte ich pustíte 

a nakreslíte cez Michalskú, Sedlársku a Hlavné námestie to už bude vrchol všetkého, lebo to je 

ďalšia zóna, kde naozaj tie deti nemôžeme pustiť ani len z ruky, lebo je to nebezpečné. Čiže 

súhlasím s tým presunom ako bolo naspäť tak, ako to pán Palko navrhol a systematicky začať 

pripravovať, kde sa tie cykločiary alebo tie cykloznačky alebo tá doprava môže a má zmysel 

robiť a potom vyhradiť pre mňa za mňa aj viac peňazí ale nie na to, aby to bolo niekde 

nakreslené a vyhodili sa peniaze. K tomu druhému bodu nerozumiem vôbec, takže k tomu sa 

nevyjadrujem. Ďakujem. 

Starostka: 

 Dobre, pani poslankyňa. Ja by som len chcela povedať, že dovolila som si tú úpravu na 

tú cyklo, teda ani nie že cyklotrasy ale na tie opatrenia v oblasti cyklodopravy preto, lebo 

položka 10 000 na rok 2019 je proste nezohľadňuje to, čo sme celé obdobie počas nášho vstupu 

do politiky prezentovali, nakoľko sme sa aj zaviazali k tomu, že budeme v rámci tohto 

nasledujúceho obdobia realizovať aj mimoúrovňové alebo úrovňové prechody, takže to nie je 

teraz o tom, že musíme vybudovať nové cyklotrasy, ktoré sú v území Starého Mesta veľmi 

komplikované a veľmi ťažko vlastne aj nájsť konsenzus na to, že kde ich urobiť a ako ich 

urobiť. Ale prechody na to, aby sme mali prechod, ktorý je nielen pre cyklistov ale takisto pre 

mamičky a pre invalidov to vieme možno aj v tomto roku. Navyše je to rozpočet na dva 

mesiace, v ktorom sa tieto veci realizovať nebudú vysoko pravdepodobne. Čo má ten rozpočet 

zabezpečiť je to, aby sme sa zomkli a našli naozaj tie priority, a aby nás to zaviazalo do marca 

spracovať jeden dobrý program, ktorého priority budú finančne kryté. Ďalej pokračuje a 

udeľujem technickú pani Ďuriš Nicholsonovej. Nech sa páči. 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 
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 Ďakujem pekne. No veľa z toho ste vlastne už povedali, pani starostka, ale ja považujem 

za úplne nezodpovedné robiť akékoľvek nejaké šachové teraz rozohrávať tu nejaké šachové hry 

ako pán Palko predtým ako my si zadefinujeme, že na čo tie peniaze vlastne idú. Je úplne jedno 

o akom balíku peňazí sa bavíme. Akože berieme to tak, že to je provizórne. Bude sa to posúvať 

a bude sa to posúvať podľa toho, aké priority si zadefinujeme a my potrebujeme vedieť už aj 

konkrétne riešenia. Pretože my teraz naozaj nikto z nás nevie povedať či to je veľa, málo ale 

nejaký rozpočet schválený musíme mať, toto je úplný začiatok a ak je to na dva mesiace tak ja 

v tom nevidím žiaden problém. Problém vidím skôr v tom, že ísť do toho takto hr ako pán Palko 

a proste kopec vtipov ste okolo toho povedali ale vlastne to gro tam úplne medzitým zaniklo 

a vlastne som chcela aj vôbec úplne nepochopila pán Palko. Takže ja som teda úplne za to, aby 

sme schválili provizórny rozpočet a potom si zadefinujme, nájdime nejaký stred, však sme tu 

celkom rozumní ľudia a potom sa bavme o tom, či je to veľa alebo málo. Ďakujem. 

Starostka: 

 Dobre. Udeľujem faktickú poznámku pánovi Osuskému. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

 Ďakujem pekne. Chcel by som povedať, že už vo vystúpení kolegov predtým zaznelo, 

že sa utvoria dohodou priority klubov, poslancov, urobí sa z toho nejaký záver. A preto plne 

podporujem to, čo povedala Lucia. Ja si na jednej strane samozrejme nemyslím, že rozpočet je 

trhací kalendár ale zároveň nie je posvätná krava. To znamená, že i kolega Palko zažil minulé 

volebné obdobie, kde takmer na každej schôdzi zastupiteľstva sa konala úprava rozpočtu. Čo 

je normálne, nie je na tom nič hriešne. Jednoducho tak ako sa veci vyvíjajú, tak sa rozpočet 

upravuje a preto sa domnievam, že predtým ako sa dohodnú poslanci kluby a tak ďalej na 

prioritách, na tom a na tom robiť na tejto schôdzi z dočasného rozpočtu by som povedal 

diskusnú tému na pol dňa jednoducho nie je primerané. 

Starostka: 

 Dobre. Faktickou sa prihlásil chce reagovať pán poslanec Palko. 

Poslanec Mgr. Palko: 

 Ďakujem. Budem reagovať teda na Halku. Áno súhlasím s veľkou väčšinou z toho, čo 

si povedala a súhlasím aj s pani starostkou, tak ako keď je tu nejaký rozpočet, ktorý je dočasný, 

tak nerozumiem, prečo niekde sa môže o 600 % zvyšovať a inde sa nemôže o 5 % zobrať a inde 

o 5 % pridať. Ja si myslím, že skôr ten návrh rozpočtu, ktorý teraz aj pani Nicholsonová 

označila za trhací kalendár, pretože je úplne jedno, že tu sme ako to mi z toho vyplynulo, tak 

naozaj si nemyslím, že moje návrhy boli v nejakom smere škandalózne. Myslím, že 

škandalózne je tu niečo úplne iné. Vďaka. 
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Starostka: 

 Pán poslanec, my sme aj na tom rokovaní, ktoré bolo v rámci spojených komisií dospeli 

k záveru, že v tomto rozpočte nemá zmysel ísť naozaj na kosť. Musíme ten nový rozpočet 

a práve je lepšie ak teraz vyžiadame hneď od januára presné vyrozumenie, akým spôsobom sú 

jednotlivé položky robené a nastavíme ten rozpočet nájdeme jeho rezervy na to, aby sme vedeli 

pokryť naše priority, že nebudeme vlastne v tomto rozpočte pátrať až na kosť.  

Dávam slovo ešte faktickou prihlásený je pán poslanec Gruska. 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 

 Ja len mám malú poznámku. Pred chvíľou sme ste všetci odmietli rozpočtové 

provizórium a teraz všetci hlasujete za provizórny rozpočet. 

Starostka: 

 Áno... 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 

 Je to pozoruhodný postup. Máme jednu ovečku chudáka dobráka Mateja Vagáča už 

teraz obvinili z rozpočtu nejakej kapitoly, za ktorú vôbec nemôže. Všetkým sa nám to môže 

stať. Nie sme s tým stotožnení, napriek tomu sa to schváli a budeme zložito vysvetľovať, že to 

vlastne nebolo myslené vážne. 

Starostka: 

 Nasleduje prihlásená pani poslankyňa. Ešte sa prihlásila faktickou pani Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

 ... je dobrá na tom zastupiteľstve aspoň niečo sa prediskutuje. Jasné, že potom sa bude 

na komisiách diskutovať ďalej. Sú tu je tu 95 % poslancov. Na to je zastupiteľstvo, aby po tej 

diskusii urobilo nejaké uznesenie. Ja v tom nevidím nič zlé, že sa diskutuje a každý si môže 

urobiť svoj názor, každý môže povedať svoj názor. Však nemá zmysel, aby sme to urobili len 

preto, áno nie a ideme domov. Však to nie je riešenie.  

Starostka: 

 Nasleduje prihlásená pani poslankyňa Hitková.  

