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Mestská  časť  Bratislava–Nové  Mesto, Junácka  ul. č. 1, Bratislava 
 

 
Z á p i s n i c a 

 

z 13. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  29.11.2016 
 
Prítomní: Mgr. Kusý, Ing. Winkler, Ing. Mgr. Baník, Ing. Böhm, Ing. Haile, JUDr. Mikulec , Ing. 

Kollárik, Ing. Augustinič, Ing. Bielik, MUDr. Dubček, Ing. Galamboš,  Ing. Gašpierik,  Ing. 
Vítková,  

 
Ospravedlnený: Mgr. Pfundtner 
 
Neospravedlnený:  0 
 
 

Rokovanie  13. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o 9:15 hod. 
otvoril  Mgr. Rudolf Kusý – starosta mestskej časti. 
 

 
Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkami (uznesenie č. 

13/01): 
A.  z programu rokovania stiahnuť body: 
        - Návrh na prenájom časti budovy spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť 

Belemit, s.r.o. 
        -  Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc.č.11820/28, katastrálne 

územie Nové Mesto.  
 
  B.   do programu rokovania zaradiť bod: 

R/1 - Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 19013/2, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech Ing. Jaroslava 
Marka a MUDr. Andrey Markovej, obaja bytom Semilonská 11, Bratislava  

R/2 - Vybudovanie  a zriadenie  novej  materskej  školy Za kasárňou 2 v  mestskej časti  
Bratislava-Nové Mesto. 

R/3 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy 
na prenájom spoločenského domu “Vernosť“ 

 
 
 Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení MUDr. Pavola Dubčeka (uznesenie 
č. 13/02). 

 
 
Miestna  rada prerokovala predložené materiály v tomto poradí: 

 
1. Správa o plnení uznesení Miestnej rady MČ B-NM 
 
 Správu predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM. Uviedol, že trvá plnenie uznesení, 
splnené  boli uznesenia a rušia sa uznesenia podľa  predtlače.  
 

V diskusii nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 13/03 bez pripomienok a konštatuje, že: 
1. Trvá plnenie uznesení: 1/28; 03/09; 09/21; 
2. Splnené boli uznesenia: 12/03; 12/05;12/06; 12/07; 12/08; 12/09; 12/11; 12/12; 12/15; 

12/16;012/17; 12/18; 12/19; 12/21; 12/22; 12/23; 12/26; 12/27 
3. Zrušené boli uznesenia: 12/04; 12/10; 12/13; 12/14; 12/20; 12/24; 12/25 
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2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa 

určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 
  

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu Mgr. Marianna 
Moravcová Tomčíková,  vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov miestneho úradu, a Ing. Andrea Kutarňová, odd. právne, podnikateľských činností, 
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov miestneho úradu 

 
Dôvodová správa uvádza, že Dňa 09.09.2016 bol mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

doručený priložený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III číslo: Pd 
256/16/1103 – 2 zo dňa 07.09.2016 proti ustanoveniam § 2 ods. 2 druhá veta, § 4 a § 5 ods. 2, 
4, 5, 6 a 7, § 6 ods. 1 a § 7 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto č. 5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných 
prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 14/2008 zo dňa 
16.12.2008 (ďalej len „protest prokurátora“), ktorým okresný prokurátor navrhuje predmetné 
ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia ako nezákonné zrušiť. 

Vzhľadom na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 5Svzn/2/2012 zo dňa 
29.04.2013 je zrejmé, že právomoc starostu stanovovať prevádzkový čas individuálne zo 
zákona obci nevyplýva a nie je možné ju vo VZN zakotviť, pričom platná právna úprava 
nateraz neumožňuje mestu, ani jeho časti, aby rozhodovalo individuálnym právnym aktom 
o konkrétnom čase predaja či prevádzky služieb u konkrétneho podnikateľa.   

Orgán verejnej správy, ak zistí, že protest je dôvodný, je povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora podľa § 27 ods. 3 zákona č. 
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov všeobecne záväzný predpis zrušiť 
alebo ho podľa povahy veci nahradiť všeobecne záväzným predpisom, ktorý bude v súlade so 
zákonom, prípadne aj s inými všeobecne záväznými predpismi. O vyhovení protestu a zrušení 
alebo zmene všeobecne záväzného predpisu alebo o nevyhovení protestu upovedomí orgán 
verejnej správy prokurátora  najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora. 

Po spracovaní návrhu VZN bol tento dňa 27.10.2016 odoslaný prokurátorke  Okresnej 
prokuratúry Bratislava III so žiadosťou o zaslanie jej prípadných pripomienok k návrhu VZN. 
Vzhľadom na to, že pripomienky prokurátorky neboli doručené mestskej časti pred 
odovzdaním návrhu VZN na ďalšie konanie, budú pripomienky, v prípade ich zaslania 
prokurátorkou, zapracované do materiálu dodatočne. 
 
 V diskusii  vystúpili:, Ing. Böhm, JUDr. Mikulec , Ing. Kollárik, Ing. Augustinič Ing. Galamboš,  
Ing. Gašpierik,  Ing. Vítková,  

 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 13/04, ktorým odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu schváliť  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok. 

    
 
 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych 

daniach na území MČ B-NM 

 
Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM,  spracovateľom je Ing. Ingrid Hollá, 

referentka oddelenia hospodárskeho a finančného. 
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Dôvodová správa uvádza, že Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vyplynul 
v predkladanom znení z dôvodu niektorých úprav, vytvorenia príloh k žiadosti o úľavu v prípade 
užívania verejného priestranstva, nutnosti umožnenia platby dane nad 2.000 Eur v splátkach a bližšej 
špecifikácii jednotlivých druhov nevýherných hracích prístrojov (ďalej len „NHP“) a s tým súvisiacej 
úpravy sadzieb za NHP a predajné automaty (ďalej len „PA“)  

V poslednom čase je zo strany daňovníkov zvýšený počet otázok na vysvetlenie druhov 
nevýherných hracích prístrojov. Zastávame názor, že je potrebné bližšie špecifikovať jednotlivé druhy 
NHP a zároveň aj upraviť výšku sadzby dane príslušnú pre jednotlivé druhy NHP, nakoľko daňovníci 
prevádzkujúci NHP vyjadrujú sústavne nespokojnosť s nastavenou výškou sadzby dane za NHP.  
Zároveň všeobecne záväzné nariadenie obsahuje návrh jednotnej výšky sadzby dane za PA. 

Od roku 2012 do 2014 sme mali registrovaného len jedného daňovníka za NHP. Z uvedeného 
dôvodu s cieľom zvýšiť príjem z miestnych daní bol vypracovaný systém zisťovania umiestnenia NHP 
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V priebehu roka 2015 prebehlo miestne zisťovanie 
umiestnených NHP v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v zmysle § 37 zákona č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zamerané na zistenie skutočného počtu NHP a PA v našej mestskej časti. Jeho výsledkom 
bolo zdanenie všetkých prevádzkovaných NHP aj za uplynulé roky. Miestnym zisťovaním sa takto 
dosiahlo zvýšenie príjmov z dane za NHP i za PA.  

V poslednom období však daňovníci prevádzkujúci NHP vyjadrujú čoraz viac nespokojnosť 
s nastavenou výšku sadzby za NHP, ktorú porovnávajú aj so sadzbami iných mestských častí. V tejto 
súvislosti navrhujeme bližšiu špecifikáciu NHP a úpravu ich sadzieb. 

Pri návrhu nových sadzieb dane PA a NHP na rok 2017 sme vychádzali z porovnania sadzieb 
s inými mestskými časťami. Prikladáme tabuľku s prehľadom aktuálnych sadzieb uvedených daní v 
jednotlivých mestských častiach. Okrem toho prikladáme ako prílohu aj tabuľku, ktorá obsahuje údaje 
o skutočnom výbere daní za predchádzajúce roky v našej mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
a predpokladaný dopad úpravy sadzieb  na výšku výberu dane z PA a NHP. 

Vzhľadom na to, že niektorí daňovníci pri vyrubenej vyššej dani ako 2 000 Eur nie sú schopní 
danú daň zaplatiť v jednej splátke, navrhujeme, aby pri výške dane nad 2.000 Eur daňovník uhradil 
daň v dvoch rovnomerných splátkach, a to v súlade so splatnosťou určenou vo vydanom rozhodnutí. 

 
V diskusii vystúpil:  Mgr. Kusý. 

 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 13/05, ktorým odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu schváliť  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto o miestnych daniach na území MČ B-NM bez pripomienok. 

 
 
 
4. Informácia o zavedení poplatku za rozvoj 

 
Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľom je RNDr. Jana 

Ondrová, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného. 
                                                 
RNDr. Ondrová uviedla, že po dlhších diskusiách sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla 

na  zákone č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Zákon bol schválený  20. novembra 2015 a nadobudol účinnosť od. 1. 11. 2016.  

Miestny poplatok za rozvoj je poplatkom, ktorý bude v zmysle citovaného zákona príjmom 
rozpočtu obce a v prípade Bratislavy bude tento príjem prerozdelený medzi hlavné mesto a jednotlivé 
mestské časti, nakoľko tak v súlade so zákonom ustanovil Štatút hlavného mesta SR Bratislavy 
v znení dodatkov, ktorý nadobudne účinky od. 1. decembra 2016.      

