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

 
Z á p i s n i c a 

 
z 12. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  25.10.2016 

 
Prítomní: Mgr. Kusý (od 10:15 hod), Ing. Winkler, Ing. Mgr. Baník, Ing. Böhm, Mgr. Tettinger, Ing. 

Haile, JUDr. Mikulec , Ing. Kollárik, Ing. Augustinič, Ing. Bielik, MUDr. Dubček, Ing. 
Galamboš,  Ing. Gašpierik, Mgr. Pfundtner, Ing. Vítková,  

 
Ospravedlnení: 0 
 
Neospravedlnený:  0 
 
 

Rokovanie  12. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o 9:05 hod. 
otvoril  Ing. Stanislav Winkler – zástupca starostu mestskej časti. 
 

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

12/01): 
- zaradiť materiál :  

- R1-Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Bc.Kláre 
Dynisovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové 
Mesto 

- R2- Návrh rozpočtu pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova 
- stiahnúť materiál : 
- Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
- Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Mgr. Monike 

Mlynárikovej na dobu určitú  3 roky 
 
 Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Jozefa Bielika (uznesenie č. 
12/02). 

 
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. 12/03 bez pripomienok a konštatuje, že: 
1. Trvá plnenie uznesení: 1/28; 03/09; 09/21; 
2. Splnené boli uznesenia: 11/3;11/4;11/5;11/6;11/7;11/8 
3. Zrušené boli uznesenia:  
 
 
 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa 
určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach, 
zriadených MČ B-NM 
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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.  

V novom všeobecne záväznom nariadení sa upravuje dotácia na dieťa a žiaka na rok 2017 
nasledovne: 

v materskej škole na     1 470,- € (v roku 2016 to bolo 1 420,- €) - 1126 detí 
v školskom klube detí      350,- € (v roku 2016 to bolo 330,- €)    - 1352 žiakov 
v školskej jedálni    200,- € (v roku 2016 to bolo 170,- €)    - 3830 stravníkov 
Nakoľko v mestskej časti nastúpilo do materských škôl o 33 detí menej, ako 

v predchádzajúcom školskom roku, zvýšili  by sa náklady o 56 300,- € (vlani o 101 380,- €). 
V školských kluboch detí nastúpilo o 52 žiakov menej, zvýšenie o 27 040,- € (11 220,- €) 
a v školských jedálňach o 66 stravníkov viac, 114 900,- € (39 100,- €). Spolu to vychádza               
o 209 460,- € viac. V minulom roku to bolo o 151 700,- € viac. 
Náklady na  materské  školy  na  rok  2017 predstavujú  1 655 220,- €, na školské kluby detí 473 200,- 
€ a na školské jedálne 766 000,- €. 
Predpokladané celkové náklady budú vo výške 2 894 420,- €. 

Predloženým všeobecne záväzným nariadením sa zároveň zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015. 
 

V diskusii  vystúpili: 
Ing. Vítková predniesla stanovisko Komisie finančnej, pre správu a nakladanie 

s majetkom MČ a komisie pre školstvo a vzdelávanie, ktoré žiadajú navýšiť dotácie na rok 
2017 na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a v školských zariadeniach v zriaďovacej 
pôsobnosti MČ B-NM nasledovne: 

a) ročná dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa v MČ na sumu 1600,00 € 
b) ročná dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka v ŠKD na sumu 400,00 € 
c) ročná dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka v ŠJ na sumu 250,00 € 

 
Ďalej v diskusii vystúpili Ing. Winkler, Ing. Bielik, Ing. Kollárik,  Ing. Augustinič,  Mgr. Pfundtner, 
Ing. Gašpierik. 

 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 12/04, 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) uložiť   
riaditeľom škôl použiť finančné prostriedky na platy učiteľov v materských  školách, vychovávateľov 
v školských kluboch detí a nepedagogickým zamestnancom škôl. 
s pripomienkou: 

   - v novom všeobecne záväznom nariadení upraviť dotáciu na dieťa a žiaka na rok 2017 nasledovne: 
v materskej škole  na 1600,- € (v roku 2016 to bolo 1420,- €) – 1126 detí 
v školskom klube detí  na   400,- € (v roku 2016 to bolo   330,- €) – 1352 žiakov 
v školskej jedálni  na   250,- € (v roku 2016 to bolo   170,- €) – 3830 stravníkov 
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3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní 
a úhradách za sociálne služby 

 
Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM,  spracovateľmi sú referentky odd. 

sociálnych služieb JUDr. Viera Rákociová za komunitné centrum, Oľga Dubnická za opatrovateľskú 
službu, Mgr. Marta Asia Laliková za denné centrá. 

       
Dôvodová správa uvádza, že Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

schválilo dňa 25. 09. 2012 uznesením č. 12/10 Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2012 o poskytovaní 
a úhradách za sociálne služby s účinnosťou od 01. 11. 2012 (ďalej len „pôvodné VZN“).  

V roku 2015 bola ukončená rekonštrukcia Komunitného centra Ovručská ul. č. 5, Bratislava. 
Hlavnou činnosťou komunitného centra je poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie, ako 
novej služby Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Táto služba bola zaregistrovaná na Bratislavskom 
samosprávnom kraji pod č. 150/2011/2 – soc. dňa 06. 05. 2016.   
 

V súlade s § 24d zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov, 
začalo komunitné centrum poskytovať služby krízovej intervencie v máji 2016. 
V komunitnom centre pre cieľovú skupinu sa poskytuje sociálna služba bezodplatne.   Poskytovanie 
sociálnej služby, spôsob jej určenia a platenia úhrady je určený v Zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. Z2231012010701  a jej dodatkov č. 1 a č. 2. Predmet a účel zmluvy je 
uvedený v bodoch 2.1. a 3.3. zmluvy. Ide o realizáciu aktivít projektu ISRMO OPBK-MČ Bratislava– 
Nové Mesto – rekonštrukcia Komunitného centra Ovručská, ktorý je predmetom schválenej žiadosti 
o NFP 22310120200,  kde sa prijímateľ zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na 
úhradu celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu za splnenia stanovených 
podmienok.  