Poslankyňa Mgr. Hitková, PhD.: 

 Opäť keďže viem, že provizórny rozpočet viem, že som proti provizóriu, takže viem, že 

budem hlasovať. V podstate mňa zaujíma len jedna jediná vec viem, že nebol na to dostatok 

času zo strany pána Magáta a mňa zaujíma v podprograme 7.1 základné školy. Konkrétne ma 

zaujíma Základná škola Škarniclova, ktorá teda ako jediná v rámci tohto rozpočtu dostáva 

menšie prostriedky na chod školy a zaujíma ma to aj preto, lebo som medzitým skontaktovala 

pani riaditeľku, či naozaj je to tak, lebo ste hovorili, že všetci riaditelia s týmto sú stotožnení 
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a oni majú 27 nových žiakov a povedala, že musela nastať účtovná chyba, lebo rozhodne to tak 

nie je ale nevedela mi dať dáta k tomu, takže ja by som len chcela, aby to niekde bolo 

zaznamenané, že teda zrejme tam je chyba v tom rozpočte, lebo si neviem predstaviť, že tá 

škola teda naozaj žiadala o 7 000 euro menej ak majú 27 nových žiakov. 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

 Ja vysvetlím. Nebolo to to, že by škola žiadala menej. Čo sa týka financovaní škôl je to 

nie originálna kompetencia mestskej časti. Je to prenesený výkon štátnej správy, to znamená 

ľudovo povedané stojedenástky a tie my dostávame rovno upravený z Ministerstva školstva.  Ja 

idem na ten upravený rozpočet, môžem vám to potom dať. Viem, že na škole Škarniclovej je 

problém, lebo je v dvoch budovách. Budeme mať dohodovacie konanie. Povedali sme, že 

ideme po novom roku do toho. Dobre? Viem, že tie čísla nesedia. Prešli sme si to. Ale ja neviem 

ísť na to, čo mi prizná štát. To znamená, že viem, že sú v dvoch budovách, že to nie je adekvátne 

ale vedel som len to, aké som mal podklady od štátu.  

Starostka: 

 Udeľujem slovo, teda do diskusie sa prihlásil pán poslanec Palko. 

Poslanec Mgr. Palko: 

 Ďakujem pekne. No ja sa ešte vrátim k tomu, čo som vlastne chcel celý čas povedať. 

Mojím, mojou intenciou bolo vylepšiť rozpočet. Vylepšiť rozpočet v zmysle požiadavok, ktoré 

majú moji voliči a nielen teda moji. A myslím si, že keď môže starostka samozrejme, že môže 

presadzovať v provizórnom rozpočte svoju prioritu naozaj ma prekvapuje, že som tu 

zahriakovaný ako poslanec, ktorý si chce tiež presadiť svoje priority a pani Nicholsonovej 

chcem teda zopakovať ešte raz asi teda pomalšie, pretože je to. Teraz sa udial precedens a nie 

je mi známy prípad, kedy by pani Nicholsonová niečomu neporozumela, tak teraz asi prvýkrát. 

Tak ešte raz.  

Chcem vrátiť prostriedky do kapitoly životné prostredie do podprogramu odpadové 

hospodárstvo 20 000 euro a do podprogramu verejná zeleň 25 000 euro. Tie peniaze tam boli. 

A teraz tam už nie sú. Samozrejme myslím, že úrad dokáže efektívnejšie kontrolovať, či sa 

ulice čistia lepšie respektíve aspoň tak, ako majú. Ale naozaj si nemyslím, že brať tie 

prostriedky v zásade provizórnom rozpočte je správna cesta. Môj druhý návrh je skresať 

rozpočet respektíve skresať navýšenie na byrokraciu o 250 000 euro. Lucia, myslím, že to 

poznáš aj z Národnej rady, kedy takéto ficoviny dosť rada a dosť tvrdo kritizuješ. A chcem tie 

peniaze, tých 250 000 euro dať naspäť do cyklodopravy. Chcem pridať na odpadové 

hospodárstvo, čiže na čistotu, chcem pridať na verejnú zeleň, na ochranu obyvateľov a majetku, 
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na kontrolné mechanizmy a na výstavbu, opravy a rekonštrukciu ciest. Ja si myslím, že na tom 

nie je nič nezrozumiteľné. Ďakujem. 

Starostka: 

 Pán poslanec Palko, o Vašom návrhu sa určite bude riadne hlasovať. Ja len myslím, že 

sme dosť vysvetlili k tomu, že aká forma a aká motivácia je k tomu, aby sme čím skôr 

zapracovali tie priority, ktoré sú prioritami tohto zastupiteľstva. Udeľujem slovo, teda faktickú, 

pani Hitkovej. 

Poslankyňa Mgr. Hitková, PhD.: 

 Ja by som len k pánu Magátovi, ja verím tomu, že sa to robilo zodpovedne ale ja si 

myslím, že vysielame zlý signál ak pardon. Len by som chcela pánu Magátovi povedať, že som 

si vedomá, že teda toto urobil najlepšie ako sa dalo len si myslím, že to vyšle zlý signál, že 

jediná škola, ktorej vlastne berieme, teda že je tam len jedna škola, ktorej berieme financie 

napriek tomu, že sa navyšovali platy učiteľov. To je všetko. 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

 Keď môžem. Ja Vám dám tú tabuľku. Dobre? A urobíme všetko preto, aby sme to 

vedeli, aby tá škola normálne fungovala. Vždy pri zmenách rozpočtu sa dofinancovávali školy, 

aby mali na to, čo potrebuje ale vychádzal som z preneseného výkonu štátnej správy. 

Starostka: 

 Faktickou sa prihlásila poslankyňa Ďuriš Nicholsonová. 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 

 Áno aj ja som sa prihlásila teda na pána Palka, lebo predpokladám, že táto časť už bola 

uzavretá ale dobre. Pán Palko, prvé čo Vám chcem povedať je, že Vaša irónia je že ale úplne 

zbytočná. Po druhé Vám chcem povedať, že vidím, že sledujete moju prácu v Národnej rade, 

čomu sa úprimne teším. Chcem Vám povedať, že v Národnej rade sme zvyknutí pracovať tak, 

že keď nám naozaj záleží na tom, aby nám niekto podporil náš pozmeňujúci návrh, tak pred 

tým oboznámime s naším pozmeňujúcim návrhom tých, od ktorých sa uchádzame vlastne o ich 

priazeň, o ich hlas. To znamená, že ja by som si predstavovala, že nám Váš pozmeňujúci návrh, 

na ktorý máte právo, pošlete napríklad do mailových schránok, aby sme sa s ním oboznámili 

predtým ako si sadneme sem a máme rokovať o rozpočte. Ak by ste mi popísali technicky 

a veľmi konkrétne, čo chcete s navýšenými rozpočtami tak ako Vy presúvate tie peniaze 

robiť, tak ja nevylučujem, že by som možno Váš pozmeňujúci návrh aj podporila. Ale prísť 

s niečím takým na rokovanie a potom sa ešte tváriť ukrivdený, keď kritizujeme s akou 

(nezrozumiteľné) ste prišli tak to považujem za zvláštne minimálne. 

Starostka: 
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 Faktickou, sa prihlásila pani poslankyňa Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

 Ďakujem. Každé zastupiteľstvo skoro ale 95 máme zmenu rozpočtu. Nikdy sme 

neprotestovali. Pokiaľ to bolo prebraté v komisiách a všade, vždy sa odhlasovala tá zmena 

rozpočtu. Vždy to malo nejakú logiku. Nie je problém, aby sa vo februári kde v januári 

prebehnú všetky komisie toto urobilo znovu. Fakt máme dosť zastupiteľstiev a podľa potreby, 

aby sa tie ten rozpočet upravoval a ja fakt by som prosila je prvé zastupiteľstvo, skúsme bez 

irónie a bez takýchto vecí, mňa osobne to ničí. Ja sa priznám, ja si na to nezvyknem. 

Starostka: 

 Faktickou sa prihlásil pán poslanec Osuský. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

 Ďakujem. Samozrejme Vlado, že iste nie len tvojou prioritou je to, aby bola čistota, 

poriadok a tak ďalej a tak ďalej. O tom niet pochyby. Len jednu vec by som vzal obranu. 