Správcom poplatku za rozvoj v Bratislave budú v súlade s dodatkom Štatútu hlavného mesta 
Bratislavy mestské časti. Z toho vyplýva, že jednotlivé mestské časti ako správcovia miestneho  
poplatku za rozvoj tento poplatok budú musieť po účinnosti dodatku k Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy ustanoviť na svojom území všeobecne záväzným nariadením. V zmysle cit. zákona v súlade 
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s ustanovením § 7 bod (4)  mestská časť bude môcť ustanoviť sadzby poplatku za rozvoj alebo ich 
zmeniť  všeobecne záväzným nariadením iba k 1. januáru  kalendárneho roka. 

Vzhľadom na to, že príjem z tohto poplatku bude zrejme tvoriť značný podiel príjmovej časti 
rozpočtu, je potrebné tento poplatok ustanoviť týmto všeobecne záväzným nariadením s účinnosťou 
od 1. 1. 2017. 

 
 V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Mgr. Baník, JUDr. Mikulec , Ing. Kollárik, Ing. Augustinič, 
Ing. Bielik, Ing. Galamboš. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/06, ktorým berie na vedomie Informáciu o pripravovanom 

návrhu VZN MČ B-NM o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ B-NM. 
 

 
 
5. 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 MČ B-NM a výška príspevku rodičov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených MČ B-NM 
 
Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu Mgr. Vladimír 

Novák, vedúci oddelenia školstva. 
  

Dôvodová správa uvádza, že V zmysle § 4 ods. 3 písm. h/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7a ods. 2 písm. g/ a § 15 ods. 2 písm. a/ 
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov a § 6 ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

   
                  

počet   suma navýšenie 

    zamestnancov detí  v roku 2016 na  rok  2017  o na zamestnanca mesačne o 

 materské  školy 138 1126 1 420 € 1 500 € 
80 
€ 653 € 54,4 € 

 školský  klub detí 55 1 352 330 € 350 € 
20 
€ 492 € 41 € 

 školské  jedálne 56 3830 170 € 187 € 
17 
€ 1 163 € 96,9 € 

 
V školskom roku 2016/2017 nastúpilo do materských škôl 1126 detí, čo je o 33 detí menej, 

ako v predchádzajúcom školskom roku. Náklady by predstavovali sumu vo výške 1 689 000,- €.  
Navŕšenie oproti  minulému  roku o 43 220 €. 

Do školských klubov detí sa prihlásilo 1352 žiakov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom o 52 žiakov menej. Náklady by predstavovali sumu vo výške 473 200 €. Zvýšenie  oproti  
minulému  roku  o 9 880 €. 

V školských jedálňach máme v školskom roku 2016/2017 prihlásených 3830 stravníkov, čo je 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 66 stravníkov viac. Náklady by predstavovali sumu vo výške 
716 210 €. Navŕšenie  oproti minulému  roku o 76 330 €. 
  Predpokladané celkové náklady MČ  BANM budú vo výške 2 878 410 €. Navŕšenie oproti  

minulému  roku spolu o 129 430 €.  

 
Prehľad  dotácií mestských  častí za  rok  2016: 

  Mestská  časť materské  školy ŠKD školská  jedáleň 

1. Petržalka 1920 559 194 



 
5 

2. Ružinov 1400 280 120 

3. Staré  Mesto 1380 290 110 

4. Dúbravka 1600 300 110 

 
       V diskusii nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 13/07, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu     
   a)  s c h v á l i ť 

Všeobecne záväzné nariadenie 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 časťou   Bratislava-Nové Mesto, 

b)  u l o ž i ť   

riaditeľom škôl použiť finančné prostriedky na platy učiteľov v materských  školách, 
vychovávateľov v školských kluboch detí a nepedagogickým zamestnancom škôl. 
 

 
 
6. Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
 

Materiál predložil JUDr. Richard Mikulec, poslanec MZ MČ B-NM, tajomník MR, 
spracovateľom materiálu sú Mgr. Lukáš Bulko, poverený vedením Referátu pre participáciu, 
a referenti Referátu pre participáciu Mgr. Peter Nedorosčík a Ing. Miroslav Švec. 

 
Dôvodová správa uvádza, že predkladaný návrh pravidiel patricipatívneho rozpočtu v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto je výsledkom série diskusií s verejnosťou a poslancami miestneho 
zastupiteľstva. Priebeh participatívneho rozpočtu v minulom roku aj verejná diskusia ukázali, že 
uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 22/16 zo dňa 03. 06. 2014, na základe, ktorého tento 
mechanizmus fungoval už viac nie je postačujúci. Predkladaný materiál preto precíznejšie opisuje 
jednotlivé procesy a kompetencie verejnosti, miestneho úradu a zastupiteľstva. 
 
 V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Winkler, Ing. Böhm, JUDr. Mikulec , Ing. Kollárik, Ing. 
Augustinič, Ing. Bielik, MUDr. Dubček, Ing. Galamboš,  Ing. Gašpierik,  Ing. Vítková, Mgr. Bulko, 
Mgr. Nedoroščík. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 13/08, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

Návrh pravidiel participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s pripomienkami. 

- v bode 2.2 RPP tretia zarážka – v texte za ... podľa zadania starostu mestskej časti doplniť 

text a miestneho zastupiteľstva, 
- v bode 2.4 MZ  

a) za bodkočiarku prvého odseku doplniť text: vrátane finančných prostriedkov 
určených na mzdy a PR 

b) na konci bodu doplniť text:: MZ schvaľuje jednotlivé projekty 
- v bode 3.1- Prípravná fáza v bode A/ vypustiť zarážku č. 4 
- v bode 3.2.1 – Fyzické hlasovanie –  
- a)   v prvom odseku vypustiť text: alebo prechodným 

b) upraviť spôsob hlasovania uvedený pod písmenom a, b, c, 
c) v texte uvedenom pod písmenom a) vypustiť text resp. prechodný 

- v bode 4.3.3. Realizácia občianskych projektov – doplniť obdobie do kedy sa môžu 
podávať projekty (do 30.9. bežného roka) 

 
 
O 10:48 odišiel Ing. Gašpierik. 
O 11:18 odišla Ing. Augustinič. 
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7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu MČ B-NM 
 

Materiál predložili Ing. Stanislav Winkler, zástupca starostu, a  JUDr. Richard Mikulec, 
tajomník MR, spracovateľom materiálu je JUDr. Richard Mikulec, tajomník MR. 

 
Dôvodová správa uvádza, že predmetné navrhované nové znenie všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto (ďalej len „nové VZN“) je odlišné od aktuálne schváleného všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Nové mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „pôvodné VZN“) najmä v časti:  

a) vypustenia druhej vety bodu 1 článku 3 pôvodného VZN, t.j. dotačnej schémy týkajúcej sa 
participatívneho rozpočtu z dôvodu predloženia navrhovaných „Pravidiel participatívneho 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“, kde je spôsob poskytovania finančných 
prostriedkov schválených v rozpočte na projekty participatívneho rozpočtu, upravený, 

b) vypustenia bodu (6) z článku 5 pôvodného VZN vzhľadom na navrhnuté opatrenia 
vychádzajúce z kontroly mestskej časti Národným kontrolným úradom, 

c) doplnenie bodu 3 článku 7 pôvodného VZN o spôsob a termín doručovania výzvy na vrátenie 
dotácie, resp. jej časti.    

 
 V diskusii vystúpili: Ing. Bielik 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/09, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

nové znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok. 

 
 

 
8. Návrh rozpočtu  MČ B-NM na rok 2017-2019  

 
Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti, spracovateľom materiálu je RNDr. 

Jana Ondrová, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného. 
 
RNDr. Ondrová uviedla, že na rokovanie Miestnej rady predkladáme návrh rozpočtu 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2017-2019. Predkladaný návrh rozpočtu 
vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 564/2004 Z. z. 
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.  

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2017 nadväzuje na dosiahnuté výsledky 
hospodárenia v uplynulých  rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a 
predpokladaných príjmov a výdavkov.  
Rozpočet na rok 2017 sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva záväzným 
dokumentom usmerňujúcim  hospodárenie mestskej časti, návrhy rozpočtu na roky 2018 
a 2019, i keď významovo dôležité, majú len orientačný charakter.  

Predkladaný návrh  rozpočtu je spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu 
rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019“  vydanej v súlade § 14 zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní 
návrhu rozpočtu postupujeme v zmysle rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová 
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. 
MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.  
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Znovu platí požiadavka  vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia  schodkového 
kapitálového rozpočtu  za predpokladu  reálneho vykrytia schodku  z prostriedkov 
mimorozpočtových fondov. 

V predloženom návrhu na rok 2017 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, 
a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet sme 
krátili požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i rozpočtových organizácií.  

Súčasťou návrhu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie.  
   
 V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Bielik, Ing. Böhm, Ing. Galamboš.  
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 13/10, ktorým prerokovala návrh rozpočtu mestskej časti 
Bratislava–Nové Mesto na rok 2017. 

 
 
 
9. Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2016-2020 
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu Ing. Daša 
Effenbergerová. 