Dôvodom spracovania návrhu nového VZN o poskytovaní a úhradách za sociálne služby, ktoré 
nahrádza pôvodné VZN, je : 

- začlenenie novej sociálnej služby krízovej intervencie – komunitné centrum do rozsahu 
poskytovaných sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto,   

- stanovenie času poskytovania opatrovateľskej služby, ktorá má  korešpondovať s pracovným 
časom opatrovateliek, 

- určenie výpočtu sumy, ktorá musí ostať prijímateľovi sociálnej služby z jeho príjmu najmenej 
aktuálne platný násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle § 
73 zákona o sociálnych službách v platnom znení, 

- stanovenie ekonomicky oprávnených nákladov pre poskytovanie opatrovateľskej služby 
fyzickej osobe, ktorej sa táto poskytuje bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu1 

- doplnenie interných predpisov, ktorými sa riadia denné centrá. 
 
V diskusii vystúpili: Ing. Bielik, Ing. Galamboš,   
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 12/05, Materiál Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  o poskytovaní a úhradách za sociálne 
služby nezískal dostatočný počet hlasov 

 
 
 
4. Návrh na schválenie kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie 

Strediska kultúry BNM 
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM,  spracovateľom je Bc. Mária 
Priečinská, poverená vedením Strediska kultúry BANM. 
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 Bc. Mária Priečinská uviedla, že Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto budúci rok oslávi 
60. výročie od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti SK BNM pripravuje viacero podujatí, očakáva 
príchod hostí z kultúrneho, spoločenského i politického života nielen z našej mestskej časti, a bolo by 
vhodné privítať ich aspoň v čiastočne zrekonštruovaných priestoroch.  

V súčasnosti prebiehajú rokovania so spoločnosťou Dôvera – zdravotná poisťovňa, a.s. 
ohľadom vzájomného majetkového vysporiadania nebytových priestorov v administratívnej budove na 
Vajnorskej ulici 21, v ktorom sa Stredisko kultúry BANM nachádza.  

Navrhovaná rekonštrukcia sa má zamerať na: 

• zatraktívnenie priestoru v rámci Hlavného vstupu z Vajnorskej ulice – zatvoriť priestor  
• Rekonštrukcia pokladne  
• Rekonštrukcia vchodovej časti vstupu  
• Rekonštrukcia – úprava šatní pre návštevníkov  
• Rekonštrukcia – „prerábka“ a zmodernizovanie bufetu  
• Rekonštrukcia schodov  
• Rekonštrukcia sociálnych zariadení  
• Galéria – obnovenie  závesných inštalácii. 
• Rekonštrukcia dverí do hlavnej sály,  
• Hlavná sála – je nutné obnoviť pochôdznu plochu, zatemňovacie závesy a pódium  

Projektová dokumentácia – Odhadovaná kalkulácia na spracovanie projektovej dokumentácie pri 
opravách - rekonštrukcii exteriéru a interiéru Strediska kultúry na Vajnorskej ulici. Kompletná PD 
bude riešiť okrem vypracovania projektu, ktorý bude obsahovať konkrétne materiály a postupy prác, 
vrátane projektových dokumentácií od jednotlivých odborníkov. To znamená od projektanta elektro, 
vody, v prípade potreby od statika a samozrejme architekta. PD bude spracovaná tak, aby prípadný 
dodávateľ stavby vedel, čo presne má vybúrať, vymeniť, dodať a pod. V nižšie uvedenej sume sú 
zahrnuté komplet výkazy, výmer a rozpočty tak, aby verejný obstarávateľ mohol vyhlásiť na základe 
presných požiadaviek verejné obstarávanie na realizáciu zákazky. Tiež architektonický dozor, 
vybavenie prípadných povolení pri odstávke vody a elektriny a pod.  Súčasťou bude aj návrh 
označenia  budovy, rôzne detaily, ako napr.: vyriešenie nasvietenia obrazov, prípadne iných 
vystavovaných pútačov, podľa najnovších výskumov tak, aby oslovili konkrétnych záujemcov. Tiež 
vypracovanie postupu prác tak, aby prevádzka SK bola minimálne obmedzovaná. Predpokladaná 
hodnota zákazky činí cca 9.000 eur bez DPH. 

 
V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš, Bc. Priečinská, Ing. Mgr. Baník, MUDr. Dubček, Ing. Bielik. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/06, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 

pripomienok  
a) vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Strediska kultúry BNM      
s predpokladanou výškou nákladov 11 000 EUR. 

b) zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 takto:  

     presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 11 000,00 EUR 
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma v EUR 

0111 716 46 1.1.5 0028 Aktualizácia strateg. dokumentov - 1 000,00 

0111 716 46 1.1.5 0028 Finančný manažment MČ B-NM - 10 000,00 

0820 716 46 4.3 0132 Stredisko kultúry – proj. dokumentácia + 11 000,00 



 
5 

 
 
5. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku 

VPS 
 

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

  
Dôvodová správa uvádza, že materiál je predkladaný v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 

hlavného mesta SR  Bratislavy, zvereným do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
a s majetkom vlastným.   

Jedná sa o majetok, ktorý je prebytočný, neupotrebiteľný, morálne a fyzicky zastaraný, žiadna 
zo škôl a organizácií zriadených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
neprejavila o tento majetok záujem, preto EKO-podnik VPS predkladá návrh na jeho vyradenie.  

Materiál bol prerokovaný v komisiách MZ MČ B-NM. 
 
            V diskusii nikto nevystúpil. 

 
    Miestna rada prijala uznesenie č. 12/07, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť  

bez pripomienok vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS. 
 
 
 
6. Návrh na zabezpečenie financovania mimoriadnych nerozpočtovaných výdavkov EKO-

podniku VPS 
 

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

 
         Ing. Robert Molnár uviedol, že obsahom predkladaného materiálu je návrh dofinancovania 
výdavkov  pre    EKO - podnik verejnoprospešných služieb, vynaložených nad rámec rozpočtových 
bežných výdavkov a mzdových výdavkov roku 2016 pri zabezpečovaní stráženia areálu prírodného 
kúpaliska Kuchajda v mesiacoch júl a august 2016. 
    V zmysle platného VZN MČ-BNM č. 2/2014 zo dňa 14.04.2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
MČ-BNM č. 1/1997 zo dňa 18.03.1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu 
Kuchajda, v súlade s článkom 5 Prevádzkového poriadku, EKO-podnik verejnoprospešných služieb 
zabezpečil poriadkovú službu areálu počas prevádzky prírodného kúpaliska Kuchajda počas celého 
kultúrneho leta 2016. Stráženie areálu bolo zabezpečené denne až do neskorých večerných hodín, 
z dôvodu zvýšeného počtu neprispôsobivých a nevhodne sa správajúcich ľudí práve v tomto čase. 