Povedal si, že berieš z byrokracie. Ono je to samozrejme zase veľmi populárne, byrokratom 

treba zobrať nech skapú. Ale zároveň musím povedať, že úrad to nie je len byrokracia alebo by 

nemala byť zďaleka len byrokracia ale je to aj služba občanom. Ja napríklad som teraz bol hore 

dokončiť verejné obstarávanie inžinier Zagyi je pohodený sám, jediný už ostal. To znamená, že 

ak budeme potrebovať a isteže verejné obstarávanie šetrí peniaze elektronické aukcie prinášajú 

vlastne peniaze. Je dobré, aby sme tam mali ľudí. Ono ich veľmi nevidieť, nevyzerá to, že robia 

neviem akú heroickú činnosť ale dobre platený chlapík z verejného obstarávania sa zaplatí. 

Z toho jednoduchého pohľadu ako si predostrel je to byrokrat. No nie je to byrokrat i ľudia, 

ktorí vybavujú to, čo občania potrebujú sú potrební. Minimálne tak ako verejný poriadok, 

čistota a tak ďalej. Takže to hodenie byrokratov do kýbľa v mene verejného poriadku nie je 

celkom férové. 

Starostka: 

 Ďakujem. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Remiš. 

Poslanec RNDr Remiš: 

 Tak ten rozpočet bol zverejnený myslím 3. decembra a samozrejme asi sa všetci 

zhodneme, že by sme ho chceli zlepšiť ale príprava toho rozpočtu trvá podľa mňa na úrade dlhé 

mesiace, pretože nie je to len teraz na kolene prehadzovať peniaze z jednej kôpky na druhú 

a hovorili sme tomu potom teda aj na komisiách aj na miestnej rade, že v záujme takej poctivej 

prípravy rozpočtu považujem za rozumnejšie schváliť ho teda v takej podobe, ako bol 

navrhnutý a okamžite môžeme začať prácu na tom ďalšom rozpočte, ktorý sme spravili podľa 

našich priorít. 
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Starostka: 

 Ďakujem. Do diskusie sa prihlásil ešte poslanec Palko. 

Poslanec Mgr. Palko: 

 Ďakujem pekne. No tak už nemám faktické poznámky tak musím príspevkom. Lucia, 

najprv zareagujem na teba no ak si myslíš, že 8 pozmeňovákov je kláda tak ďakujem, dobre. 

To je irónia. No a Peter 420 000 eur, keď od nich odrátaš 250 000 eur, zostane ti 170 000 eur. 

Akože to sa mne osobne nezdá málo ako suma, o ktorú sa navýšia prostriedky na byrokraciu 

respektíve no. Nie je to málo, naozaj ako keď si to prehodíte na percentá, nie je to málo. 

A opakujem nerozhadzujem tie peniaze lopatou. Dávam ich na konkrétne veci, kde sa dajú 

konkrétne urobiť obstarávania, kde sa konkrétne môže zlepšiť život obyvateľov Starého Mesta. 

Ďakujem pekne. 

Starostka: 

 Ďakujem. Faktickou sa prihlásila pani poslankyňa Satinská. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

 No dovolím si reagovať na pána poslanca Palka. Opticky to naozaj vyzerá, že je to 

obrovský náraz 40 % na administratívu. Neviem to rýchlo prepočítať ale tam sa nachádzajú no 

ale tam sa nachádzajú aj také položky predpokladám ako je vyplácanie odstupných končiacim 

zamestnancom, tým pádom sa položka neviem, či si správne pamätám ale vždycky bola taká 

narastená na začiatku volebného obdobia. Tak som chcela povedať, že to nie je teda o tom, že 

sa zvyšujú platy úradníkom a na druhej strane ale tak ako poznám niektorých úradníkov 

miestneho úradu, pokiaľ som sa dozvedela o tom aké vysoké platy berú, tak si myslím, že tí 

ktorí pracujú v tej drobnej práci, že poberajú menej, než si zaslúžia.  

Starostka: 

 Možno stojí za zmienku ešte povedať, že miestny úrad prijal kolektívnu zmluvu, v ktorej 

má takisto zabezpečený určitý nárast, ktorý je zaviazaný a práve kolektívnou zmluvou môžeme 

uvažovať o tom, že či k tejto kolektívnej zmluve pristúpiť. Ale bol to tiež jeden zo vstupov, 

ktorý bolo treba zobrať, keďže je to zmluva teda záväzok. Dávam slovo do diskusie sa prihlásil 

pán Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

 Ďakujem. Myslel som si, že budem posledný ale nie je to pravda ale chcel som teda 

povedať za náš klub také ako záverečné slovo asi v tom zmysle. My sme mali včera večer klub, 

bavili sme sa o rozpočte myslím skoro dva a pol hodiny. Každý jeden z našich poslancov má 

takéto pripomienky ako má pán Palko, každý jeden z nás tam vidí nejakú rezervu, ktorú by 

chcel napraviť, opraviť možno si to vysvetľovať s pánom Magátom alebo s iným vedúcim 
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oddelenia a tak ďalej ale my sme sa teda zásadne rozhodli pre to, že nechceme, aby to išlo do 

provizória. Čiže toto je naše zásadné rozhodnutie nie, že preto nediskutujeme tak vášnivo o tých 

veciach len preto, že sme sa dohodli na klube, že nechceme provizórium, aby teda úrad 

normálne fungoval. Chceli sme tým vyjadriť istú dôveru pani starostke ale aj dôveru voči úradu 

a voči tej príprave a teraz prichádza tá naša práca tých poslancov, ktorí majú také isté 

pripomienky, také isté premeny, zmeny, presuny ale to si akože nechávame na január, február 

do nového rozpočtu a preto hovoríme, že nie provizórium ale budeme hlasovať za rozpočet, 

aby sme to posunuli ďalej a teda už len bodka na záver, že nám tu chýba pán Domorák, ktorý 

ukončoval túto diskusiu ale ja teda navrhujem, že by sme to mohli ako keby ukončovať, aby 

sme sa teda dostali ďalej, lebo myslím si, že tie kocky sú ako hodené. Ako ďalej budeme 

postupovať v tom rozpočte. Ďakujem. 

Starostka: 

 Ja chcem všetkých poslancov uistiť, že nie je žiaden zlý úmysel za týmto schválením 

tohto rozpočtu, ktorý je predložený. Má to byť motivácia k tomu, aby sme spojili sily, aby sme 

začali v novom roku efektívne a aktívne pracovať na tom, akým spôsobom bude tvorený 

rozpočet, ktorý chceme schváliť v prvom kvartáli. Obávam sa, že rozpočtové provizórium by 

poskytovalo väčšiu vôľu na to, aby sme to hľadali. Toto nás proste má motivovať k tomu, aby 

sme čím skôr dospeli k rozpočtu, ktorý Staré Mesto posunie dopredu. Nakoľko si myslím, že 

k tomu sme boli zvolení.  

Do diskusie sa ešte prihlásil pán poslanec Palko. 

Poslanec Mgr. Palko: 

 Ďakujem. No ja sa hlásim do diskusie preto, lebo som chcel ešte Vierke Satinskej 

vysvetliť, že áno ráta sa tam aj s tými odstupnými samozrejme ale keď si si možno všimla 

v roku 2020 a už som to raz spomínal sa navýši ešte o 50 000 € na rovné 4 000 000 rozpočet na 

administratívu. To znamená, že čo? Že sa tam ráta ešte s nejakým ďalším prepúšťaním, 

odstupnými? Alebo čo? Nie. Ja myslím, že 12 % navýšenie platov nedefinuje dobrého 

hospodára. Bodka. Ďakujem. 

Starostka: 

 Do diskusie sa ešte prihlásila pani poslankyňa Španková. Nech sa páči. 

