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

 
Z á p i s n i c a 

 
zo 14. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  31.1.2017 

 
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, Mgr. Pfundtner, Mgr. Tettinger. 

 
Ospravedlnený: 0 
 
Neospravedlnený:  0 
 
 
 Rokovanie  14. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o 9:20 hod. otvoril  
Mgr. Rudolf Kusý – starosta mestskej časti. 
Ing. Gašpierik požiadal o zabezpečenie parkovacích miest na parkovisku pred budovou Miestneho 
úradu MČ B-NM počas konania zasadnutí MR. 
 
 
 Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkami (uznesenie č. 
14/01): 

- do programu rokovania zaradiť bod: 
R1 – Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017  

 
 
 Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Pavol Galamboša  
 (uznesenie č. 14/02). 

 
 

 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. 14/03 bez pripomienok a konštatuje, že: 
 1. Trvá plnenie uznesení: 1/28; 03/09; 09/21; 13/20; 
 2. Splnené boli uznesenia: 13/03; 13/05; 13/07; 13/10; 13/11; 13/12; 13/13; 13/14; 13/16; 13/21; 

13/22; 13/25; 13/26; 12/27; 13/29; 13/32; 13/33 
 3. Zrušené boli uznesenia: 13/04; 13/06; 13/08; 13/09; 13/15; 13/17; 13/18; 13/19; 13/23; 13/24; 

13/28; 13/31 
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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. Pripomienky 
prokurátorky neboli mestskej časti zaslané. 

Návrh VZN bol prerokovaný v odborných komisiách miestneho zastupiteľstva a v miestnej rade 
dňa 29.11.2016. Miestnou radou bol návrh VZN odporučený miestnemu zastupiteľstvu, ktoré sa 
konalo dňa 16.12.2016, na jeho schválenie bez pripomienok (t.z. aj bez zapracovania pripomienok 
odborných komisií). 

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.12.2016 návrh VZN neprerokovalo z dôvodu 
požiadavky poslancov na jeho dopracovanie a zároveň zapracovanie pripomienok odborných komisií 
MZ. Materiál bol na základe poslaneckého návrhu predkladateľom stiahnutý z rokovania miestneho 
zastupiteľstva. 

V súvislosti s ústne tlmočeným návrhom časti poslancov priamo na miestnom zastupiteľstve, 
ktorý sa týkal nepovolenia času  predaja v nedeľu v niektorých typoch prevádzok (napr. v prevádzkach 
s potravinárskym, priemyselným alebo spotrebným tovarom) uvádzame, že toto obmedzenie predaja 
nie je možné, nakoľko v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. i) obec pri výkone samosprávy plní úlohy na 
úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času 
predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská. 

S ohľadom na Ústavným súdom SR formulovaný princíp zvýšenej právnej ochrany práva 
podnikať je potrebné zákonom priznané oprávnenie regulácie času predaja a poskytovania služieb 
v obchode vykladať prísne doslovne. Obec okrem samostatného určenia času predaja a prevádzky 
služieb normatívnym spôsobom nemôže stanovovať žiadne ďalšie obmedzenia ani povinnosti 
podnikateľom, napr. povinnosť ohlasovať obci otváracie hodiny, zakladať oprávnenie obci tieto 
otváracie hodiny povoľovať, založiť oprávnenie starostu rozhodovať o individuálnych výnimkách 
a pod. Každá takáto obecná úprava je ústavne nekonformná (komentár k zákonu o obecnom zriadení). 

Schválením nového VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bude zároveň zrušené doterajšie VZN č. 5/2001 zo dňa 
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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. 
 Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, uviedla, že na rokovanie MR bol predložený nový návrh 
VZN so zapracovanými pripomienkami zo zasadnutí komisií, ktorý bol aj zverejnený na úradnej 
tabuli.  
 