Nakoľko sa jedná o požiadavku, ktorej vznik a nutnosť stráženia areálu organizácia nemohla 
v návrhu rozpočtu pre rok 2016 predpokladať, vynaložila na stráženie areálu  finančné prostriedky na 
úkor bežných rozpočtovaných výdavkov z iných kapitol vlastného rozpočtu. 

Vzhľadom na uvedené, žiada Ing.Robert Molnár o navýšenie príspevku rozpočtových položiek 
mzdy vo výške 3.440,00 € a odvody z miezd vo výške 1.200,00 €. 
 
 V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš,  Ing.Molnár, JUDr. Mikulec, Ing. Augustinič, Ing. Bielik, 
Ing. Gašpierik. 
 
 
             Miestna rada prijala uznesenie č. 12/08, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
navýšenie príspevku zriaďovateľa  do rozpočtu  EKO - podniku VPS  v časti bežných a mzdových  
výdavkov organizácie v celkovej výške o 4.640,00 € za účelom zabezpečenia stráženia areálu 
prírodného kúpaliska Kuchajda v mesiacoch júl a august 2016 bez pripomienok. 
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7. Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku  v správe  EKO-podniku VPS 
 

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

 
 Ing. Robert Molnár uviedol, že v súlade so zákonom č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len „novela zákona“) je možné s účinnosťou od 
1.7.2009 prenajímať nehnuteľný majetok vo vlastníctve len nasledovnými spôsobmi: 

a) ak je hodnota prenajímaného majetku vyššia ako 40.000 € formou  verejnej obchodnej súťaže 
b) ak je hodnota prenajímaného majetku nižšia ako 40.000 € tzv. priamym nájmom so 

zverejnením, 
pričom postup uvedený pod písm. a) a b) sa nevťahuje na nájom ktorý s tým istým nájomcom 
neprekročí v kalendárnom mesiaci 10 dní, ako aj na prípady hodné osobitného zreteľa, ktoré schvaľuje 
miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 V súlade s ustanovením §9a ods. 9 novely zákona sa pri uplatnení postupu podľa písm. a) a b) 
uvedeného vyššie prenecháva majetok obce do nájmu za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom 
mieste obvykle prenechávajú do nájmu  na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, 
ďalej len „obvyklé“ alebo „trhové“ nájomné. Uvedený postup sa nemusí uplatňovať  u prípadov 
hodných osobitného zreteľa a pri nájmoch do 10 dní. 
 Zo stanovísk MFSR k niektorým ustanoveniam novely zákona vyplynulo o.i. aj to, že pre 
určenie trhovej výšky nájomného nie je potrebné v každom jednotlivom prípade vypracovať znalecký 
posudok. Je možné vychádzať  aj z obvyklého alebo trhového nájomného za aké prenajímajú obdobné 
nehnuteľnosti  iné subjekty, prípadne môže obec používať aj svoju cenovú mapu v prípade, že v nej 
uvedené ceny nájomného zodpovedajú trhovému nájomnému. 
  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na svojom zasadnutí dňa 
16.6.2011 uložilo vedeniu EKO-podniku VPS uznesením č.5/07 B.1.d) spracovať cenový výmer pre 
nakladanie a prenajímanie majetku zvereného do správy EKO-podniku VPS. 
 V zmysle VZN MČ BNM č.6/2010 § 6 ods. 3 sa prenájom majetku uskutočňuje písomnou 
zmluvou v zmysle ustanovení zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme majetku medzi EKO-
podnikom VPS ako správcom a nájomcom na dobu troch až piatich rokov po predchádzajúcom 
odsúhlasení starostom mestskej časti. 
 Listom starostu č.j. Star.:2412/2009 zo dňa 2.11.2009 bol EKO-podniku VPS ako správcovi 
majetku zvereného do správy v zmysle VZN č.4/1998 udelený súhlas na uzatváranie nájomných 
zmlúv na obdobie rokov 2010 až 2014.  
 Uznesením 9/11 a 9/12 z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto zo dňa 14.2.2012 Miestne zastupiteľstvo schválilo cenovú mapu s vyšpecifikovanými 
predmetmi nájmu, účelmi nájmu a cenami nájmu pre majetok, ktorý je v správe EKO – podniku VPS a 
ostatného zvereného majetku v správe EKO – podniku VPS a mechanizmus prenajímania uvedeného 
majetku EKO-podnikom VPS, ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí na dobu v trvaní 5 rokov do 31.12.2016. 
 Z dôvodu operatívneho nakladania s majetkom v správe a s majetkom zvereným EKO-
podniku VPS a zefektívnenia rutinného procesu spravovania majetku navrhujeme pre obdobie nájmu 
dlhšie ako 10 dní v kalendárnom mesiaci a v trvaní nájmu do 5 rokov schváliť EKO-podniku VPS ako 
správcovi majetku súhlas na prenajímanie majetku v trvaní nájmu do maximálne 5 rokov v zmysle §9a 
ods.9 písm. b/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí za ceny podľa cenovej mapy. 

V prípadoch, kedy správca spravovaného majetku dohodne jeho rekonštrukciu, stavebné 
úpravy a pod. na náklady nájomcu navrhujeme, aby vynaložené náklady na základe návrhu správcu 
majetku mohli byť započítané po dobu určitú proti úhrade nájomného. Percentuálny podiel stanoví 
v závislosti od výšky vynaložených nákladov, výšky stanoveného nájmu a doby započítavania. 

V prípadoch, keď si to vyžadujú záujmy mestskej časti, správca majetku, po prerokovaní so 
starostom môže určiť cenu nájmu za prenájom odchýlne od cien uvedených v cenovej mape. 
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Pre dobu prenájmu nad 5 rokov v zmysle §9a ods. 9  zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí nájom schvaľuje miestne zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou hlasov všetkých poslancov. 
 