Poslankyňa Ing. Španková: 

 Ďakujem pekne. Tak ja budem teda pokračovať v tej tradícii, nahradím pána Domoráka, 

čiže by som tiež teda poprosila kolegov, aby sme ukončili diskusiu ale dovolím si ešte povedať, 

že tento rozpočet bol pripravený predchádzajúcim vedením na základe podkladov odborných 

útvarov mestskej časti. Je úplne prirodzené, že teraz keď sa zmenilo vedenie, tak tie jednotlivé 
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priority aj s novým zastupiteľstvom prinesie do ďalšieho ďalšie zmeny rozpočtu. A vlastne bol 

pripravený preto ho pani starostka predložila, aby bol zabezpečený riadny chod úradu dovtedy, 

kým sa pripraví riadny rozpočet. Takže by som poprosila kolegov, aby sme tento rozpočet 

pripravili a budeme spoločne pracovať na tom, aby sme pripravili teraz zmenu rozpočtu. 

Ďakujem pekne a poprosím o ukončenie diskusie. 

Starostka: 

  Ďakujem. Takže pokiaľ nie sú ďalšie pripomienky poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia k prvému bodu programu. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

 Ďakujem. K bodu č. 1 sme dostali 2 pozmeňovacie návrhy, obidva sú od pána poslanca 

Palka. Prvý návrh uznesenia navrhuje zobrať z kapitoly 3.1.2 rozvoj cyklodopravy 45 000 eur 

a presunúť tieto peniaze do kapitoly 4.1 odpadové hospodárstvo 20 000 eur a do kapitoly 4.2 

verejná zeleň 25 000 eur. 

Starostka: 

 Ďakujem. Takže hlasujeme o návrhu pána poslanca Palka. Poprosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Ďakujem. Prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Konštatujem, že návrh pána Palka nebol schválený nakoľko proti bolo 19 poslancov 

a za bol 1, zdržali sa 2. Poprosím teda návrhovú komisiu o návrh uznesenia k pôvodnému 

návrhu. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

 Ďakujem ale ešte by sme mali. 

Starostka: 

 Aha. Pardon, tak ešte teda k druhému pozmeňujúcemu návrhu pána poslanca Palka. 

Poprosím. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

 Takže teraz prečítam k bodu 1 druhý pozmeňovací návrh pána poslanca Palka. A ten 

znie zobrať z kapitoly 1.4 administratíva 250 000 eur a presunúť tieto peniaze do kapitoly 4.1 

odpadové hospodárstvo 60 000 eur, do kapitoly 4.2 verejná zeleň 10 000 eur, do kapitoly 2 

ochrana obyvateľov a majetku 50 000 eur, do podkapitoly 2.3 služby verejného poriadku 

50 000 eur a do podkapitoly 3.1.1 výstavba, opravy a rozvoj ciest 50 000 eur. 
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Starostka: 

 Ďakujem. Poprosím poslancov, aby sa prezentovali. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Ďakujem. Prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Konštatujem, že návrh poslanca Palka k zmene rozpočtu nebol schválený, nakoľko proti 

bolo 21 poslancov, za bol 1 poslanec, držalo sa 0 a nehlasoval 0. Pristúpime teda k návrhu 

uznesenia k bodu 1, to znamená návrh na schválenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto na roky 2019 až 21. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

 Ďakujem. Ešte chcem upozorniť kolegov, že my sme dostali pred chvíľou od pani 

inžinierky Schmidtovej tú druhú časť uznesenia, ktorú sme doteraz nemali v tlačenej podobe. 

Takže budeme hlasovať o tomto uznesení ako ho máme a dovoľujem si teda povedať, že návrh 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesenie znie takto. Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za A schvaľuje po prvé rozpočet mestskej časti, po druhé 

rozpočet mestskej časti na úrovni hlavných kategórií, po tretie rozpočet tvorby a použitia 

mimorozpočtových fondov na rok 2019 v tých 3 bodoch a potom za B berie na vedomie 7 

bodov, ako máme uvedené v materiáli a zase splnomocňuje starostku mestskej časti vykonávať 

rozpočtové opatrenia v súlade s paragrafmi zákona v bodoch 1 a 2. 

Starostka: 

 Ďakujem. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Ďakujem. Konštatujem, že Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 

roky 2019 až  21 bol schválený, za bolo 20 poslancov, proti bol 1, zdržalo sa 0 a nehlasoval 1. 

Ďakujem poslancom za prejavenú dôveru. Týmto ukončujeme bod č. 1 rokovania a pristúpime 

k bodu č. 2, ktorým je Návrh termínov na zasadnutia na rok 2019. 
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2. Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 

 

Starostka: 

 Zoznam termínov, ktorý predkladáme ako návrh vám bol doručený a máte ho v podstate 

v podkladoch, ktoré máte pred sebou. Jedná sa o 7 zastupiteľstiev, ktoré by prebehli v roku 

2019 riadnych. V prípade potreby vieme sa stretnúť aj na mimoriadnych zastupiteľstvách ale 

tieto termíny by boli teda ako návrh na zasadnutie riadnych zastupiteľstiev Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v termínoch 19. február, 12. marec, 28. 

máj, 25. jún, 24. september, 5. november a 17. december. Ostáva v podstate sú to utorkové 

termíny v termíne o 9-tej ráno, pokiaľ sa nedohodneme inak.  

Otváram diskusiu k predloženému materiálu. Prihlásený je pán poslanec Vagač, nech sa 

páči. 

Poslanec Ing. Vagač: 

 Ďakujem. Ja sa chcem teda spýtať, lebo my sme dostali včera mailom tieto, tento rozpis 

a priznám sa, že dosť to viažeme aj k tej rozprave toho rozpočtu, lebo tým, že v tom včerajšom, 

čo sme dostali bolo, že to prvé bude piateho a to druhé bude 12.3. áno?  

Niekto: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Ing. Vagač: 

 Čiže teraz platí tento áno? Nie ten... 

Starostka: 

 Vzhľadom na to, že k tejto úprave došlo a na žiadosť poslanca zaradili sme tú, ktorú 

vieme, že určite by sme ju schvaľovali, takže ak máte záujem teda dať návrh na iný budeme 

o tom určite hlasovať. 

Poslanec Ing. Vagač: 

 Dobre ale platí to, čo včera došlo? Teda platí 19. a 12.3.?  

Starostka: 

 Áno, tento tlačený, ktorý máte je najvhodnejší vzhľadom na to aj, že v zastupiteľstve 

máme aj poslancov Národnej rady. Snažili sme sa, aby nebol prekryv týchto rokovaní alebo 

teda v tej minimálnej miere, akej je možný a takto bol upravený. Tak sme to riešili aj ten bod 

sme zaradili teda dodatočne, lebo som mala pocit, že aj vy aj úrad potrebuje mať jasno v tom, 

v akých termínoch v tom nasledujúcom období by mal teda akože riadne zasadať 

zastupiteľstvo. 
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Poslanec Ing. Vagač: 

 Dobre, len som chcel povedať, že nám vyhovuje, aby to bolo 12.3., aby sme tú zmenu 

toho rozpočtu... 

Starostka: 

 Áno, práve preto. 

Poslanec Ing. Vagač: 

 ...urobili dobre tak ďakujem pekne. 

Starostka: 

 Dobre, takže ďalší do diskusie, je prihlásená pani poslankyňa Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 V podstate sme si to povedali presne pán Vagač. Čiže (nezrozumiteľné) sa práve pretože 

12. marec by mal byť kľúčový, ktorý by mal byť návrh rozpočtu, ktorý by už mal zohľadňovať 

priority poslancov. Čiže prečo sa to celé posunulo s tým, že naozaj sme trošku zakomponovali, 

že tu máme troch poslancov Národnej rady, ktorí by boli veľmi vďační, aby sa mohli 

zúčastňovať týchto rokovaní, čiže sme sa snažili vyjsť aj im v ústrety. Takže ďakujem za 

porozumenie. 