 
Dôvodová správa uvádza, že Program  rozvoja  (ďalej len „PRO“), spolu s územným plánom, je 

základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a 
konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, 
formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. 
Dokument plne nadväzuje na strategické dokumenty  a to na Národnú stratégiu regionálneho rozvoja 
na roky 2014-2020, taktiež na ciele  PHSR BSK na roky 2014-2020, Regionálnu integrovanú územnú 
stratégiu  Bratislavského kraja na roky 2014-2020 a samozrejme aj s PHSR hl. m. SR Bratislavy na 
roky 2010-2020. 
     Koncom roka 2014 bola schválená novela Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja, ktorá je účinná od 1. januára 2015, pričom nastavuje novú štruktúru PHSR a upravuje nové 
povinnosti samospráv ako subjektov v regionálnom rozvoji. V zmysle uvedenej novely sú obce/VÚC, 
ktoré majú svoj PHSR schválený pred 1. januárom 2015, povinné uviesť ich do súladu s 
ustanoveniami zákona. Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej 
dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je v niektorých prípadoch podmienkou 
na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov 
(napr. z fondov EÚ).   
     Samotné spracovanie  PRO bolo zabezpečené externým dodávateľom, ktorý bol v januári 2016  
vyobstarávaný v procese verejného obstarávania (Inštitút priestorového plánovania ). Strategický 
dokument PRO sa následne tvoril participatívnym spôsobom od februára 2016, v súlade so zákonom č. 
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.. Pri tvorbe dokumentu 
sa rešpektovala metodika spracovania programu rozvoja obce a spoločného programu obcí (pracovné 
znenie) zverejnenú Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoj SR v septembri 2016.  
    Pre podporu spracovania dokumentu boli vytvorené dva orgány a to: 
1. Riadiaci tím PRO mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a  
2. Pracovné skupiny PRO mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  
Členovia riadiaceho tímu ako aj pracovných skupín boli menovaní v súlade s uznesením zastupiteľstva 
(číslo uznesenia: 11/06). 

Materiál bol predložený na prerokovanie v odborných komisiách.  
Výsledným programovým dokumentom, ktorý vzišiel z tejto 10-mesačnej práce je program 

rozvoja, ktorý sa snažil zohľadniť všetky prezentované názory a potreby v mestskej časti. Obsahuje 
vízie, ciele, aj konkrétne aktivity, ktoré prispejú k udržateľnému rozvoju mestskej časti. Dokument 
určuje zodpovednosti, definuje partnerov, odhaduje potrebné finančné zdroje. Na realizáciu PRO bude 
potrebné okrem rozpočtu MČ získať aj financie z externých zdrojov, resp. dostupných grantových a 
dotačných programov. V oblasti financovania stanovených cieľov teda predpokladá aj pomoc 
partnerov identifikovaných v programovej časti PRO. 
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 V diskusii nikto vystúpil. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/11, ktorým odporúča  miestnemu  zastupiteľstvu schváliť 

Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2016-2020  bez pripomienok. 
 
 

 

10. Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2017  
 

Materiál predložil Ing. Martin Böhm, miestny kontrolór, spracovateľ materiálu Ing. Martin 

Böhm, miestny kontrolór  
 
Materiál obsahuje Plán činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2017 . 
 

V diskusii vystúpili: Ing. Bielik, Ing. Böhm, Ing. Galamboš,  Ing. Vítková. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 13/12, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2017 bez pripomienok.   
 
 
 

11. Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a 

Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2017 
 
       Materiál predložil JUDr. Richard Mikulec, tajomník MR, spracovateľ materiálu Júlia 
Červenková, vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov. 
 

Dôvodová správa uvádza, že materiál sa predkladá v zmysle schváleného Vecného plánu 
zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva na rok 2016.   

 
V diskusii nikto nevystúpil. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/13, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

Časový harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2017 bez pripomienok.   

 
 

 

12. Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady MČ B-NM a Miestneho zastupiteľstva MČ 

B-NM na rok 2017 
 

Materiál predložil JUDr. Richard Mikulec, tajomník MR, spracovateľ materiálu Júlia 
Červenková, vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že materiál sa predkladá v zmysle schváleného Vecného plánu 

zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva na rok 2016.  Materiál zahŕňa podklady 
z jednotlivých útvarov Miestneho úradu Bratislava-Nové Město. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/14, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

Vecný plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto 
na rok 2017 bez pripomienok.   
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13. Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III 
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu Júlia 
Červenková, vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že JUDr. David Lindtner, predseda Okresného súdu Bratislava III, 

listom č. Spr.-3369/2016 zo dňa 10. 10. 2016 požiadal prednostu Miestneho úradu Bratislava-Nové 
Mesto Ing. Mgr. Ľubomíra Baníka o súčinnosť pri zabezpečovaní voľby prísediacich Okresného súdu 
Bratislava III  a to: 

1. Ing. Radomíra Slávika 
2. JUDr. Lukáša Pešku 
3. JUDr. Emiliána Pavlíka 
4. Mgr. Michala Balacenko 
5. Teréziu Molnárovú 
6. Olgu Jágerskú 

na funkčné obdobie rokov 2016 – 2020 
Podľa ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. za prísediaceho môže byť zvolený občan, 

ktorý : 
f/ v deň zvolenia dosiahol najmenej 30 rokov, 
g/ je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, 
h/ je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne 

vykonávať, 
i/ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 
j/ súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu. 

Menovaní uvedení pod číslo 3-6 funkciu prísediacich  vykonávajú niekoľko volebných období za 
sebou (posledné volebné obdobie 2010 - 2014). K tejto činnosti pristupujú zodpovedne, s ich prácou 
zo strany príslušných predsedov senátov je vyslovovaná spokojnosť a prejavili záujem túto funkciu 
vykonávať opätovne. Tiež predseda Okresného súdu Bratislava III vyslovil s ich prácou spokojnost. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/15, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 

pripomienok 
do funkcie  prísediacich Okresného súdu Bratislava III : 
1. Ing. Radomíra Slávika 
2. JUDr. Lukáša Pešku 
3. JUDr. Emiliána Pavlíka 
4. Mgr. Michala Balacenko 
5. Teréziu Molnárovú 
6. Olgu Jágerskú 
na volebné obdobie rokov 2016 – 2020. 
 
 
 
 
 
 
14. Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2017 v mestskej  časti Bratislava-Nové 

Mesto 

 

Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti, spracovateľ materiálu je Viera 
Zámečníková, vedúca Matričného úradu B-NM. 

 
Dôvodová správa uvádza, že Schválením sobášnych obradov podľa predloženého návrhu môže 

mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyberať správne poplatky za sobáše mimo plánu. Sobášne 
termíny sú plánované tak, aby jeden termín bol v prvej polovici mesiaca a druhý termín v druhej 
polovici mesiaca, pričom sú zohľadnené štátne sviatky. Podľa zákona o správnych poplatkoch je to 
suma vo výške 16,50 €,  túto čiastku snúbenci radi uhradia s tým, že si môžu vybrať takmer 
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ktorýkoľvek im vyhovujúci termín.   
     V roku 2016 zaznamenal Matričný úrad MČ Bratislava-Nové Mesto mierny pokles civilne, ale 
najmä cirkevne uzavretých manželstiev. K  29. 11. 2016  bolo uzavretých  109 sobášov, z toho 104 
civilných obradov, mimo termínu bolo 33 sobášov (najmä počas týždňa), 5 obradov bolo mimo úradne 
určenej  siene (hotel West, reštaurácia Mólo).  

Záujem o sobášne obrady v týždni a termíny mimo plánu sobášov využívajú občania nielen našej 
mestskej časti, ale aj z iných častí Bratislavy a iných miest Slovenska. Snúbenci, z ktorých ani jeden 
nemá trvalý pobyt v našej mestskej časti, platia ešte ďalší príspevok vo výške 100,- €, čím sa zvyšuje 
suma vybraných správnych poplatkov. 
     Všetky správne poplatky, ktoré matričný úrad vyberie za sobášne obrady mimo predloženého 
plánu, sú príjmom mestskej časti. Za rok 2016 to bude suma viac ako 2000,- €. 
Zákon NR SR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – Sadzobník 
správnych poplatkov  I. časť  Všeobecná správa  
Položka č. 18 písm.(c) - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  - 16,50 € 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/16, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť  

Plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava –Nové Mesto na rok 2017 bez pripomienok. 
 

 
15. Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre 

spoločnosť Vernosť, spol. s r.o. 

  

Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 
Mgr. Bronislava Petríková, odborný referent oddelenia výstavby, investícií na správy majetku. 

 
Dôvodová správa uvádza, že Časť spoločenského domu „VERNOSŤ“ (ďalej v texte ako 

„Vernosť“), nachádzajúceho sa na ul. Nobelova č. 30 v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, na pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 13528, s.č. 1300, zapísaného na LV č. 3749, je nájomcovi – Vernosť, spol. 
s r.o. prenechaná do nájmu na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 zo dňa 29.07.2002 v znení jej 
dodatkov (ďalej v texte ako „NZ“). K nájomnej zmluve existuje k dnešnému dňu celkovo deväť 
dodatkov.  