 V diskusii  vystúpili:, Mgr. Kusý, Ing. Winkler, JUDr. Mikulec Ing. Augustinič, Ing. Bielik, Ing. 
Galamboš,  Ing. Gašpierik.  Mgr. Pfundtner požiadala o zaslanie všetkým poslancom VZN veľkých 
MČ – Dúbravka, Ružinov, Karlova Ves, Rača, Petržalka a VZN Žiliny a Banskej Bystrica. 
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 14/04, ktorým berie na vedomie 
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 
s pripomienkou spracovať pripomienky k návrhu VZN ako poslanecký návrh a návrh predložiť na 
rokovanie MZ – gestorom poslaneckého návrhu  je Ing. Stanislav Winkler.  

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

poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM,  spracovateľom je RNDr. Jana 
Ondrová, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného. 

       
RNDr. Jana 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 (ďalej len „zákon“). Zákon bol schválený 20. novembra 2015 a nadobudol účinnosť od 1.11. 
2016. Novelou č. 375/2016 Z.z. bola schválená zmena predmetného zákona s účinnosťou od 
31.12.2016. 
     Miestny poplatok za rozvoj je poplatkom, ktorý bude v zmysle citovaného zákona príjmom 
rozpočtu obce a v prípade Bratislavy bude tento výnos prerozdelený medzi hlavné mesto a mestské 
časti, pričom v súlade s § 11 ods. 1 zákona takéto prerozdelenie určí štatút Hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorý však v súčasnej dobe absentuje.  
     Podľa § 12 ods. 1 zákona sú správcom poplatku za rozvoj v Bratislave mestské časti s účinnosťou 
od 31. 12. 2016, pričom správou poplatku nie je možné poveriť iné právnické alebo fyzické osoby.  
     V súlade s ust. § 14 uvedeného zákona ak obec prvýkrát zavedie poplatok za rozvoj všeobecne 
záväzným nariadením počas roku 2017, sadzbu poplatku za rozvoj podľa § 7 ods. 1 až 3 a ods. 5 môže 
obec ustanoviť najskôr ku dňu účinnosti takého všeobecne záväzného nariadenia. 

 
V diskusii vystúpil:  Mgr. Pfundtner, Ing. Winkler, Ing. Bielik,  Ing. Vítková, Ing. Böhm, Mgr. 

Kusý. Ing. Gašpierik požiadal o zaslanie všetkým poslancom VZN veľkých MČ – Rača, Ružinov, 
Staré Mesto, Petržalka. 

 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 14/05, ktorým odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu schváliť  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto s 
pripomienkou priložiť VZN mestských častí Bratislava-Rača, Ružinov, Staré Mesto, Petržalka, 
Banská Bystrica, Žilina. 
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4. Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc. č. 12142/235, 12142/236 
a 15123/9, katastrálne územie Nové Mesto v prospech občianskeho združenia Centrum 
environmentálnej a etickej výchovy Živica 

 
 Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľom je 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 vzdelávaniu 
a ekoporadenstvu. Mestské včely boli v rokoch 2014 a 2015 súčasťou projektu Nevyšliapanou cestou. 
Cieľom projektu bolo preniesť úspešný model trvalo udržateľného spôsobu života v meste od 
švajčiarskeho partnera Urban AgriCultureNetzBasel. V minulom roku (2016) bol tento projekt veľmi 
úspešný v mestskej časti Karlova Ves. Podarila sa tu zrealizovať výsadbu piatich rozličných plôch s 
nektarodajnými rastlinami  (sú nimi napríklad lúka s kvitnúcimi kvetmi v Líščom údolí, nekosené 
plochy na ul. J. Stanislava, nekosená plocha na Hlaváčikovej ul., okrasné a úžitkové rastliny v 
Karloveskom športovom klube na Janotovej ul., ovocno-zeleninová plocha na ZŠ Tilgnerova, 
bylinková špirála na ZŠ Karloveská 61, vyvýšené jahodové záhony a jedlé kríky na ZŠ A. Dubčeka, 
Majerníkova). Súčasťou projektu boli aj aktivity ako sú napríklad Výučbový program na včelnici 
„Poďte s nami do úľa“. Bola realizovaná mobilná strešná záhrada pre opeľovače na budove 
Prírodovedeckej fakulty UK, Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku priateľskú opeľovačom či 
Príručka pre samosprávy - Prírode blízka údržba mestskej zelene. 