Starostka: 

 Ďalším prihláseným je pani poslankyňa Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

 Ďakujem. Ja už každé volebné obdobie hovorím, že ja nemám rada mimoriadne 

zastupiteľstvá. Ja s tým mám problém v robote, ja sa priznám. Ja nemám problém dopredu rok 

nahlásiť, uvoľnia ma, zariadim si to a podobne. Beriem toto, že toto je doslova a do písmena 

provizórny ale nám sa osvedčilo minule, že sme naozaj okrem januára, novembra mali ale tak 

samozrejme každý mesiac zastupiteľstvo plánované. Takže dobre, beriem ale nasledujúce 

volebné obdobie by som bola naozaj rada, aby bolo každý mesiac to zastupiteľstvo s tým, že 

vždy je lepšie každý mesiac pravidelné a skončí na čas ako mať potom mimoriadne, ktoré ja 

neviem ako iní ale ja mám problém v robote si to zariadiť. 

Starostka: 

 Ja by som to vysvetlila. Určite je nemáme problém ani ako úrad ani ako starostka mať 

každý mesiac zastupiteľstvo a plne uznávam tie argumenty. Tento rok, ktorý nás čaká 2019, je 

neštandardný a všetky samosprávy majú znížený počet zastupiteľstiev vzhľadom na voľby 

a súvisiace, keďže sú dvoje volieb v tomto roku tie úlohy úradu, ktoré v tom čase musia byť 

v podstate koncentrované, tak kvôli tomu je výpadok možno v niektorých mesiacoch v tých, 

ktorých sú očakávané prezidentské voľby a potom europarlament. Takže preto aj na župnom 
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zastupiteľstve máme len 6 zastupiteľstiev v tomto roku práve kvôli týmto všetkým okolnostiam. 

Som za to, aby sme mali intenzívnu nakoniec tá intenzívna kooperácia môže byť aj na úrovni 

klubov, možno na úrovní stretnutí, ktoré určite budú prebiehať aj mimo týchto zastupiteľstiev. 

Tieto zastupiteľstvá ale viažu úkony úradu, viažu termíny na predkladanie materiálu pre 

miestnu radu, predkladanie materiálu do komisií preto je to takto nastavené.  

Faktickou sa prihlásil pán poslanec Osuský. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

 Ďakujem. Halka, ja by som ťa chcel upokojiť aj tvojich pacientov. Vieš aj oni teda 4 

roky dozadu sme nemali obdeň mimoriadne zastupiteľstvá, takže aj keď sa tu hovorí 

o mimoriadnych zastupiteľstvách u nových kolegoch možno vzniká dojem, že zastupiteľstvá 

mimoriadne sú také ako videnie slnka. Nie je to tak. A neboj sa iste ich nebude toľko, žeby ti 

to rozvrátilo klientelu u Milosrdných. 

Starostka: 

 Dobre. Faktickou zareagovala pani Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

 Ďakujem. Ale to vravím práve to bolo to, že potom sme tie posledné tri roky upravili, 

že bolo každý mesiac zastupiteľstvo aj tak boli nejaké dve tri mimoriadne ale ja to beriem. Ja 

by som sa len chcela spýtať, že či ten septembrový termín náhodou by sa nedal o týždeň 

posunúť to zastupiteľstvo dopredu skôr 24. mínus 7. Náhodou, či by sa to nedalo posunúť 

dopredu. Či je to viazané na niečo iné? Je tam dosť veľký odstup medzi tým letným a týmto. 

Starostka: 

 Môžete to dať ako návrh a dáme, asi sa teraz, keď začneme diskutovať naprieč tak... 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

 No preto sa pýtam, lebo oni majú logiku nejakú v tom, preto... 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 ... ešte tie dve septembrové týždne by boli na zber materiálov a prípravu materiálu 

necháme aj úradníkov v takomto nejakom režime, tak ja by som sa prihovárala ... 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

 ... preto sa pýtam. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 ...pani poslankyňa, ja by som sa prihovárala, že nechať 24-tého. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

 Dobre. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 
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Ďakujem. 

Starostka: 

 Ja by som dala hlasovať. Dobre ešte faktickou prihlásený pán poslanec Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

 Ja som sa len chcel spýtať, že teda vypadol ten aprílový termín a tam je obrovská tá 

medzera, čiže tam sú nejaké voľby preto? 

Starostka: 

 Áno. 

Viacerí: 

Prezidentské. 

Poslanec Ing. Vagač: 

 Aha. 

Starostka: 

 Ako v zákone je dodržaný ten odstup. 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Tam je totiž zákonne daný odstup medzi tými zastupiteľstvami, takže veľmi sa 

nevyhneme tomu, že... 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Ináč to už, keď je to zastupiteľstvo... 

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Dobre ako. Nejakým konsenzom tento zoznam vznikol. Pokiaľ sú nejaké návrhy na 

úpravu alebo vstup na zmenu termínu, tak by som poprosila poslancov, aby písomne teda 

požiadali. Ak nie, tak by som uzatvorila diskusiu, teda ak nie sú ďalší prihlásení k druhému 

bodu, ktorým je Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a poprosila návrhovú komisiu o prednesenia 

návrhu. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 
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 Ďakujem. Uznesenie k bodu 2 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto za A berie na vedomie plán termínov zasadnutí miestnej rady a za B schvaľuje plán 

termínov zasadnutí miestneho zastupiteľstva, čiže A je miestna rada, B je miestne 

zastupiteľstvo. 

Starostka: 

 Ďakujem. Poprosím poslancov, prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Ďakujem. Prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Konštatujem, že Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 bol schválený 100 percentami 

prítomných poslancov. Ďakujem veľmi pekne. Verím, že dodržíme teda tento rozvrh s tým, že 

naplníme ho aj obsahom, ktorý bude pre Staré Mesto prospešný. Ešte by som otvorila, teda 

uzavrela druhý bod a otvorila bod Rôzne. 

 

3. Rôzne 

 

Starostka: 

 Prihlásený je pán poslanec Dostál. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ďakujem a mal by som dve veci v bode Rôzne a jednak by som dal na zváženie zmenu 

spôsobu hlasovania, my sme tu dlhý čas veľkú časť toho minulého volebného obdobia mali 

hlasovanie rovno, teda nie že prezentuje sa, čakáme a potom hlasujeme ale rovno sme hlasovali, 

máme tam možnosti za, zdržal sa, proti, kto stlačí jeden z týchto troch, jedno z týchto troch 

tlačidiel a tak sa zároveň prezentuje, potom došlo počas jedného zastupiteľstva z takej situácii, 

že nejaký poslanci prichádzali, odchádzali, tak sa to zmenilo ale neuveriteľne to naťahuje 

a zbytočne naťahuje rokovanie poslanci predpokladám, že majú rozmyslené, či chcú hlasovať 

za, proti alebo zdržať a teda ja som bol v rôznych zastupiteľstvách a systém je taký, že teda nie 

je to oddelené ale sa hlasuje, čiže by som navrhoval, aby sme sa vrátili k tomu pôvodnému 

spôsobu hlasovania, že rovno budeme stláčať za, zdržal sa alebo proti, to je predpokladám 

technická vec, netreba na tom meniť rokovací poriadok, ak má niekto nejakú výhradu zásadnú, 
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nech ju povie, ja na tom netrvám ale myslím si, že ušetríme čas, ktorý je naozaj úplne zbytočne 

zabitý týmto spôsobom hlasovania. 