 V diskusii vystúpili: Ing. Bielik,  Ing.Molnár, Ing. Galamboš, Mgr. Pfundtner. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/09, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

cenový výmer pre prenajímanie majetku v správe prenajímateľa: 
 
; v trvaní na dobu 5 rokov; 
;pre prenajímateľa EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava,         
IČO:  00 491 870; 
; pre prenajímanie majetku s dobou trvania  nájmu do 5 rokov; 
;za ceny podľa cenovej mapy; 
;ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov; 
; z dôvodu, že prenajímateľ je príspevkovou organizáciou zriadenou postupom podľa zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom znení, v spojení s 
uznesením č. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové mesto, 
konaného dňa 20.12.1990, ktorý vykonáva správu majetku Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 
Junácka 1, Bratislava alebo majetku, ktorý bol mestskej časti zverený. Prenajímateľ pri správe majetku 
vystupuje v mene vlastníka prenajímaného majetku 

s pripomienkou: 
- v časti B – Dlhodobý prenájom nad 10 dní - upraviť cenu v položke č. 1 – na umiestnenie 
bilboardu (cca 510 x 240 cm) na 750,- € 

 
 
8. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových 

priestorov  pre nájomcu –  Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, 
IČO: 47 664 479 

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

materiálu. 
 

Ing. Robert Molnár uviedol, že EKO-podniku VPS ako správcovi predmetného zvereného majetku  
bola dňa 27.03.2015 doručená žiadosť nájomcu Z&T Pharma s.r.o., Panenská 18, 811 03 Bratislava, 
IČO: 47 664 479 (ďalej len „žiadateľ“) o predĺženie doby nájmu na dobu 15 rokov z dôvodu 
investovania značných vlastných finančných prostriedkov na predmete nájmu za účelom vybudovania 
dôstojnej a kvalitnej prevádzky. 

Žiadateľ na základe  Zmluvy o nájme majetku  č. 6/2015 zo dňa 28.03.2015  ako nájomca 
priestorov prevádzkuje na predmete nájmu lekáreň. 

Prevádzkové priestory č. 57, 58, 59 spolu o rozlohe 80,67 m² a voľnej plochy o rozlohe 31,33 m², 
celkom o rozlohe 112 m²,  sa nachádzajú v objekte Tržnice, nachádzajúcej sa na ul. Šancová 112 v 
Bratislave, postavená na parc. č. 10403/1 vo výmere 4775 m²,  druh pozemku Zastavané plochy a 
nádvoria, zapísanej na LV č. 1226 pre k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava – m.č. Nové Mesto, okres 
Bratislava III. Majetok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 811 
01 Bratislava a na základe  zverenia majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a 
záväzkov do správy správu zverenej nehnuteľnosti vykonáva prenajímateľ - EKO-podnik 
verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO 00 491 870. 

Voči nájomcovi neevidujeme nedoplatky za nájomné ani dodávané služby, platobná disciplína 
nájomcu je korektná, nájomca si riadne plní všetky záväzky a povinnosti, vyplývajúce z nájmu 
a užívania prenajatého  majetku. Predmet nájmu užíva v zhode so zmluvnými podmienkami, 
vybudoval novú atraktívnu prevádzku, na ktorej existenciu prijímame výhradne pozitívne ohlasy.  

V zmysle  Zásad   hospodárenia a nakladania s majetkom  Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR  Bratislavou  pre dobu  nájmu v trvaní nad 
5 rokov, či pre prípady hodné osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9  zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým 
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sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom schvaľuje 
miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme  žiadateľovi schváliť dobu nájmu v trvaní 5 rokov 
s opciou ďalšieho trvania nájmu. 
   
 V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik, Ing. Bielik,  Ing.Molnár, Mgr. Pfundtner. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 12/10, ktorým neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
bez pripomienok prenájom časti majetku: 
prevádzkového priestoru č. 57, 58, 59 spolu o rozlohe 80,67 m² a voľnej plochy o rozlohe 31,33 m², 
celkom o rozlohe 112 m², nachádzajúcich sa na prízemí objektu Tržnice na ul. Šancová 112 v 
Bratislave, postaveného na parc. č. 10403/1 vo výmere 4775 m²,  druh pozemku Zastavané plochy a 
nádvoria, zapísanej na LV č. 1226 pre k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava – m.č. Nové Mesto, okres 
Bratislava III vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, SR, 
v správe EKO-podniku verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO 00 491 870, 
; pre nájomcu Z&T Pharma s.r.o., Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479, 
; na dobu nájmu 5 rokov s opciou ďalšieho trvania nájmu, 
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
; z dôvodu, že nájomca za účelom zriadenia prevádzky lekárne v prenajatých priestoroch  investoval 
vlastné značné finančné prostriedky 

 
 
 
 
9. Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších 

komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2016/2017 
 

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

 Ing. Robert Molnár uviedol, že Obsahom predkladaného materiálu je návrh metodického 
postupu pre uskutočňovanie  verejnoprospešných služieb prostredníctvom EKO-podniku VPS pre 
zriaďovateľa MČ B-NM v oblasti zabezpečovania zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, 
peších  komunikácií a verejných priestranstiev počas  zimného obdobia  2016/2017 v rajóne mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto. 

 
V diskusii vystúpili: Ing.Molnár, Mgr. Pfundtner. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/11, ktorým odporúča  miestnemu  zastupiteľstvu schváliť 

Operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších  komunikácií a verejných 
priestranstiev na zimné obdobie 2016/2017 s pripomienkou: 

- pri ulici Kĺzavá – uviesť, že ulica sa bude čistiť podmienečne 
 
 

 

10. Správa o činnosti škôl a školských zariadení v MČ B-NM za školský rok 2015/2016 
 

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

Dôvodová správa uvádza, Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. novembra 2003 schválila 
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý nadobudol účinnosť 1. 
januára 2004. Na základe § 6 menovaného zákona, predkladáme na schválenie Správu o činnosti škôl 
a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2015/2016.  

Materiál obsahuje činnosť základných a materských škôl v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
v oblasti výchovy a vzdelávania ako i v oblasti riadenia škôl a spolupráce s mestskou časťou. 
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V diskusii vystúpili: Ing. Vítková MUDr. Dubček, Ing. Winkler, Mgr. Pfundtner. 

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

Správu o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 
2015/2016 bez pripomienok.   
 
 
11. Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu k 14.9.2016, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM 

č.21/21.1 zo dňa 15.4. 2014 
 
       Materiál predložil Mgr.Rudolf Kusý, starosta MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Lukáš 
Bulko, poverený vedením Referátu pre participáciu. 

Dôvodová správa uvádza, že Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu je plnením 
uznesenia 22/16 – Mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu z dňa 3.6.2014.  