Už dodatok č. 3 zo dňa 30.10.2010 znižoval dovtedy platné ročné nájomné vo výške 86.304,19 € 
(štvrťročné nájomné predstavovalo sumu 21.576,05 €); o 25%, t. j. na 64.728,- €, pričom nájomca bol 
aj naďalej oprávnený k použitiu 10 % z ročného nájomného ako vecné plnenie, t. j. konečná výška 
ročného nájomného predstavovala sumu 58.255,33 €. Taktiež aj dodatok č. 5 zo dňa 27.11.2012 
znižoval ročné nájomné podľa Dodatku č. 3 na sumu 3.894,- € mesačne. Dodatkom č. 6 bola NZ 
uzatvorená na dobu neurčitú a nájomcovi znížené nájomné na sumu vo výške 2.000,- € / mesačne do 
30.06.2014, dodatkom č. 7 mu bolo opätovne znížené nájomné na 2.000,- € / mesačne do 31.12.2014 
a dodatkom č. 8 bolo opätovne znížené nájomné na sumu vo výške 2.000,- € / mesačne do 31.12.2015. 
Predmetný nájom bol znižovaný na obdobie, kedy mala prebiehať verejná obchodná súťaž na 
prenájom Vernosti (ďalej v texte ako „súťaž“). Nakoľko sa do súťaže neprihlásil žiaden záujemca 
a nájomcovi sa nezmenila finančná situácia nájomca znovu požiadal o zníženie nájomného. Dodatkom 
č. 9 bolo opätovne znížené nájomné na sumu vo výške 2.000,- € / mesačne do 31.12.2016 a nájomca 
sa zaviazal umožniť návštevníkom denného centra seniorov a knižnice bezplatné užívanie toaliet, 
ktoré sa nachádzajú v spoločných priestoroch budovy. Ďalej sa nájomca zaviazal zaplatiť zmluvnú 
pokutu za porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy vo výške 500,- € za každé jednotlivé 
porušenie  

Zároveň je potrebné uviesť, že v budove Vernosti sa so súhlasom nájomcu, zriadila knižnica – na 
prízemí pri hlavnom vstupe. Na prízemí sa rovnako nachádza aj denné centrum seniorov so 
samostatným vchodom. Pôvodný nájom bol dojednaný za prenájom priestorov na troch podlažiach vo 
Vernosti o celkovej výmere 4138 m2 a aj napriek zníženiu rozsahu nájmu, nebolo nájomcovi nájomné 
celkovo znížené, čo však nájomca akceptoval.   
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Záverom si dovoľujeme uviesť, že spoločnosť Istrochem reality, a.s. už v súčasnej dobe užíva 
parkovisko pred budovou Vernosti, ako jediné parkovisko, na čo má, ako vlastník právo. Za 
predpokladu, že parkovisko pred budovou nebude možné využívať vôbec, budova sa stane 
neprenajateľnou.  
 

V diskusii nikto nevystúpil. 
 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/17, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 

pripomienok zníženie mesačného nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ – 
súpisné číslo  1300, ktorý sa nachádza sa na ul. Nobelova č. 30 v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, na 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísanom na LV č. 3749, ktorý je, na základe Zmluvy 
o nájme č. 128/02 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov č. 1 až 9, prenajatý nájomcovi - spoločnosti 

Vernosť, spol. s r.o., so sídlom: Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16540/B na sumu vo výške 2.000,- € mesačne 

, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
; z dôvodu, že 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 aj za účelom prevádzkovania telovýchovného zariadenia, 
určeného pre širokú verejnosť a z predložených podkladov je zrejmé, že nie je schopný platiť plnú 
výšku dohodnutého nájomného  
; ako aj z dôvodu, že nájomcovi bol zúžený rozsah predmetu nájmu v súvislosti s využitím priestorov 
na prízemí spoločenského domu, na vybudovanie knižnice Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
ako aj Denného centra seniorov 
; a to od 01.01.2017 do 31.12.2017                                                                                                                                                                             
s podmienkou, že v prípade nájomca predmetný dodatok nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia 
uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
 
 

16. Návrh na prenájom časti budovy spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Belemit, 

s.r.o. 
 

Predkladateľ stiahol  materiál z rokovania. 
 

 
 

17. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra 

„C“ KN parc. č. 5930/36, ostatné plochy, o výmere 64 m
2
 a parc. č. 5930/37, ostatné plochy, 

o výmere 22 m
2
, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 147/2016 oddelením od 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere 10146 m
2
, v k.ú. 

Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava  
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 
Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že Spoločnosť MVA Immo, s.r.o. (ďalej len „žiadateľ“) požiadala dňa 

17.08.2016 o prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, zastavané plochy a nádvoria, 
v rozsahu 85,6 m2 z celkovej výmery 10 232 m2, pričom dodatočne žiadateľ doručil geometrický plán 
č. 147/2016 na oddelenie pozemkov parc. č. 5930/36, o výmere 64 m2 a parc. č. 5930/37, o výmere 22 
m2 (ďalej len „pozemky“) od pozemku parc. č. 5930/1. Tento geometrický plán presne zameriava časť 
pozemku, o ktorej prenájom má žiadateľ záujem. Spolu sa jedná o výmeru 86 m2..  

Zámerom žiadateľa je prenajať si daný pozemok za účelom vybudovania 7 parkovacích státí 
k nadstavbe 2 bytových jednotiek v bytovom dome na Višňovej 8. Povinnosťou stavebníka je 
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vybudovať parkovacie státia, pričom úprava právneho vzťahu k pozemkom je podmienkou vydania 
územného rozhodnutia. Vybudované parkovacie státia by žiadateľ následne po ich kolaudácii 
odovzdal do užívania mestskej časti, takže by boli verejné a určené na všeobecné užívanie obyvateľov 
v danej lokalite.  
 

Pozemok parc. č. 5930/1 je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–
Nové Mesto. 

Nájomné za pozemky bolo stanovené na základe znaleckého posudku č. 335/2016 zo dňa 
08.11.2016 vypracovaného Ing. Petrom Vinklerom vo výške 1130 EUR/rok. 

V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí) ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak, 
ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku 
obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem 
nájmov majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. 

Osobitný zreteľ je v tomto prípade daný tým, že žiadateľ v lokalite s výrazným nedostatkom 
parkovacích miest vybuduje parkovacie miesta, ktoré následne bezodplatne odovzdá do majetku 
mestskej časti a budú určené verejnosti.  

 
V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš, Mgr. Kusý. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/19, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 

pripomienok prenájom pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 5930/36, ostatné 
plochy o výmere 64 m2, parc. č. 5930/37, ostatné plochy, o výmere 22 m2, ktoré vzniknú na základe 
geometrického plánu č. 147/2016, oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné 
plochy o výmere 10 232 m2, evidovaného na LV č. 3673,  
; na dobu určitú, do protokolárneho odovzdania vybudovaných parkovacích státí do majetku mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto 
pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava  
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov  
z dôvodu, že nájomca na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v lokalite s výrazným nedostatkom 
parkovacích miest, vybuduje parkovacie státia, ktoré odovzdá do majetku mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto a budú určené verejnosti,  
; za nájomné stanovené znaleckým posudkom č. 335/2016 zo dňa 08.11.2016 vyhotoveným Ing. 
Petrom Vinklerom vo výške:     1130 €/rok 

; za podmienky: 
- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v 
miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej lehote 
podpísaná, uznesenie stráca platnosť 
-  nájomca sa zaväzuje najneskôr v lehote  30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
odovzdať vybudované parkovacie státia do majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto; v prípade, 
že parkovacie státia v uvedenej lehote neodovzdá, vznikne prenajímateľovi nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 7000,- €. 

 
 
 

18. Zámer na odkúpenie pozemkov registra “C“ KN parc. č. 13145/108, 13148/2, 13148/3, 

13148/18, 13148/19, 13149/216, v k.ú. Nové Mesto od Ministerstva hospodárstva SR 

 
Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 

Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 
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Dôvodová správa uvádza, že Dňa 10.04.2013 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie na 
umiestnenie stavby „Nové vinice“, ktorej stavebníkom je spoločnosť World Trading s.r.o., so sídlom 
Dunajská 15/A, Bratislava (ďalej len „stavebník“), kde súčasťou celej stavby je o.i. aj stavebný objekt 
SO 05 Objekt občianskej vybavenosti, ako aj SO 06 Dopravné komunikácie, spevnené plochy, 
parkoviská a stanovištia kontajnerov. 

Dňa 11.03.2016 požiadal stavebník o vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt SO 06 
Komunikácie a terénne úpravy, ktorý je súčasťou stavby „Nové vinice“, pričom toto konanie bolo 
prerušené rozhodnutím č. 3343/2016/UKSP/VIDM-105 zo dňa 06.05.2016 o.i. z dôvodu potreby 
preukázania vlastníckeho alebo iného práva k pozemkom. 

Pozemky registra “C“ KN parc. č. 13145/108, 13148/2, 13148/3, 13148/18, 13148/19, 13149/216, 
v k.ú. Nové Mesto v lokalite Skalická cesta vo vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR sú 
pozemkami, na ktorých je možné vybudovať prístupovú komunikáciu III. triedy na náklady 
stavebníka, čím by pozemky mohli byť využité na skvalitnenie infraštruktúry v danej lokalite a tým aj 
na skvalitnenie života jej obyvateľov.  