Druhú vec, ktorú by som chcel kolegom povedať ako predseda komisie pre ochranu 

verejného záujmu, dostali ste od pani tajomníčky komisie pani Revayovej informáciu, že ste 

povinní do 30 dní od ujatia sa funkcie podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok, podáva sa to 30-tích dní od ujatia 

sa funkcie, my keďže sme sa ujali funkcie zložením poslaneckého klubu 04. decembra, takže 

sme povinní podať tieto oznámenie do 03. januára. Táto povinnosť sa týka novozvolených 

poslancov, teda môžu samozrejme podať aj tí, ktorí boli poslancami doteraz ale v zmysle 

zákona ak opätovne bol funkcionár zvolený do verejnej funkcie do tej istej funkcie a podal 

v kalendárom oznámení , v kalendárnom roku oznámenie, čo sme my teda všetci, ktorí sme boli 

poslancami v predchádzajúcom volebnom období podali, tak nie je povinný podať opätovne, 

samozrejme môže, ale nie je povinný ale teda dávam do pozornosti novozvoleným poslancom, 

aby túto povinnosť nezanedbali, lebo zákon je napísaný tak, že zdržanie sa čo i len o jeden deň 

je porušením zákona, ktoré je nutné sankcionovať a nie je možné tam pokutu odpustiť. 

A teda ešte jednu vec k tomuto. Dáva sa tam informácia o príjmoch za predchádzajúci 

kalendárny rok, čiže pokiaľ budete dávať to oznámenie v tomto kalendárnom roku, tak je to za 

predchádzajúci kalendárny rok, čiže za rok 2017, v prípade, že by ste ho podali v tých prvých 

troch dňoch budúceho kalendárneho roka, tak zákon nie je úplne jasný, či sa tým myslí 

predchádzajúci rok teda k ujatiu sa funkcie, teda za rok 2017 alebo predchádzajúci ku dňu 

podania, teda za rok 2018, čo predpokladám, že väčšina z nás ešte nebude mať v tom čase 

zbilancované príjmy, čiže nie že by z toho niečo vyplývalo, keď budete postupovať tak alebo 

onak, keď toto zákon jednoznačne nerieši ale teda pokiaľ to dáte za tento, teda v tomto 

kalendárnom roku, tak to treba dať za rok 2017 tie príjmy a potom oznámenia budeme všetci 

podávať k 31. marcu budúceho kalendárneho roka. 

Starostka: 

Áno, môžem potvrdiť, v piatok sme na zastupiteľstve na župe práve prerokovali pokutu 

za nedodržanie tohto, síce nulovú ale bola schválená pokuta, takže treba v tomto ustrážiť si ten 

obsah, ktorý je potrebné vyplniť k tým majetkovým priznaniam a dodržať termíny. 

Čo sa týka tej technickej veci, to vyriešime v rámci úradu, neviem, či sa chceme dať 

o tom hlasovať alebo to ešte preberieme, myslím si, že takisto k tým bežným hlasovaním je, že 

sa rovno hlasuje a toto klipkanie nás drží síce možno v pozornosti ale nie je úplne príjemné 

a dobre v prípade, že. 

Pani poslankyňa Ležovičová sa prihlásila. 
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Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem, ja by som len chcela poprosiť, keďže je nové volebné obdobie, niektoré veci 

boli rozrobené z minulého volebného obdobia, aby sa miestny úrad teda pozrel na to, ako vyzerá 

rozpracované ihrisko pred Redutou pri, Notrdamka, áno. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Rieši sa to, nezaspalo to, rieši sa to. Dobre, ďakujem. 

Starostka: 

Všetky úlohy, ktoré boli rozpracované sme vyžiadali teda, aby sme mali prehľad o tom, 

v akom sú stave, rovnako z tých investičných akcií sme vyžiadali rozdelenie tých investícií, 

ktoré sú hradené z dotácie vlády a ktoré sú hradené z tej pôžičky alebo teda z toho daru. Časť 

pôžička, časť dotácia, chceme vedieť, v akom to je stave a tam tiež vlastne ostávajú rezervy, 

ktoré vieme naplniť našimi programovými prioritami. 

Do diskusie sa ešte faktickou prihlásil pán Mikulášek poslanec. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Ja len som chcel v kontexte toho pokračujúceho zase poprosiť starostku, aby keďže 

budú prichádzať zmeny na úrade, asi aj v personálnych záležitostiach, aby nášho vedúceho 

klubu alebo teda nejako nám dala vedieť, že kde sa počíta na zmenách, na akých a tak viac 

s nami komunikovala tie interné veci úradu, lebo sa nás to samozrejme dotýka, naši občania 

riešia tie problémy s tým úradom, potom nevedia, na koho obrátiť, príde asi obdobie nejakých 

zmien si myslím, takže by som rád bol tak akože aktuálne informovaný ako to stojí, 

pravidelnejšie, takže by som chcel týmto vyzvať na takého informovanie našu pani starostku 

alebo prednostu alebo toho, komu to má na starosti. Ďakujem. 

Starostka: 

Samozrejme a ten nástup si vyžiadal určité rozhodnutia rovnako ako v prípade rozpočtu 

som pristúpila k kontinuite, to znamená, tie oddelenia, ktoré majú riadnu a dobrú prevádzku 

pokračujú ďalej, čo bolo povinné osadiť prednostu, nakoľko táto pozícia ostala neobsadená, 

rozhodla som sa poveriť pani Hahnovú, ktorá robila prednostku v predchádzajúcom období 

s tým, že dostala zástupcu prednostky pána Jána Lazara, ktorí spolu pripravujú, kontrolujú chod 

úradu s tým, že na to prechodné obdobie, ktoré je aj zákonom daná tá lehota maximálne sa 

ukáže, aká je činnosť tejto nie dvojičky ale vlastne činnosť alebo spolupráca a aké bude teda 

ďalšie rozhodnutie. Sú o tom informovaní aj teda, je to tom informovaný aj úrad.  
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Čo sa týka ostatných oddelení a vedúcich pozícií, na jednotlivých oddeleniach 

miestneho úradu, budeme postupovať na obsadzovaní funkcií v súlade s tým, ako sme sa 

zaviazali, to znamená budú transparentné výberové konania s jasnými pravidlami a o tom budú 

informovaní nielen poslanci, ale všetci Staromešťania, takže to by malo v tom najbližšom 

období januárovom prebehnúť. 

Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Gruska, faktickou, pardon. 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 

Ja by som len, pani starostka, úplne náhodou som sa včera dozvedel, že ste podpísali 

pred pár dňami zmenu organizačnej štruktúry úradu, to je tiež taká vec, možno by bolo dobré, 

že by sme vedeli, je to vaša právomoc ale keď to náhodou človek nájde na webe, mne to 

nepripadá (nezrozumiteľné). 

Starostka: 

Jedná sa o oddelenie stratégie a programového alebo projektového riadenia. Táto vec je 

v kompetencii štatutára, je to vec, ktorá má riešiť práve priestor na naše priority a nastavenie 

tej komunikácie, nakoľko takéto oddelenie na tomto úrade vôbec nebolo zriadené, ja keďže 

vieme, že sme vyzvaní do viacerých projektov, ja som vám to vlastne oznamovala, že aj z toho 

dôvodu potrebujeme okamžite, aby vedel úrad zastupovať osoba, ktorá má kompetencie a preto 

sa pristúpilo k takémuto riešeniu. Toto je takisto dočasne teda akože poverené oddelenie, to 

znamená, že určite budete informovaní a určite bude všetko transparentné a tak, aby sme 

naplnili úlohu dobrého úradu, ktorú máme vlastne ako cieľ v najbližšom období získať takéto 

hodnotenie. 

Do diskusie sa faktickou prihlásila pani Kleinert poslankyňa. 

Poslankyňa Mgr. art. Kleinert: 

Dobrý deň, ja by som len chcela vedieť, že kde sa ešte všade udiala zmena, viem, že na 

komunikačnom oddelení je pani Klobušická, ide mi o to, že aj keď riešime nejaké projekty už 

teraz, tak aby sme vedeli v podstate akúkoľvek zmenu, pričom táto sa nás týka vcelku akože 

priamo, čiže ak sú ešte nejaké zmeny, ja by som poprosila, aby si nám to dala vedieť ideálne 

teraz a potom priebežne samozrejme, ako sa veci dejú.  