 
V diskusii nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 12/13, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu zobrať  na  
vedomie Správu o činnosti Kancelárie pre participáciu k 14.9.2016. 

 
 

 
12. Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
Predkladateľ stiahol  materiál z rokovania. 
 
 

O 10:15 odišiel Ing. Gašpierik. 
 
 

13. Návrh Dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 
Mgr. Jana Biharyová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov. Spracovateľom Zmeny/doplnenia k materiálu Návrh Dodatku k Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy je Ing. Ingrid Hollá, referent odd. hospodárskeho 
a finančného. 

 
RNDr. Ondrová uviedla, že dňa 03.10.2016 bola mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručená 

žiadosť primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 14.09.2016, ktorým 
primátor žiada v súlade s čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zaslanie písomného stanoviska k návrhu dodatku, ktorý tvoril prílohu žiadosti.  

Obsahom dodatku je úprava pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí v oblasti trov konania 
s prejednaním priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisoch 
(zmena čl. 87 a čl. 89).  

Ďalšia zmena sa dotýka znenia čl. 91 ods. 1 písm. b), ktoré sa nahrádza novým znením, tak ako je 
uvedené v priloženom návrhu dodatku k Štatútu. Zásadná zmena je v určení celkovej paušálnej sumy 
prídelu z výnosu daní (1.950.000,- € na kalendárny rok) pre mestské časti Čuňovo, Devín, Jarovce, 
Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica, ktorá sa týmto mestským častiam pridelí v poslednom 
mesiaci štvrťroka a o túto sumu zníži prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka 
a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov.   

Mestská časť navrhuje návrh dodatku Štatútu doplniť o nový návrh vo veci správy miestneho 
poplatku za rozvoj. Dňa 01.11.2016 nadobudne účinnosť zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku 
za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol prijatý Národnou radou Slovenskej 



 
10 

republiky dňa 20.11.2015. Ustanovenie § 1 v spojení s § 12 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. 
o miestnom poplatku za rozvoj v platnom znení umožňuje obciam spravovať poplatok za rozvoj, 
pokiaľ ho obec na svojom území uložila všeobecne záväzným nariadením, pričom výkon správy 
poplatku za rozvoj v Bratislave má upravovať Štatút. Vzhľadom k celkovému záberu návrhu 
predloženého dodatku k Štatútu navrhujeme, aby bol predložený návrh dodatku Štatútu dopracovaný 
o nové znenie v zmysle predložených pripomienok.  

Týmto materiálom miestne zastupiteľstvo podporí prenesenie správy miestneho poplatku za rozvoj 
na mestské časti Bratislavy. Výnos z poplatku za rozvoj je navrhovaný v pomere 68% pre rozpočty 
mestských časti a 32% pre rozpočet Bratislavy. Vzhľadom na narastajúcu výstavbu bude tento príjem 
z poplatku za rozvoj zdrojom pre budovanie, zveľaďovanie sociálnej a technickej infraštruktúry 
vyplývajúcej z rastúcej výstavby.  

Regionálne združenie mestských časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa na 
svojom zasadnutí dňa 12.09.2016 vyslovilo za prijatie dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj na mestské časti i za vyššie uvedený 
pomer výnosu z poplatku za rozvoj. 

Po schválení dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestským 
zastupiteľstvom je možné pristúpiť k prijatiu vlastného všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zavedie nový druh miestneho poplatku za rozvoj. 

Pôvodne predložený návrh uznesenia na zasadnutie komisií miestneho zastupiteľstva a miestnej 
rady obsahoval len návrh na doplnenie dodatku Štatútu o miestny poplatok za rozvoj – doplnenie 
pôsobnosti vo vzťahu k mestským častiam, pričom na základe vyššie uvedeného zasadnutia 
regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta je zrejmé, že z uvedeného vzišla požiadavka 
na priame a explicitné doplnenie tejto kompetencie priamo do Štatútu v rozsahu uvedenom v uznesení 
- pripomienky. Z uvedených dôvodov je materiál prepracovaný.   

 
V diskusii vystúpili: RNDr. Ondrová Ing. Winkler, Mgr. Kusý, Mgr. Pfundtner, JUDr. 

Mikulec, Ing. Bielik. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 12/15, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  
1. s ú h l a s i ť   
s návrhom Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „Štatút“) v 
znení: 

s    p r i p o m i e n k o u 
doplniť do návrhu Dodatku č. ... Štatútu text: 
1. V čl. 18 ods. 4 písm. q) sa za slová „podľa osobitného predpisu,8)“ dopĺňajú slová „a 
rozhodovať o zavedení a zrušení miestneho poplatku za rozvoj, určovať náležitosti miestneho poplatku 
za rozvoj podľa osobitného predpisu,8a)“ 
2. Dopĺňa sa nová poznámka pod čiarou 8a) v znení: „8a) Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom 
poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 
3. V čl. 57 ods. 1 sa  pôvodné znenie bodu 1 nahrádza novým znením nasledovne: 
„(1) Mestská časť podľa osobitných predpisov114a) vykonáva správu a rozhoduje vo veciach  

a) miestnych daní 
1. za psa, 
2. za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti, 
3. za predajné automaty, 
4. za nevýherné hracie prístroje, 
5. za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, 
b) miestneho poplatku za rozvoj.“ 

4. Dopĺňa sa nová poznámka pod čiarou 114a) v znení:  
„114a)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 
5. Čl. 89 písm. a) sa za slová „podľa tohto štatútu“ dopĺňajú slová „a výnosy z miestneho 
poplatku za rozvoj podľa osobitného predpisu8a), ktorého správu vykonáva podľa tohto štatútu,“ 
6. V čl. 91 ods. 1 sa vkladá nové písmeno h) v znení: 
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„h) z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty 
mestských častí v pomere 32% pre rozpočet Bratislavy a 68% pre rozpočty mestských častí,“ 
 
2. p o ž i a d a ť 
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručiť toto Uznesenie primátorovi hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
O 10:30 odišla Mgr.Pfundtner. 
 