V súčasnosti prebiehajú rokovania so stavebníkom ohľadom darovania finančných prostriedkov 
mestskej časti na kúpu predmetných pozemkov vo vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR, preto 
mestská časť v rozpočte nevyčleňuje na kúpu týchto pozemkov žiadne finančné prostriedky. 

Zároveň je cieľom stavebníka zrealizovať na vlastné náklady výstavbu novej časti komunikácie 
Skalická cesta na predmetných pozemkoch, ktorú by stavebník následne odovzdal Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom zaradiť túto do siete miestnych komunikácií, ako komunikáciu 
III. triedy. 

Ministerstvo hospodárstvo vyjadrilo súhlas s predajom pozemkov mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto za cenu navrhnutú starostom mestskej časti vo výške 12 €/m2. Vzhľadom na ceny pozemkov 
v danej lokalite je predpoklad, že cena určená znaleckým posudkom by bola výrazne vyššia, pričom 
v zmysle telefonického vyjadrenia vyobstarávaného súdneho znalca v rámci verejného obstarávania 
mestskej časti – Ing. Petra Vinklera je cena pozemkov v danej lokalite cca vo výške 100,- €/m2. 

V záujme obyvateľov danej lokality mestskej časti je, aby vybudované komunikácie boli verejné 
a všeobecne prístupné, čo je možné zaručiť len v prípade, že tieto nebudú vo vlastníctve súkromných 
osôb, pričom súčasne je v takom prípade žiaduce, aby aj pozemky pod komunikáciami boli vo 
vlastníctve obce. 

 
V diskusii vystúpil: Ing. Winkler. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/20, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

zámer mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na odkúpenie pozemkov registra “C“ KN, v k.ú. Nové 
Mesto: 
- parc. č. 13145/108, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2  
- parc. č. 13148/2, vinice, o výmere 36 m2 
- parc. č. 13148/3, záhrady, o výmere 408 m2 
- parc. č. 13148/18, záhrady, o výmere 165 m2 
- parc. č. 13148/19, záhrady, o výmere 323 m2 
- parc. č. 13149/216, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2 
spolu o celkovej výmere 963 m2, evidovaných na LV č. 5589, vo vlastníctve Ministerstva 
hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava 
; za kúpnu cenu vo výške: 12 €/m

2
, t.j. spolu za celkovú výmeru pozemkov vo výške 11.556,- €. 

s pripomienkou až po vysporiadaní vlastníckych vzťahov ku všetkým pozemkom pod predmetnou 
komunikáciou tak, aby komunikácia v Skalickej ceste mohla byť zrealizovaná, skolaudovaná 
a odovzdaná do užívania ako celok 
 

 
 
19. Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na 1. poschodí stavby - súpisné číslo 

2934, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa Višňová, v k.ú. 

Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16,  831 01  Bratislava  
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Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 
Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že Spoločnosť WESTBROEK, s.r.o. (ďalej len „žiadateľ“) požiadala 

o predĺženie nájomnej zmluvy č. 527/1998 v znení jej dodatku č. 1 (ďalej len „nájomná zmluva“) na 
obdobie ďalších 10 rokov. Touto nájomnou zmluvou je žiadateľovi prenajatý kancelársky priestor č. 
215 na Višňovej ulici 16 v stavbe súpisné číslo 2934 – kotolňa Višňová už od 1.1.1999. Uvedená 
stavba je zverená do správy MČ Bratislava – Nové Mesto. Nájomca riadne uhrádza svoje záväzky 
z tejto zmluvy a má záujem naďalej prevádzkovať túto kanceláriu. 

Výška nájomného dohodnutá v nájomnej zmluve je v súčasnej dobe vo výške 99,58 €/m2/rok. Na 
overenie aktuálnosti tejto výšky nájomného bolo spracované odborné vyjadrenie č. 334/OV/2016, Ing. 
Petrom Vinklerom, ktorý určil výšku „obvyklého“ nájomného za tento priestor na 100 €/m2/rok. 
Súčasne bolo aktuálnym meraním zistené, že podlahová plocha prenajímaného priestoru je 37,2 m2. 

Spolu teda výška ročného nájomného za uvedený priestor bude predstavovať sumu vo výške 
3.720,- €/rok oproti aktuálne uhrádzanému nájomnému vo výške 3584,88,-€/rok. 

V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí) ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak, 
ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku 
obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem 
nájmov majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. 

Osobitný zreteľ je v tomto prípade daný tým, že prístup k predmetnému kancelárskemu priestoru 
je možný len cez stavbu súp. č. 3357 postavenú na pozemku parc. č. 5930/5, ktorá je vo výlučnom 
vlastníctve nájomcu. Súčasne je predmetný kancelársky priestor neoddeliteľne spojený 
s kancelárskymi priestormi v danej budove (do kancelárie č. 215 v správe MČ sa prechádza cez 
kancelárie vo vlastníctve nájomcu). Neexistuje žiadny prístup cez kotolňu v správe MČ a táto kotolňa 
ani nie je určená na vykurovanie týchto kancelárií, stavba súp. č. 3357 má samostatnú kotolňu. 
Súčasne sa jedná o dlhodobého bezproblémového nájomcu, už od roku 1999, ktorý si riadne a včas 
plní svoje záväzky voči mestskej časti. 

Navrhujeme, aby nájomca bol oprávnený dať predmetný priestor do podnájmu bez osobitného 
písomného súhlasu mestskej časti, vzhľadom na to, že nájomca prenajíma celú budovu súp. č. 3357 
jednej spoločnosti a kanceláriu č. 215 nie je možné reálne oddeliť od zvyšných prenajatých priestorov. 

 
V diskusii vystúpil: Ing. Galamboš. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/21, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

prenájom kancelárskeho priestoru č. 215 o výmere 37,2 m2, nachádzajúceho sa na 1. poschodí stavby - 
súpisné číslo 2934 – kotolňa Višňová, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6, v k.ú. 
Vinohrady 
; na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy 
; pre nájomcu - spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16, Bratislava,  IČO: 35 711 388 
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
; z dôvodu, že: 
-  prístup k tomuto kancelárskemu priestoru je možný len cez budovu, ktorá je vo výlučnom 
vlastníctve nájomcu - súpisné číslo 3357 postavenú na pozemku parc. č. 5930/5 a tento kancelársky 
priestor je neoddeliteľne spojený s kancelárskymi priestormi vo vlastníctve nájomcu, 
- nájomca užíva tento kancelársky priestor dlhodobo od roku 1999, na vlastné náklady ho udržiava 
a riadne a včas si plní svoje záväzky voči mestskej časti v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy 
; a to za nájomné vo výške: 100 €/m

2
/rok 

 ; s podmienkami: 
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- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej lehote podpísaná, 
uznesenie stráca platnosť 
- nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu bez osobitného písomného súhlasu 
prenajímateľa z dôvodu, že prístup do predmetu nájmu je možný len cez budovu vo výlučnom 
vlastníctve nájomcu a tento túto budovu dlhodobo prenajíma  
s pripomienkou doplniť plnú moc. 
 

 
 
20. Návrh na prenájom kancelárie č. 419 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej 

ul. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. 
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 
Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že Centrum včasnej intervencie (ďalej len „CVI“) má v súčasnosti 

v súlade s Nájomnou zmluvou č. 73/2015 od 15.04.2015 prenajaté dve kancelárie č. 416 a 417 
v administratívnej budove na Hálkovej ul. 11 za znížené nájomné vo výške  21,- €/m2/rok oproti 
schválenému cenovému výmeru, v ktorom je stanovená cena za nájom kancelárie v administratívnej 
budove na Hálkovej ulici vo výške 68,- €/m2/rok, a to z dôvodu, že je neziskovou organizáciou 
zameranou na verejnoprospešnú činnosť pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
zahŕňajúcu najmä činnosť zdravotnú, sociálnu, školsko/edukačnú a vykonáva činnosti podporujúce 
prepojenie medzi odborníkmi a rodinami so znevýhodnenými deťmi.  

CVI je jediným centrom v Bratislavskom kraji, ktorého cieľom je včasná intervencia podporujúca 
prepojenie medzi odborníkmi, prostredníctvom ktorej sa otvoria dvere k implementácii nového 
systému priateľskému voči rodinám so znevýhodnenými deťmi. Tento projekt je zameraný najmä na 
deti s rizikovým vývinom od  0 do 7 rokov, ako aj na rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi a to 
formou komplexných služieb na báze dlhodobého sprevádzania vo vhodných priestoroch ako aj 
priamo v rodine.   

CVI požiadalo dňa 17.10.2016 o prenájom ďalšej kancelárie, č. 419, na Hálkovej ul. 11, pre 
potreby poskytovania sociálnej služby včasnej intervencie, ktorú poskytuje od 11.6.2015. V súčasnosti 
má v starostlivosti 58 rodín a potreby rodín prevyšujú jeho kapacity. CVI v tomto období rozšírilo svoj 
tím o ďalších odborníkov a poradcov a ako dôvod rozšírenia priestorov o ďalšiu miestnosť uvádza 
potrebu zastabilizovať tím a ponúknuť rodinám služby ďalších špecializovaných poradcov 
a terapeutov: logopéd, terapeut, snoezele terapeut, špecialista na stimuláciu zraku. Súčasne má v pláne 
vykonávať bezplatné vzdelávaco-zážitkové semináre realizované odborníkmi CVI pre pedagógov 
materských škôl, základných a špeciálnych škôl a aj pre rodičov, ktorých cieľom je sprostredkovať 
osobnú skúsenosť a poskytnúť odborné poradenstvo pri prekonávaní obáv a absencie praktických 
skúseností pri práci s deťmi zo zdravotným postihnutím. 