Starostka: 

Dobre, tak by sme pripravili potom k môžeme teda aj k tomuto obdobiu ešte aktuálne 

k dnešku vám zašleme ten stav, aký je na pozícii teda tých hlavne tých zmenených, lebo tie 

ostatné zatiaľ ostávajú, áno, to je samozrejmý fakt, že tlačové oddelenie alebo to komunikačné 

prebehlo zmenou, bolo to výber, ktorí sú ľudia, ktorí dokážu komunikovať môj obsah tak, aby 
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myslím si, že sú to veľkí profesionáli a veľmi príjemní ľudia na to, aby sme dokázali 

spolupracovať aj teda v tom širšom okruhu. 

Nasleduje pán Vagač, ktorý sa prihlásil do diskusie. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem, ja som sa prihlásil s iným ale len doplním tú vec, že možno bolo dobrým 

pravidlom, že na webovej stránke mesta, Starého Mesta, kde tie informácie boli, ja som teda. 

Budú ja som napríklad to, že pani vicestarostka Uličná nenašiel na webe Starého Mesta, našiel 

som to v kuriérovi Bratislavskom ako oznam alebo v SME alebo tak, takže to len asi to chcem 

len doplniť, že aby tieto veci ako boli normálne len komunikované na webe ale to teraz nedávam 

ako výtku len ako pripomienku. 

Starostka: 

Jasné. Chcem tým povedať, keď zverejnenie nejakého dokumentu osem dní putuje, tak 

takisto zmena toto sa musí zmeniť ale tiež to nezmením rozhodnutím úplne že zo sekundy na 

sekundu. Nastavíme systémy a nastavíme systémy kontroly toho, ako sa plnia.  

Poslanec Ing. Vagač: 

Áno, a druhú vec, čo som teda chcel povedať, neviem, či vás ale mňa už kontaktovali 

nejakí občania alebo odborná verejnosť, ktorí by chceli pracovať v komisiách a teraz to by sme 

si mali povedať, že kedy a ako toto chceme ako riešiť, že doplnenie do tých komisií a do ktorých 

a ten mechanizmus a druhá vec je aj rady škôl a obsadenie týchto vecí, čiže toto by sme mali 

tiež dostať od úradu, že akým spôsobom toto budeme ďalej riešiť. 

Starostka: 

Myslím si, že v tomto sviatočnom období a keďže ešte máme advent, potom čo prídu 

Vianoce až do nového roka asi by bolo najlepšie to vyriešiť takým spôsobom, ako sme riešili 

komisie, že by sme si rozposlali školy s tým, že poslanci by rady škôl obsadili na základe 

záujmu a to by sa mohlo diať zatiaľ teda akože mailovou komunikáciou a v januári si na 

stretnutí zosumarizujeme ten stav a vôbec tie počty a záujem a na nejakom spoločnom stretnutí, 

ktoré môžeme spraviť tak podobne ako tiež to bolo, že by sme vlastne začali si dohodli ten 

systém, ako budeme postupovať pri tvorbe spoločného staromestského programu. 

Aha, pani doktorka Hahnová sa prihlásila s technickou poznámkou, takže jej udeľujem 

slovo. Pani prednostka. 

JUDr. Hahnová, poverená riadením miestneho úradu: 

Dobrý deň prajem, ja by som len chcela doplniť v nadväznosti na tie organizačné zmeny, 

ktoré spomínala aj pani starostka, ono v podstate funguje to tak, že v zmysle, čo sa týka 

organizačných zmien v zmysle zákona je to v kompetencii ako povedala pani starostky a do 
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zastupiteľstva sa dáva len potom informácia. Teraz sa udiala vlastne len tá jedna jediná, ktorú 

ste našli na webe ale keďže toto je mimoriadne zastupiteľstvo, tak my sme tú informáciu 

v podstate nepredkladali a takisto aj čo sa týka pani Uličnej, tu je v minulosti prijaté uznesenie, 

na základe ktorého máme zverejnenú takzvanú informáciu o organizácii samosprávy. Tam sú 

vlastne naprieč samosprávou Starého Mesta tam sú uvedené všetky zásadné informácie, čo sa 

týka škôl, škôlok, zariadení, obchodných spoločností, takisto vedenia úradu a to je tiež 

informácia, ktorá sa do zastupiteľstva dáva po každej jednej zmene. Keďže ako som povedala, 

toto bolo mimoriadne, čiže my kompletne túto informáciu, ak sa ešte niečo udeje do konca 

decembra alebo začiatkom januára každopádne túto informáciu dostanete potom na januárové 

riadne zastupiteľstvo. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

JUDr. Hahnová, poverená riadením miestneho úradu: 

Februárové, pardon, februárové zastupiteľstvo. 

Starostka: 

Udeľujem alebo s technickou poznámkou sa prihlásil poslanec Dostál. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

Ja som chcel navrhnúť niečo podobné, teda aby sme na najbližšie zasadnutie riadne 

dostali informáciu o organizačnej štruktúre a o zmenách vykonaných a rovnako, čo sa teda týka 

školských komisií teda v zastúpeniach v rade škôl. Tak to si myslím, že je možné riešiť už na 

tom najbližšom zasadnutí a teda ak budú od poslancov návrhy, tak je to možné schváliť členov 

rád škôl za samosprávu už na tom februárovom zasadnutí. Čo sa týka komisií, tam by asi bolo 

dobré, keby sme si dohodli nejaký spôsob, či a ako chceme rozšíriť teda rozšíriť členstvo 

v komisii aj o neposlancov, pretože v minulosti tu neboli neposlanci členmi komisií. Ja som 

v zásade za to, aby to boli aj neposlanci členovia komisií ale mali by sme si dohodnúť nejaký 

spôsob tak, že možnože na tom najbližšom zasadnutí by sme mali schváliť nejaký materiál, 

akým spôsobom sa doplnia komisie a potom možno na tom ďalšom doplniť komisie o nových 

členov. 

Starostka: 

Ešte sa faktickou prihlásil pán poslanec Mikulášek. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Ja som teda len chcem teda upozorniť alebo teda upriamiť pozornosť na to, že my sme 

asi nespochybňovali kompetencie pani starostky a to, čo sa tu snažíme asi viacerí z nášho klubu 

povedať je to, že nechceli by sme o tej informácie buď ich ani nenájsť, to, čo sa týkalo pani 
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Uličnej nebolo to ani na webe a tie, ktoré nájdeme na webe, že bolo by takým dobrým 

znamením, keby sme tieto informácie dostali možno mailom alebo teda z úradu, keďže sme 

poslanci a hovorím, že tá doba bude veľmi rýchla, veľmi sa to podľa mňa dynamicky bude 

meniť, tak v takej dobrej viere by sme mohli dostávať tie informácie tak aktuálnejšie, aj keď to 

nepôjde možnože na verejnosť až neskôr alebo nejakým zverejnením na webe ale keď už to je 

zrejmé na úrade, tak možno od vás, pani prednostka alebo teda od pani starostky alebo nejaký 

spôsob, nájsť spôsob, ktorým by sme to dostávali aktuálnejšie, aby sme vedeli aj my, že na 

koho sa máme obrátiť, keď tam je zmena, že prídem a už tam neni ten istý človek, že hľadám 

niekoho, kto tam už nie je. Hej. To bolo celé k tomu. 

Starostka: 

Samozrejme. Udeľujem slovo pani poslankyni Ležovičovej. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

Ďakujem. Nechcela som sa hlásiť na technickú, ja by som bola veľmi rada, keby sme 

na tých neposlancov vybrali najprv nejaký kľúč, aby sa nám nestalo to, čo na meste, že niekedy 

je toľko neposlancov, že prehlaso, keby teda prišlo k lámaniu chleba, na komisií prehlasujú 

úplne záujem mesta, predsa len tí poslanci majú lepšie informácie ako tí neposlanci. Čiže treba 

vybrať kľúč, aby sa nestalo situácia, že naozaj poslanci niektorí nebudú môcť prísť, však 

poznáme komisie v úvodzovkách aj teraz som si všimla, že noví poslanci sa nahlásili do 

veľkého počtu komisii, nie do tých dvoch, tak veľmi rýchle prídu na to, že časovo sa to nedá 

stíhať alebo aby sa to naozaj nestalo, že prídu neposlanci, ktorí prehlasujú nie celkom dobré 

informácie, ktoré oni teda majú alebo nemajú, to je jedna vec a druhá vec, ja by som sa chcela 

spýtať, či budeme pokračovať v Staromestských novinách. 