 
 
14. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva 
 
Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 

Ing. Miriam Kamhiyehová, vedúca referátu životného prostredia.                                     
 

 Ing. Miriam Kamhiyehová uviedla, že dňa 27.06.2016 bol na Mestskú časť Bratislava – Nové 
Mesto zaslaný Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – rozdelenie pôsobnosti v oblasti 
odpadového hospodárstva a pripomienkové konanie v zmysle čl. 103 ods. Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy (ďalej len „štatút“). Súčasťou podania bolo aj Rozhodnutie č.11/2016 primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového 
hospodárstva. Znenie predmetného rozhodnutia bolo premietnuté doslovne do návrhu dodatku štatútu. 
 Potreba spracovania návrhu dodatku štatútu vyplynula z legislatívy v odpadovom 
hospodárstve, nakoľko s čiastočnou účinnosťou od 01.07.2016 a od 01.01.2017 je platný nový zákon 
o odpadoch, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

K predmetnému návrhu mestská časť zaslala svoje pripomienky 15.07.2016. 
Dňa 05.10.2016 bol na mestskú časť doručený návrh dodatku štatútu v oblasti odpadového 

hospodárstva, ktorý bol po zaslaní pripomienok jednotlivých mestských častí v zmysle Čl. 103 ods. 1 
štatútu a po prerokovaní v komisiách mestského zastupiteľstva upravený na znenie, ktoré je v prílohe 
tohto materiálu. Akceptované pripomienky mestských častí sú zvýraznené. 
 

V rámci vyhodnotenia pripomienok mestských častí k návrhu dodatku štatútu v oblasti 
odpadového hospodárstva boli pripomienky mestskej časti Bratislava – Nové Mesto až na dve 
pripomienky, ktoré boli čiastočne akceptované, všetky ostatné neakceptované. 

 
V diskusii vystúpili: Ing.Galamboš, Ing. Kamhiyehová 
 
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/16, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

bez pripomienok stanovisko k návrhu Dodatku č. ........... Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení: 
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s predloženým znením návrhu 
Dodatku č. ............Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nesúhlasí“. 

 
 

15. Návrh na prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 19477/17 a parc. 
č. 19477/28, katastrálne územie Vinohrady v prospech Slovenskej republiky – Národného 
onkologického ústavu, Klenová 1, 833 10 Bratislava, IČO: 00 165 336 

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

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

 
Dôvodová správa uvádza, že Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10  Bratislava (ďalej len 

ako „žiadateľ“) požiadal ešte v roku 2011 o odkúpenie pozemkov registra „C“ KN parcely č. 
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19477/17, ostatné plochy o výmere 11 m2 a parcely č. 19477/28, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 81 m2, zapísané na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy a zverených do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na základe Protokolu č. 
63/91. Tejto žiadosti bolo vyhovené avšak z dôvodov na strane žiadateľa vklad vlastníckeho práva 
v prospech žiadateľa nebol povolený. Zaplatená časť kúpnej ceny bola zo strany mestskej časti 
žiadateľovi vrátená a žiadateľ bol zároveň vyzvaný, aby oznámil, či ešte trvá jeho záujem o prevod 
vlastníckeho práva k citovaným nehnuteľnostiam. 

Dňa 04.04.2016 pod sp. zn. žiadateľa č. 243/16/OSr/Alsch žiadateľ písomne potvrdil, že má stále  
záujem o prevod vlastníckeho práva k citovaným nehnuteľnostiam. 

Následne bol vypracovaný znalecký posudok č. 188/2016 a jeho doplnenie č. 1, z ktorého 
vyplýva, že všeobecná hodnota nehnuteľností celkom predstavuje sumu 15 900,00 €.  

Účelom prevodu vlastníckeho práva je usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k areálu 
žiadateľa, keďže predmetné pozemky užíva – parc. č. 19477/28 je zastavaná budovou Pavilónu 
radiačnej nkológie a parc. č. 19477/17 je pozemkom priľahlým k tejto budove. Oba pozemky sú 
súčasťou areálu žiadateľa.   

V zmysle odborného stanoviska hlavného architekta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
z hľadiska koncepcie územného rozvoja nie sú známe žiadne okolnosti vylučujúce predaj vyššie 
citovaných pozemkov.  

V súlade s ustanovením článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy bol primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy požiadaný o predchádzajúci písomný súhlas k odpredaju predmetných 
pozemkov. Predchádzajúci súhlas bol udelený pod č. 05 01 0047 16 zo dňa 28.07.2016. 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov sa ustanovenia odsekov 1 až 7 nepoužijú pri prevode majetku obce, a to pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí  neoddeliteľný celok so stavbou.  
 

V diskusii nikto nevystúpil. 
 
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/17, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

bez pripomienokpredaj pozemkov registra „C“ KN: 
- parc. č. 19477/17 ostatné plochy vo výmere 11 m², zapísaná na LV č. 3673  
- parc. č. 19477/28 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 81 m², zapísaná na LV č. 3673 
všetko katastrálne územie Vinohrady 
; v prospech SR – Národný onkologický ústav, so sídlom Klenová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 00 165 
336 
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení             
neskorších predpisov 
; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú Znaleckým           
posudkom č. 188/2016 zo dňa 07.06.2016 a Doplnením č. 1 znaleckého posudku č. 188/2016 zo dňa 
19.06.2016 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom,  t. j. za kúpnu cenu: 

celkovo 15 900,00 € 
za týchto podmienok: 
1) kúpna zmluva bude zo strany kupujúceho podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve a  kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní odo dňa podpísania kúpnej 
zmluvy všetkými zúčastnenými. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenej lehote 
podpísaná, uznesenie stráca platnosť; 
2) kúpna zmluva bude obsahovať záväzok kupujúceho uhradiť z titulu bezdôvodného užívania za  
pozemok registra „C KN parc. č. 19477/17, k. ú. Vinohrady: 
- za rok 2014 cenu 6,94/m2/rok  
- za rok 2015 cenu 7,05/m2/rok 
a za pozemok 19477/28, k. ú. Vinohrady: 
- za rok 2014 cenu 6,94/m2/rok  
- za rok 2015 cenu 7,05/m2/rok 
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16. Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 
Mgr. Magdaléne Grantnerovej, trvale bytom Bratislava–Nové Mesto na dobu určitú  3 roky  

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

Mgr. Bronislava Petríková, referent odd. VIaSM.                                     
 

Dôvodová správa uvádza, že materiál je predkladaný na základe žiadosti o nájom bytu zo 
dňa 03.06.2016 - žiadateľka Mgr. Magdaléna Grandtnerová. 