Vzhľadom na verejnoprospešnú činnosť neziskovej organizácie predkladáme návrh na prenájom 
ďalšieho kancelárskeho priestoru v administratívnej budove na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave rovnako 
za zníženú cenu oproti cenovému výmeru.  

Nájom kancelárie č. 419 bude obmedzený na rovnaké časové obdobie ako nájom kancelárií  č. 416 
a 417, čiže do 15.04.2020. 
 

V diskusii nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 13/22, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 

pripomienok prenájom kancelárie č. 419, o výmere 15,08 m2 na 4. poschodí administratívnej budovy 
na Hálkovej ul. 11 v Bratislave so súpisným číslom 2953 postavenej na pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 12738/10  
;  na dobu určitú, do 15.04.2020 
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; pre neziskovú organizáciu Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., so sídlom Legionárska 13, 
831 04 Bratislava 
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu, že: 
•    nájomca vykonáva verejne prospešnú činnosť najmä pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto zahŕňajúcu najmä činnosť zdravotnú, sociálnu, školsko/edukačnú a vykonáva činnosti 
podporujúce prepojenie medzi odborníkmi a rodinami so znevýhodnenými deťmi;  
•    nájomca, vzhľadom na množstvo rodín, ktorým poskytuje pomoc, rozširuje svoju činnosť 
o služby ďalších špecializovaných poradcov a terapeutov a z uvedeného dôvodu vznikla potreba 
rozšíriť priestory o ďalšiu kanceláriu ku kanceláriám č. 416 a č. 417, ktoré má nájomca už prenajaté na 
základe Nájomnej zmluvy č. 73/2015 
; za nájomné vo výške: 
b)      21,- €/m

2
/ rok 

; za podmienok: 
-   dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 73/2015 bude nájomcom podpísaný v lehote 15 dní odo dňa 
schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak dodatok č. 1 nebude nájomcom  
v uvedenej lehote podpísaný, uznesenie stráca platnosť 

 
 
 
21. Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc.č.11820/28, katastrálne 

územie Nové Mesto.  

 

Predkladateľ stiahol  materiál z rokovania. 

 

 

 

22. Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc.č. 12142/235, 12142/236 

a 15123/9, katastrálne územie Nové Mesto. 
 
Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 

Mgr. Jana Biháryová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov, a Ing. Lenka Korbeľová za kanceláriu pre  participáciu verejnosti. 
 

Dôvodová správa uvádza, že Mestská časť je zapojená do projektu „Mestské včely“. Projekt 
realizuje Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré sa venuje sa vzdelávaniu 
a ekoporadenstvu. 

Úlohou predkladaného materiálu je zriadenie a využívanie plôch v rámci projektu „Mestské 
včely“ Projekt „Mestské včely“ má za úlohu vytvoriť včelám a opelivému hmyzu priestor, aby mesto         
„prekvitalo“. V rámci hlavného mesta je do projektu zapojená mestská časť Karlová Ves ako            
priateľská štvrť k opeľovačom. 

Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica bezodplatne zabezpečí a dodá škole sadbový         
materiál a bude so školou spolupracovať počas celej doby trvania projektu. Zároveň bude škole po 
celý čas trvania projektu bezodplatne poskytovať potrebné konzultácie. Dĺžka trvania projektu je tri 
roky. 

 
V diskusii nikto nevystúpil.  

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/24, ktorým neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

bez pripomienok návrh výpožičky pozemkov registra „C“ KN 
- parc. č. 12142/235, ostatné plochy vo výmere 1491 m2 
- parc. č. 12142/236, ostatné plochy vo výmere 1050 m2 
- parc. č. 15123/9, ostatné plochy vo výmere 2572 m2 
všetky katastrálne územie Nové Mesto evidované na liste vlastníctva č. 2382   
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; za účelom zabezpečenia projektu „Mestské včely“, ktorého cieľom je vytvorenie priestoru v meste 
(mestskej časti) priateľského opeľovačom a to tak, že časť nehnuteľnosti bude určená k výsadbe bylín 
a nekotarodajných kvetín. Mestská časť ako požičiavateľ zároveň na pozemkoch, ktoré sú predmetom 
výpožičky, umožní vypožičiavateľovi osadenie informačných tabúľ  
; na dobu určitú troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o výpožičke 
; pre Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18 811 06 Bratislava 
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 
; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že projekt „Mestské včely“ ponúka možnosť          
vytvorenia prírodných plôch a biokoridorov pre včely a ostatné opeľovače. Kvitnúce mestské plochy 
poskytujú potravu pre opelivý hmyz a zároveň pomáhajú zvyšovať množstvo zelene zodpovedné za 
pohlcovanie prachu, regulujúce teplotu a celkovo klímu v meste. Pestré a harmonické prostredie         
preukázateľne zvyšuje kvalitu života, v ktorej Bratislava v prieskumoch EÚ aj pre úbytok zelene   
zaostáva za inými metropolami. Včely a iné opeľovače sú bioindikátormi kvality životného prostredia. 
Vhodné kombinácie rastlín sa v prostredí prirodzene bránia proti chorobám a škodcom.  
; za týchto podmienok: 
1. Zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná v lehote 15 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak zmluva o výpožičke nebude vypožičiavateľom v uvedenej 
lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 
2. Vypožičiavateľ bezodplatne zabezpečí a dodá sadbový materiál. 
3. Vypožiačiavateľ bude s požičiavateľom spolupracovať počas celej doby trvania projektu a bude 
požičiavateľovi po celý čas bezodplatne poskytovať potrebné konzultácie. 

  
 

 
23. Návrh na zverenie technického zhodnotenia areálu Základnej školy s materskou školou, 

Cádrova 23 v Bratislave 
 
Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 

Mgr. Jana Biháryová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov. 
 

Dôvodová správa uvádza, že v septembri 2016 bola dokončená stavba „Rekonštrukcia vonkajších 
rozvodov tepla a TÚV v areáli ZŠ, Bratislava“. Stavba bola realizovaná na pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 6128/1 ostatné plochy v katastrálnom území Vinohrady a pozostáva z nasledovných prác: 
- projektová dokumentácia 
- strojne – technologická časť (rozvody predizolovaného potrubia, šachty s uzatváracími 

a regulačnými armatúrami, filtrom a čerpadlom) 
- elektrická časť a MaR (rozvádzače RMaR pre napájanie technologických zariadení a káblové 

rozvody). 
Stavebné práce boli financované z kapitálových výdavkov, pričom celkové náklady stavby sú: 
- projektové práce  3 000,00 € 
- realizácia   98 306,40 € 
(ceny sú uvádzané so započítanou DPH) 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 13/25, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 

pripomienok  návrh na zverenie technického zhodnotenia areálu Základnej školy s materskou školou, 
Cádrova 23 v Bratislave v hodnote 101 306,40 € (slovom jednostojedntisíc tristošesť EUR 40/100), 
ktoré je dané zrealizovanou rekonštrukciou vonkajších rozvodov tepla a TÚV. 
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24. Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby so súpisným číslom 111 na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 11313/1, katastrálne územie Nové Mesto (budova gymnázia na ul. 

Česká v Bratislave) 

 
Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 

Mgr. Jana Biháryová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov. 
 

Dôvodová správa uvádza, že v júli 2016 bola dokončená rekonštrukcia „Gymnázium Česká – 
rekonštrukcia strechy“. V rámci rekonštrukcie strechy došlo aj k zatepleniu strechy na budove 
gymnázia. Správu majetku stavby budovy gymnázia (stavba so súpisným číslom 111) vykonáva 
Základná škola s materskou školou, Česká 10 v Bratislave a to od roku 2006. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/26, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 

pripomienok návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby so súpisným číslom 111 na pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 11313/1, katastrálne územie Nové Mesto (budova gymnázia na ul. Česká v 
Bratislave) v hodnote 88 990,42 € (slovom: osemdesiatosemtisíc deväťstodeväťdesiat EUR 42/100). 

 
 

25. Návrh na zverenie technického zhodnotenia Základnej školy s materskou školou, 

Kalinčiakova 12 v Bratislave 
 

 Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 
Mgr. Jana Biháryová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov. 
 