Starostka: 

Áno, Staromestské noviny budú pokračovať, jediná zmena je, že teraz januárové číslo 

nevyjde a vyjde dvojité februárové, bývalo to tak bežne, tiež to nie je že výnimočné, že buď 

nebolo decembrové alebo nebolo januárové, vzhľadom na to, aké je teraz obdobie dovoleniek 

a všetkého, budeme mať februárové, v ktorom by som už mohli predstaviť aj vlastne ten posun 

dopredu.  

Čo ešte by som iba k tým komisiám povedala, že existujú celkom slušná metodika 

Transparency International ako postupovať pri tvorbe a vlastne konštruovaní takýchto komisií, 

ktoré sú otvorené aj neposlancom a akým spôsobom podchytiť dajme potom dajme tomu ich 

neúčasť, ktorá spôsobuje potom problém pri uznášaniaschopnosti, sú na to naozaj metódy, 

môžeme si to predstaviť v rámci nejakého návrhu, ktorý sa môže dopĺňať alebo teda upraviť 

alebo pozmeniť ho. 
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Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

... lebo ľudia sa pýtajú, oni majú radi, nie každý má internet ako berme to týmto 

spôsobom a ak teda zároveň sa pýtajú, či bude lepšia donáška tých novín alebo dostatočné 

množstvo aspoň v našich centrách, ktoré máme, lebo my máme centrá, kde by kľudne mohli 

byť a tí ľudia tam chodia a vybrali by si, ale oni nie sú ani v centrách a neprídu ani do schránok. 

Čiže treba toto vymyslieť ale im vyhovuje táto forma informovanosti, čo sa robí, čo je 

a podobne, čiže tá písaná forma je dobrá, že nebude január, to je v pohode ale v princípe, aby 

sa pokračovalo ďalej a doplnilo rozdistribuovanie, aby ľudia vedeli, keď ich nedostanem do 

schránky, kde ich nájdem. 

Starostka: 

No informácia má zmysel, keď sa dostane k tomu určenej osobe, problém týchto novín 

je, že naozaj sú zvláštne doručované v Starom Meste, my sme ich celé roky ani v tom našom 

okolí ani nedostávali, to znamená efektivita je jedna a z vecí, ktorá je z mojich, nie že priorít 

ale v podstate spôsobe uvažovania. Myslím si, že Staromestské noviny môžu ostať ale určite 

budeme hľadať spôsob cieleného doručovania alebo nejakej možno zmeny na tejto úrovni, nie 

teraz v tom najbližšom období ešte pôjdeme v tom štandardom móde. 

Do diskusie sa ďalej prihlásila pani poslankyňa Kleinert.  

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Aha, pardon, ešte technickou pani Satinská. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem, ja som chcela reagovať na pani kolegyňu doktorku Ležovičovú. Ja osobne 

som za to, aby boli zástupcovia občanov hlavne tých odborných združení členmi komisie, 

v sociálnej komisii už mám, teda to prednesiem členom komisie, ako by som si predstavovala 

vykreovať teda tých ďalších členov komisie. Zásade je taká, že väčšina členov komisie musí 

byť poslancov a teda môžeme dovoliť ako tých ďalších občanov a to, že potom poslanci 

nechodia na tie komisie a prehlasujú ich občania považujem za chybu poslancov, nie že chyba 

nie je chyba to, že tam dovolíme menšinu tých občanov, ktorí potom nás môžu prehlasovať. 

Tak nám treba, keď nechodíme na komisie. 

Starostka: 

Ďakujem. A teraz udeľujem slovo pani poslankyni Kleinert prihlásenej. 

Poslankyňa Mgr. art. Kleinert: 
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Ja by som len chcela veľmi rýchlo téma ešte webová stránka. Predpokladám, že 

staremesto.sk sa bude nejakým spôsobom rekonštruovať, každopádne aspoň rýchle zmeny by 

sa dali urobiť, jedna by som chcela navrhnúť, aby tam boli aj vymenované kluby, ktoré sú 

a druhá vec je, že by sme mohli ísť aj trošku príkladu gramaticky správneho používania, čiže 

možnože by bolo dobré, keby tam boli predsedníčky, keď sú to ženy a nie že predseda, keď už 

vieme mať gramaticky správne iné veci, takže skúsme na toto si dať pozor. Ďakujem. 

Starostka: 

Dobre, verím, že je to zaznamenané. Dobre ďakujem, ešte udeľujem slovo prihlásenému 

pánovi poslancovi Vagačovi. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem, ja som chcel poprosiť kolegov poslancov a poslankyne, ktorí sa prihlásili, že 

budú sobášiť, že dostali rozpis, ja som dneska ráno hovoril s pani vedúcou matriky a povedala 

mi, že nikto sa zatiaľ nehlásil a teraz sa robí rozpis na prvé tri, áno ako jedna sa teda prihlásila 

pardon, prvé tri mesiace, to znamená, že tí, čo mali vôľu, tak prosím vás hláste sa a samozrejme 

isté zaškolenie bude treba, je možné, že teraz po zastupiteľstve by sa streli s pani vedúcou ale 

hlavne ide o to, že ten rozpis sa kreuje teraz na ten štvrťrok, čiže tí, ktorí aby bolo to sobášenie 

zabezpečené, takže poprosím vás hláste sa k tomu. Ďakujem.  

Starostka: 

Našťastie verím, že v tom prvom kvartáli je menej svadieb ako v tom treťom ale 

uznávam môžeme sa potom pripraviť.  

Faktickou sa prihlásil pán poslanec Mikulášek, nech sa páči. 

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

Ja len rýchlo zareagujem na pána Vagača ohľadne tých sobášov, ja som tam prihlásený 

a pochopil som to tak, že dnes po tomto zastupiteľstve si sadneme s pani a tam dáme aj ten 

rozpis. 

Starostka: 

Tak. Je taká rýchla doba. Pokým nie sú ďalší prihlásení a nikto teda už nemá záujem 

vstúpiť do diskusie, áno. Pristúpila by som teda k bodu Vystúpenia občanov. Sú nejakí 

prihlásení alebo majú záujem sa zapojiť? Dobre, pokiaľ nie, tak v prvom rade uzatváram 

diskusiu k bodu 3 Rôzne. 

Keďže nemáme záujem teda prejdeme si teda možno tie veci k tomu, že je množstvo 

akcií súvisiacich ešte z koncom roka nejaké zaujímavé akcie v rámci začiatku roka, tieto 

informácie budú teda delegované občanom, oznámené občanom tou bežnou formou, zatiaľ teda 

takou, aká je a jedná sa o Trojkráľový pochod, ktorý sa pripravuje, ďalej je to príprava Silvestra, 
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teda v opačnom poradí, príprava Silvestra, ktorú organizuje mesto, Staré Mesto je v súčinnosti 

s prípravou tohto podujatia, poskytujeme priestor pre policajtov a požiarnikov myslím, ktorí 

vlastne strážia bezpečnosť tejto silvestrovskej noci a veľa akcií sa deje. Je to taký rušný advent 

napriek tomu, že by to malo byť obdobie pokoja.  

Chcem vám zapriať, aby ten záver roka bol pokojný a aby predurčil úspešný nový rok, 

ktorý bude naozaj od nás vyžadovať kopec kooperácie, dobrých nápadov, možno veľkorysosti 

a verím, že bude to úspešný rok. Týmto by som chcela uzavrieť a ukončiť dnešné zastupiteľstvo 

a poďakovať sa všetkým za účasť. 
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