Žiadateľka svoju žiadosť odôvodnila, tým, že sa stará o vnučku Natáliu, ktorú má zverenú 
do osobnej starostlivosti z dôvodu, že otec vnučky zomrel a matka sa zdržiava mimo územia 
Slovenskej republiky. Finančné pomery menovanej jej dlhodobo neumožňujú platiť 
ubytovanie, uvítala by možnosť žiť s vnučkou v byte. 

Materiál bol prerokovaný dňa 20.09.2016 v Komisii sociálnych vecí a bývania  Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá odporučila v súlade so Zásadami 
hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26.06.2012 v znení 
neskorších Dodatkov 1 a 2 riešiť bytovú situáciu žiadateľky poskytnutím bytu – č. 14 na 
Bojnickej 21 v Bratislave na dobu určitú 3 roky, za podmienky podpísania zmluvy 
s notárskou zápisnicou. 

  
 V diskusii nikto nevystúpil. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/18, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

pridelenie  bytu č. 14 v bytovom dome na Bojnickej 21 v Bratislave, žiadateľke Mgr. Magdaléne 
Grandtnerovej, trvale bytom Bratislava – Nové Mesto na dobu určitú 3 roky za podmienky podpísania 
zmluvy s notárskou zápisnicou bez pripomienok. 

 
 
 

17. Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Jánovi 
Slepčíkovi na dobu určitú  3 roky 

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

Mgr. Bronislava Petríková, referent odd. VIaSM. 
 

Dôvodová správa uvádza, že Tento materiál je predkladaný na základe žiadosti o nájom bytu zo 
dňa 08.11.2013 žiadateľ Ján Slepčík. 

Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil tým, že chce spolu so svojou partnerkou dieťaťu zabezpečiť 
bývanie, pocit domova a harmónie. O pridelenie bytu žiada z dôvodu, že nedisponujú finančnými 
prostriedkami na zabezpečenie vlastného bývania. 

Materiál bol prerokovaný dňa 20.09.2016 v Komisii sociálnych vecí a bývania  Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá odporučila v súlade so Zásadami 
hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26.06.2012 v znení neskorších 
Dodatkov 1 a 2 riešiť bytovú situáciu žiadateľa poskytnutím bytu – č. 37 na Bojnickej 21 v Bratislave 
na dobu určitú 3 roky, za podmienky podpísania zmluvy s notárskou zápisnicou. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/19, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť  

pridelenie  bytu č. 37 v bytovom dome na Bojnickej 21 v Bratislave, žiadateľovi Jánovi Slepčíkovi, 
Bratislava na dobu určitú 3 roky, za podmienky podpísania zmluvy s notárskou zápisnicou bez 
pripomienok. 
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18. Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Mgr. Monike 
Mlynárikovej na dobu určitú  3 roky 

 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania. 
 
 

 
19. Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Renáte 

Sečkárovej na dobu určitú  3 roky 
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 
Mgr. Bronislava Petríková, referent odd. VIaSM. 

 
Dôvodová správa uvádza, že materiál je predkladaný na základe žiadosti o nájom bytu zo dňa 

21.10.2015 - žiadateľka Renáta Sečkárová.  
Žiadateľka svoju žiadosť odôvodnila, tým, že s manželom a s dvojročným synom žijú u svokry 

v byte v Bratislave, kde spoločne žijú tri rodiny. Tento stav je náročný z hľadiska spolužitia. 
Materiál bol prerokovaný dňa 20.09.2016 v Komisii sociálnych vecí a bývania  Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá odporučila v súlade so Zásadami 
hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26.06.2012 v znení neskorších 
Dodatkov 1 a 2 riešiť bytovú situáciu žiadateľky poskytnutím bytu – č. 16 na Bojnickej č. 21 v 
Bratislave na dobu určitú 3 roky, za podmienky podpísania zmluvy s notárskou zápisnicou. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/21, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

pridelenie  bytu č. 16 v bytovom dome na Bojnickej 21 v Bratislave, žiadateľke Renáte Sečkárovej  
a jej manželovi Patrikovi Sečkárovi na dobu určitú 3 roky, za podmienky podpísania zmluvy 
s notárskou zápisnicou bez pripomienok. 

 
 
20. Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Rastislavovi 

Hajnalovi na dobu výkonu pracovného pomeru 
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 
Mgr. Bronislava Petríková, referent odd. VIaSM. 

 
Dôvodová správa uvádza, že materiál je predkladaný na základe žiadosti o nájom bytu zo dňa 

15.08.2016 - žiadateľ Rastislav Hajnala xxxxxxxxxxxxxxx.  
Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil, tým, že je zamestnancom Základnej školy Cádrová, pričom 

zamestnávateľ vyjadril spokojnosť s prácou menovaného. 
Materiál bol prerokovaný dňa 20.09.2016 v Komisii sociálnych vecí a bývania  Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá odporučila v súlade so Zásadami 
hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26.06.2012 v znení neskorších 
Dodatkov 1 a 2 riešiť bytovú situáciu žiadateľa poskytnutím školského bytu na Cádrovej ulici č. 23 v 
Bratislave na dobu výkonu práce. 
 

V diskusii nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 12/22, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 
pripomienok pridelenie  bytu v budove Základnej školy na Cádrovej 23 v Bratislave žiadateľovi 
Rastislavovi Hajnalovi,  na dobu výkonu pracovného pomeru. 
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21. Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Helene Slézovej 
na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto 

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

Mgr. Bronislava Petríková, referent odd. VIaSM. 
 

Mgr. Petríková uviedla, že materiál je predkladaný na základe žiadosti o nájom bytu zo dňa 
14.03.2014 -  žiadateľka Helena Slézová. 

Žiadateľka svoju žiadosť odôvodnila, tým, že je zamestnancom mestskej časti, dlhodobo cca 16 
rokov. Pre nezhody s manželom a zadlženosť prišli o vlastné bývanie, v súčasnosti býva na podnájme, 
čo je z finančného hľadiska veľmi náročné. 

Materiál bol prerokovaný dňa 20.09.2016 v Komisii sociálnych vecí a bývania  Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá odporučila v súlade so Zásadami 
hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26.06.2012 v znení neskorších 
Dodatkov 1 a 2 riešiť bytovú situáciu žiadateľa poskytnutím bytu – č. 33 na Bojnickej 23 v Bratislave 
na dobu počas trvania pracovného pomeru. 