Dôvodová správa uvádza, že v apríli 2016 boli dokončené stavebné úpravy na stavbe „Materská 
škola Kalinčiakova, Bratislava“. Realizáciou stavby boli vybudované tri nové učebne materskej školy 
vrátane sociálnych zariadení. Predmetom stavby boli tieto stavebné práce: 
- búracie práce (podľa potreby) 
- murárske práce 
- úpravy podláh 
- obklady stien, maliarske a natieračské práce 
- výmena okien 
- vybudovanie nového vstupu vrátane zádveria 
- vybudovanie spojovacej chodby medzi hlavnou budovou a budovou jedálne 
- vybudovanie prístupového chodníka 
- elekroinštalačné práce 
- rozvody zdravotechniky vrátane zariaďovacích predmetov 
- rozvody vykurovania vrátane vykurovacích telies 
Stavebné práce boli financované z kapitálových výdavkov, pričom zo strany MŠVVaŠ SR bola pre 
tento účel poskytnutá dotácia vo sume 80 000,00 €. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 
 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/27, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 

pripomienok návrh na zverenie technického zhodnotenia hlavnej budovy – stavba na pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 15140/8 so súpisným číslom 117 v katastrálnom území Nové Mesto 
v hodnote 157 542,97 € (slovom: jednostopäťdesiatsedmtisíc päťstoštyridsaťdva EUR 97/100) 
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26. Návrh na schválenie zámeru riešenia havarijného stavu objektov lanovej dráhy v správe 

EKO-podniku VPS 
 

Materiál predložil Ing. Robert Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS, ktorý je aj spracovateľom 
materiálu. 
 

Dôvodová správa uvádza, že Účelom predkladaného materiálu je schváliť zámer riešenia 
havarijného stavu časti objektu dolnej stanice lanovej dráhy Železná studnička - Kamzík, 
konkrétne stavby bývalej reštaurácie Snežienka, stavba so súpisným číslom 2827, na pozemku 
parc.č. 19614/6; katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2275.  

Uvedený majetok bol protokolom č. 185/2016 o zverení nehnuteľného majetku do správy 
príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS zo dňa 23.05.2016 zverený do správy organizácie.  
Predmetný majetok je vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
Riešením dezolátneho stavbu stavby sa v minulosti zaoberali dotknuté subjekty, avšak k prijatiu 
zámeru riešenia nežiadúceho stavu realizáciou akýmkoľvek spôsobom sa nepristúpilo.  

Uvedená stavba je tak aj naďalej po dlhých rokoch neriešenia stavu a pokračujúcej devastácie 
v nebezpečnom, zdravie a životy ohrozujúcom technickom stave, pričom sa značne podieľa aj na 
výraznom poškodzovaní a devastácii priľahlých prevádzkovaných funkčných objektov lanovej 
dráhy v správe organizácie.  

Na základe spracovaných materiálov je možné niektoré z dvoch navrhovaných uvažovaných 
riešení nežiadúceho stavu:  
A/ asanácia (úplná, resp. čiastočná) nevyhnutnej časti predmetného objektu, v predbežne 
odhadovanej hodnote nákladov cca 180.000,- € vrátane DPH 20%  
B/ sanácia časti predmetného objektu, v predbežne stanovenej hodnote nákladov cca 700.000,- € 
vrátane DPH 20%.  

V prípade prijatia ktorejkoľvek varianty ja samozrejmé nevyhnutné vyhotovenie finálnej 
odbornej dokumentácie (sanačný projekt, asanačný projekt,...) a zabezpečenie všetkých 
stanovených legislatívnych nariadení (súhlas vlastníka majetku s odstránením časti stavby, 
vyjadrenie pamiatkového úradu, búracie povolenie príslušného stavebného úradu, etc,...).  

Z dôvodu časovej tiesne súčasťou materiálu nie je zasielaný materiál „Právne posúdenie“, 
ktorý však bude predkladaný priamo “na stôl“ v etape pracovných rokovaní príslušných 
odborných komisií, predchádzajúcich zasadnutiu Miestnej rady MČ BA-NM dňa 29.11.2016 

 
V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Galamboš,  Ing. Mgr. Baník, Ing. Bielik. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/28, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť  

27. Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných MČ B-NM na rok 2017  
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Ing. 
Tomáš Hanulík, vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času. 

 

správcovi EKO-podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO 00 491 870 zámer  
A/ sanácie stavby so súpisným číslom 2827, reštaurácia Snežienka na pozemku parc.č. 19614/6; 
katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2275;  
       alebo  
B/ asanácie stavby so súpisným číslom 2827, reštaurácia Snežienka na pozemku parc.č. 19614/6; 
katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2275;  
s pripomienkou: 
1. požiadať Magistrát o stanovisko k zbúraniu objektu 
2. technicky preveriť možnosť oddelenia lanovky od Snežienky 
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Dôvodová správa uvádza, že Mestská časť Bratislava – Nové Mesto každoročne zabezpečuje 
kultúrne, športové a telovýchovné podujatia pre občanov všetkých vekových kategórií. Účelom týchto 
podujatí je vytvoriť podmienky pre zábavu, oddych, kultúrne a športové vyžitie.  Z doterajších 
skúseností možno konštatovať, že tieto podujatia sa stretávajú s pozitívnou odozvou zo strany 
obyvateľov Nového Mesta, ale aj zo strany obyvateľov iných mestských častí. Pri predkladaní návrhu 
podujatí na rok 2016 sme vychádzali z projektov, ktoré sa úspešne etablovali do kalendára mestskej 
časti v uplynulých rokoch a stretli sa s pozitívnou odozvou (napr. Novomestské hody spojené so 
záverom Kultúrneho leta, Letné kino, Joga na Kuchajde, Lampiónový sprievod). Zároveň sme do 
návrhu zaradili nové podujatia, pri ktorých očakávame záujem širokej verejnosti.   

Viaceré akcie sú hradené zo sponzorských darov, prípadne v kombinácii sponzorského príspevku 
a prostriedkov mestskej časti.  

Novomestská samospráva podporuje telovýchovnú činnosť a športovanie občanov s cieľom 
podchytenia celého spektra mladej generácie, teda aj detí, ktoré sa nezúčastňujú aktívneho športovania 
v krúžkoch, či športových oddieloch.  

Pre seniorov dlhodobo pripravujeme podujatie „Jeseň života aktívne“, kde sa spájajú vhodné 
cvičenia spojené s prednáškou odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

Pre všetky vekové kategórie bude podujatie „Letná joga na Kuchajde“, ktorá sa stretla 
s mimoriadne pozitívnym ohlasom a vznikla okolo nej silná komunita ľudí, ktorí aktívne trávia voľný 
čas. 

Pohybové aktivity plánuje mestská časť Bratislava – Nové Mesto podporovať sama, 
prostredníctvom inštitúcií, ktorých je zriaďovateľom, ale aj v spolupráci s externými partnermi.  

Pre rok 2017 predpokladáme nasledovný návrh kultúrnych, športových a telovýchovných akcií, 
ktoré pripravili Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Školak klub zdravia a pohybu, ŠILK BNM, 
základné a materské školy v MČ Bratislava – Nové Mesto a Centrum voľného času Bratislava III. 

 
V diskusii vystúpila: Ing. Vítková.  

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/29, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

Návrh kultúrnych a  športových podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto 
pre rok 2017  s pripomienkou: doplniť dátumy konania akcií za I. štvrťrok 2017. 

 
 
 

28. Návrh na vyplatenie polročných odmien za II. polrok 2016 v zmysle "Odmeňovacieho 

poriadku samosprávy MČ B-NM" schváleného dňa 16.06.2011 poslancom MZ, členom 

odborníkom K-MZ a zapisovateľom odborných K-MK MČ B-NM (na stôl) 
 

Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Júlia 
Červenková, vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že v súlade s Odmeňovacím poriadkom samosprávy mestskej časti 

Bratislava–Nové Mesto schváleným Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
dňa 16. júna 2011 uznesením 5/13, predkladáme na schválenie návrh na vyplatenie polročných odmien 
poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, zapisovateľom odborných 
Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a členom odborníkom 
Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za II. polrok 2016.  

V návrhu je zahrnutá účasť poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto, zapisovateľov odborných Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto a členov odborníkov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
za obdobie 06. – 11.2016 (vrátane)  - II. polrok 2016.  

 
V diskusii vystúpili: Ing. Bielik. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 13/30, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 

pripomienok vyplatenie odmien za II. polrok 2016 
a)  poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 



 
21 

b) členom odborníkom Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
c) zapisovateľom odborných Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
d) zástupcovi starostu 

podľa prílohy. 
 
 
 

29. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 

19013/2, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech Ing. Jaroslava Marka a MUDr. 

Andrey Markovej, obaja bytom Semilonská 11, Bratislava  
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 
Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 
 

Dôvodová správa uvádza, že Ing. Jaroslav Marko (ďalej len „žiadateľ“) požiadal dňa 22.09.2016 
o vyjadrenie k projektovej dokumentácii za účelom ohlásenia drobnej stavby NN prípojky na 
pripojenie navrhovaného rodinného domu na pozemku parc. č. 19013/1, ktorý je v bezpodielovom 
spoluvlastníctve žiadateľa a jeho manželky MUDr. Andrey Markovej. Prípojka má viesť od stĺpu 
elektrického vedenia postaveného na pozemku parc. č. 22272/1 cez časť pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 19013/2, ostatné plochy, o výmere 188 m2, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Dodatočne žiadateľ uviedol, že stavba 
prípojky je súčasťou žiadosti o stavebné povolenie na predmetný rodinný dom, čiže nebude 
realizovaná formou ohlásenia a stavebný úrad ho vyzval na doloženie právneho vzťahu k pozemku 
parc. č. 19013/1, cez ktorý má prípojka viesť. Vzhľadom na to, že sa jedná o trvalé uloženie 
inžinierskych sietí v pozemku, je potrebné, aby za týmto účelom bolo k danej časti pozemku zriadené 
vecné bremeno. Žiadateľ s uvedeným súhlasil.  
 

Prílohou materiálu je projekt pre stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé plánované umiestnenie 
prípojky, pričom dĺžka prípojky cez pozemok mestskej časti by mala byť cca 5,5 m. 

Preukázanie právneho vzťahu k pozemku je podmienkou vydania stavebného povolenia, ale 
presné zameranie rozsahu vecného bremena bude zrejmé až z geometrického plánu, ktorý je možné 
vyhotoviť až po realizácii stavby, ak k nej dôjde. 

Na základe geometrického plánu bude následne vyhotovený znalecký posudok na určenie výšky 
odplaty za zriadenie vecného bremena a uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena. 
 

V diskusii nikto vystúpil.  
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 13/31, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  
A. schváliť  
zriadenie budúceho vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19013/2, 
ostatné plochy, o výmere 188 m2, v k.ú. Vinohrady 
; za účelom zriadenia stavby NN prípojky na pripojenie navrhovaného rodinného domu na 
pozemku parcelné číslo 19013/1, v k.ú. Vinohrady 
; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na zameranie vecného bremena po 
zrealizovaní plánovanej stavby 
; v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena – Ing. Jaroslava Marka a MUDr. 
Andrey Markovej, obaja bytom Semilonská 11, Bratislava 
; za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom 
 
B. splnomocniť  

    starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého  
    1.   k podpísaniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
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    2. k podpísaniu realizačnej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá bude uzatvorená na 
základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
 ; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na zameranie vecného bremena po 
zrealizovaní plánovanej stavby 
; za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom 
; za podmienok: 
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude budúcim oprávneným 
z vecného bremena podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve  
- v prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude budúcim 
oprávneným z vecného bremena v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť 
bez pripomienok. 
 
 
30. Vybudovanie  a zriadenie  novej  materskej  školy Za kasárňou 2 v  mestskej časti  

Bratislava-Nové Mesto. 
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu Mgr. Vladimír 
Novák, vedúci oddelenia školstva. 

 
Dôvodová správa uvádza, že Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej  

republiky, ako Riadiaci orgán  pre  Integrovaný regionálny  operačný  program vyhlásilo dňa 
3.11.2016 výzvu na  predkladanie projektových  zámerov na  zvýšenie  kapacít infraštruktúry  
materských  škôl. 

Mestská  časť  Bratislava-Nové Mesto nutne  potrebuje  rozšíriť priestory  materských  
škôl, nakoľko  pre  tento  školský  rok sme  nemohli  uspokojiť všetkých  záujemcov. Zapísalo 
sa  883 detí na 330  voľných  miest. Nová  budova  materskej  školy  by  bola  veľkým  
prínosom  pre  obyvateľov mestskej  časti a čiastočne  by  pomohla  uspokojiť  časť  našich  
obyvateľov. 

 
 V diskusii nikto vystúpil. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 13/32, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
bez pripomienok vybudovanie a zriadenie novej  materskej  školy Za kasárňou  2 v mestskej časti  
Bratislava-Nové Mesto. 

 
 
 

31. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na 

prenájom spoločenského domu “Vernosť“ 

 
 Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu Mgr. Marianna 
Moravcová Tomčíková,  vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov miestneho úradu 

 
Dôvodová správa uvádza, že Mestská časť Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „MČ“) je výlučným 

vlastníkom stavby spoločenského domu „Vernosť“ so s. č. 1300, nachádzajúcom sa na Nobelovej ul. 
č. 30 v Bratislave, na parc. č. 13528 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3463 m2, v k.ú. Nové 
Mesto, zapísanom na LV č. 3749, s celkovou rozlohou 4954 m2 (ďalej len „budova“). 

Stav budovy bol deklarovaný v protokole o pasportizácii z roku 2013, v ktorom sú uvedené aj 
nevyhnutné opravy a úpravy objektu (chýbajúce zábradlie schodiska vedúceho do suterénu 
k obslužným a zásobovacím priestorom, kanalizácia, nepoužívateľný nákladný výťah a pod.) a ostatné 
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zásahy a úpravy, ktoré by bolo vhodné vykonať, a ktoré do dnešného dňa vykonané neboli, pričom 
budova sa naďalej využíva.  

V budove sa v súčasnej dobe, v zmysle priloženého pôdorysu súčasného využitia budovy, 
nachádza:  
a) na 1. nadzemnom podlaží – denné centrum seniorov a knižnica (prevádzkované a zriadené MČ), 

kotolňa, sklady a prevádzky, kancelárie, prevádzkové priestory, rehabilitačné centrum a masáže, 
b) na 2. nadzemnom podlaží - reštaurácia vrátane kuchyne, squashové centrum, nahrávacie štúdio, 

kancelárske priestory, 
c) na 3. nadzemnom podlaží – sklad, prevádzkové priestory, kancelárske priestory, terasa.  

Predchádzajúce obchodné verejné súťaže na prenájom budovy boli neúspešné z dôvodu, že sa 
neprihlásil žiaden záujemca. Nakoľko v súčasnej dobe majú záujem o prenájom budovy dvaja 
záujemcovia, je opätovne predložený návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie 
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu 
“Vernosť“ (ďalej len „OVS“).  

Budova je v súčasnej dobe prenajatá spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so sídlom na Nobelovej ul. 
č. 30 v Bratislave, IČO: 35 738 545 (ďalej len „nájomca“), a to na základe Zmluvy o nájme 
spoločenského domu VERNOSŤ č. 128/02 zo dňa 29.07.2002 v znení jej neskorších dodatkov, a to na 
dobu neurčitú s možnosťou výpovede s dvojtýždňovou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, za 
znížené nájomné vo výške 2.000,- € / mesačne do 31.12.2016, pričom nájomca zabezpečuje všetky 
služby spojené s nájmom samostatne. Nájomca každoročne požaduje zníženie nájomného na uvedenú 
výšku z dôvodu zlej finančnej situácie a nedostatočného záujmu o prenájom priestorov v budove o.i. 
v spojitosti so zastaraným stavom budovy, ktorý potrebuje investície na renováciu v značnej výške, 
ako v spojitosti so skutočnosťou, že budova nedisponuje parkoviskom, nakoľko parkovisko 
nachádzajúce sa pred budovou je vo vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality, a.s., ktorá ho 
v súčasnej dobe v plnej miere využíva. 

Zariadenie v budove je vo výlučnom vlastníctve nájomcu, s výnimkou zariadenia denného centra 
seniorov a knižnice. 

V zmysle vyjadrenia a podkladov od nájomcu výdavky na prevádzku budovy predstavujú čiastku 
cca 8.070,48 € mesačne (elektrina, plyn, voda, kotolník/údržbár, upratovanie, WC, hygiena, OLO), 
pričom v tejto čiastke nie sú zahrnuté náklady na bežné opravy a údržbu. Pri aktuálnej obsadenosti 
budovy príjmy predstavujú čiastku spolu vo výške cca 4.410,- € mesačne (bez squash centra 
a reštaurácie, ktoré sú prevádzkované nájomcom). Z uvedeného, podľa vyjadrenia nájomcu, vyplýva, 
že  budova je v súčasnej dobe stratová.  

V súlade s vyššie uvedeným aktuálnym stavom budovy, bolo minimálne nájomné navrhnuté 
v predchádzajúcich OVS č. 1 vo výške 46.000,- € / ročne, č. 2 – 36.000,- € / ročne, č. 3. 36.000,- €  / 
ročne s tým, že OVS vyhrá ten účastník, ktorý ponúkne viac, nad uvedenú hodnotu, pričom táto suma 
bola v prípade tejto OVS ako 4. v poradí určená na sumu vo výške 36.000,-  € / ročne, tak ako 
v predchádzajúcich OVS. 

 OVS bude vykonaná v súlade s ust.:  
a) § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení,  
b) § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
c) § 7 aktuálne platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou a  
d) § 3 bod 8. aktuálne platných zásad prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR 
Bratislavou. 

 
 V diskusii nikto vystúpil. 
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Miestna rada prijala uznesenie č. 13/33, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

bez pripomienok  

1. vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
Nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu “Vernosť“ s tromi nadzemnými podlažiami, 
s celkovou rozlohou 4954 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto na Nobelovej ul. č. 30 
v Bratislave, so s. č. 1300, na parc. č. 13528, zapísanom na LV č. 3749, vo výlučnom vlastníctve 
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, s výnimkou priestorov:  - denného centra (so 
samostatným vchodom, samostatnými meračmi a vlastným kotlom) nachádzajúcom sa na 1. 
nadzemnom podlaží o rozlohe 116 m2 a  

-  knižnice nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 214 m2 
2.   priložené podmienky Obchodnej verejnej súťaže. 

 
 
 
 
 

Po prerokovaní materiálov Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti, poďakoval členom 
miestnej rady za účasť a  ukončil  rokovanie MR.       
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Mgr. Ľubomír Baník          Mgr. Rudolf Kusý 
           prednosta MÚ B-NM         starosta MČ B-NM   
  

 
 
 
 
 
 

MUDr. Pavol Dubček 
overovateľ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 29.11. 2016 
Zapísala: Ing. Libuše Jamnická 