 
V diskusii vystúpil: Ing.Galamboš, Mgr. Petríková. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/23, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 

pripomienok pridelenie  bytu č. 33 v bytovom dome na Bojnickej 23 v Bratislave, žiadateľke Helene 
Slézovej trvale bytom Bratislava na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou 
Bratislava–Nové Mesto. 
 

 
 

22. Návrh na prerokovanie žiadosti o pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové 
Mesto - žiadateľ Ladislav Kavuliak 
 
Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 

Mgr. Bronislava Petríková, referent odd. VIaSM. 
 

Mgr. Petríková uviedla, že materiál je predkladaný na základe rokovania Komisie sociálnych vecí 
a bývania zo dňa 20.09.2016. 

Komisia prerokovala žiadosť pána Kavuliaka a jeho družky, ktorí neboli zaradený do zoznamu 
žiadateľov o nájom obecného bytu, lebo nespĺňali podmienky príjmu v predchádzajúcom roku podľa 
platných zásad. Na podnet Ing Šebejovej komisia požiadala p. Petríkovú, aby referát správy bytov 
a nebytových priestorov vykonal výpočet výšky príjmu menovaných za posledných 12 mesiacov. 
V prípade, že podmienka výšky príjmu pre zaradenie do zoznamu bude splnená komisia odporučila 
predložiť návrh na poskytnutie nájomného obecného bytu na rokovanie zastupiteľstva. 

Oddelenie vykonalo prepočet príjmu a a predkladá žiadosť na rokovanie Rady. 
 

V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš, Ing. Bielik, Mgr. Petríková. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 12/24, ktorým neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
prerokovať žiadosť o  pána Ladislava Kavuliaka bez pripomienok. 
 

 
 

23. Návrh 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. 
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 Ing.Molnár uviedol, že Protokolom č. 185/2016 o zverení nehnuteľného majetku do 
správy príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS zo dňa 23.05.2016 bol do správy 
organizácie zverený majetok – o.i. stavba so súpisným číslom 2827, reštaurácia Snežienka na 
pozemku parc.č. 19614/6; katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 
2275. 
 Uvedená stavba je po dlhých rokoch značnej devastácie v  nebezpečnom, zdravie 
a životy ohrozujúcom technickom stave, pričom sa podieľa aj na výraznom poškodzovaní až 
devastácii priľahlých prevádzkovaných stavieb Lanovej dráhy v správe organizácie. Na 
základe spracovaných posudkov sú možné dve riešenia na odstránenie nežiadúceho stavu: 
a/ asanácia objektu v predpokladanej hodnote nákladov cca 180.000,- € vrátane DPH 20% 
b/ sanácia objektu v predpokladanej hodnote nákladov cca 700.000,- € vrátane DPH 20%. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 
 
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/25, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

bez pripomienok  správcovi EKO-podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO 00 491 870: 
a/ sanáciu stavby so súpisným číslom 2827, reštaurácia Snežienka na pozemku parc.č. 19614/6; 
katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2275;  
b/ asanáciu stavby so súpisným číslom 2827, reštaurácia Snežienka na pozemku parc.č. 19614/6; 
katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2275. 
 
 
 
24. Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Bc.Kláre 

Dynisovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové 
Mesto 

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

Mgr. Bronislava Petríková, referent odd. VIaSM. 
 

Mgr. Petríková uviedla, že materiál je predkladaný na základe žiadosti o nájom bytu zo dňa 
13.07.2016 -  žiadateľka Bc. Klára Dynisová. 

Žiadateľka svoju žiadosť odôvodnila, tým, že je zamestnancom mestskej časti, a nemá kde 
v Bratislave bývať. 

Materiál bol prerokovaný dňa 19.10.2016 v Komisii sociálnych vecí a bývania  Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá odporučila v súlade so Zásadami 
hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26.06.2012 v znení 
neskorších Dodatkov 1 a 2 riešiť bytovú situáciu žiadateľa poskytnutím bytu – č. 17 
na Bojnickej 19 v Bratislave na dobu počas trvania pracovného pomeru. 

 
V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš, Ing. Bielik, Ing.Vítková, Mgr. Petríková. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/26, ktorým materiál Návrh na pridelenie bytu č. 17 v bytovom 
dome na Bojnickej 19 v Bratislave, žiadateľke Bc. Kláre Dynisovej,  na dobu počas trvania 
pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto - nezískal dostatočný počet 
hlasov. 

 
 

25. Návrh rozpočtu pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova 
 

 Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 
RNDr. Jana Ondrová, vedúca odd. hospodárskeho a finančného. 
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RNDr. Ondrová uviedla, že Uznesením MZ MČ BNM 13/10 zo dňa 14. 06. 2016 bola 
zriadená nová organizácia ZŠ s MŠ Kalinčiakova. Táto organizácia bola zriadená k 01. 09. 
2016 čo v konečnom dôsledku znamená, že je potrebné schváliť rozpočet pre túto organizáciu 
k termínu 01. 09. 2016. Rozpočet novej organizácie je v úplnej forme uvedený v uznesení, 
ktoré je súčasťou tohto materiálu. 

 
V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/27, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

bez pripomienok Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Kalinčiakova k 01. 09. 2016 nasledovne: 
 
ZŠ s MŠ Kalinčiakova  Schválený rozpočet 

 v EUR  2016 

 Bežné príjmy SPOLU  21 470,84 
 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku  13 470,84 
223 Za predaj výrobkov a služieb  8 000,00 
240 Úroky  0 
292 Ostatné príjmy  0 
230 Kapitálové príjmy SPOLU  0 
Príjmy SPOLU 21 470,84 

 
  Schválený rozpočet 

 v EUR  2016 

Bežné výdavky  SPOLU – Program 8 2 294 116,96 
610 Mzdy,platy  182 200,00 
620 Poistné  63 799,95 
630 Tovary a služby  47 505,63 
640  Bežné transfery  611,38 
700 Kapitálové výdavky SPOLU  0 

 Výdavky SPOLU 294 116,96 
 
 
 
Po prerokovaní materiálov Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti, poďakoval členom 

miestnej rady za účasť a  ukončil  rokovanie MR.       
 
 
 

Ing. Mgr. Ľubomír Baník          Ing. Stanislav Winkler 
           prednosta MÚ B-NM     zástupca starostu MČ B-NM   
  

 
 
 
 

Ing. Jozef Bielik  
overovateľ 

 
 
Bratislava 25.10. 2016 
Zapísala: Ing. Libuše Jamnická 