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 v tomto roku (2017) do projektu zapojená mestská časť 
Ružinov. 

Dĺžka trvania projektu je  do 31. 7. 2017. Udržateľnosť výstupov projektu sa predpokladá 
minimálne tri roky od začatia projektu.  

 
 V diskusii nikto nevystúpil.  
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 14/06, ktorým odporúča 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   
; 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 a hmyzieho hotela. 
; na dobu určitú 31.07.2017 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. 
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2. Vypožičiavateľ bezodplatne zabezpečí a dodá sadbový materiál. 
3. Vypožičiavateľ bude s požičiavateľom spolupracovať počas celej doby trvania projektu,                        
t. j. od februára 2017 do júla 2017 a bude požičiavateľovi po celý čas bezodplatne poskytovať                
potrebné konzultácie.  
4. Vypožičiavateľ bude počas celej doby výpožičky plôch udržiavať výstupy projektu tak, ako boli 
počas jeho realizácie nastavené a realizované na vlastné náklady a vo vlastnej réžii. Vypožičiavateľ 
nie je zodpovedný za údržbu plôch po ich výsadbe a pre udržateľnosť projektu odporúča 
požičiavateľovi zachovať projektu minimálne tri roky.  Všetky prvky inštalované na plochách sa 
stávajú vlastníctvom požičiavateľa a ten sa zaväzuje k starostlivosti o ne na základe odporúčaní 
vypožičiavateľa. 

 
5. 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 spokojnosť. 

Materiál bol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva konaných v novembri 2016.  
 

 V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, JUDr. Mikulec , Ing. Kollárik, Ing. Augustinič, Ing. Bielik, Ing. 
Gašpierik,  J. Červenková. Členovia MR požiadali prizvať kandidátov na prísediacich na zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva za účelom predstavenia sa poslancom. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/07, ktorým neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

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. Oľgu Jagerskú 

na volebné obdobie rokov 2016 – 2020. Materiál nezískal dostatečný počet hlasov 
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6. 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 a 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, súpisné 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.   

Predložený materiál bol prerokovaný na 16. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa konalo dňa 16.12.2016. Materiál nezískal dostatočný počet hlasov. 

V súčasnosti je vyhlásená na predmet nájmu obchodná verejná súťaž.  
 
 V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, JUDr. Mikulec, Ing. Galamboš,  Ing. Gašpierik,  Mgr. Moravcová 
Tomčíková. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/08, 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  
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; 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 s účinnosťou 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. 

 
 

7. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2017 
 
Materiál predložil Ing. Robert Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS, ktorý je aj spracovateľom 

materiálu. 
 

Dôvodová správa uvádza, že starostlivosť o zdravé životné prostredie je jedna zo samosprávnych 
funkcií MČ Bratislava – Nové Mesto, vyplývajúca zo štatútu mestskej časti a iných právnych 
predpisov, najmä zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP 
SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa vydáva katalóg odpadov a ďalších právnych noriem. 

Jednou z úloh je aj pravidelné zabezpečenie bezplatnej služby obyvateľom, ktorou sa poskytujú 
veľkoobjemové kontajnery, určené na zber, odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností.  

Súčasťou návrhu na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov sú rozpisy termínov a lokalít pre 
„Jarné a Jesenné upratovanie“ a „Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera“, 
na dodržiavanie ktorých budú počas celej doby pristavenia kontajnerov dohliadať zamestnanci EKO-
podniku VPS. Proti minulým obdobiam sa z jesenného pristavovania veľkoobjemových kontajnerov 
vylúčili 4 stojiská z dôvodu nezáujmu o pristavenie kontajnerov, konkrétne: 

1. Stromová ulica – stojisko na parkovisku DK; 
2. Tomášikova ulica – stojisko pri č. 50 – Koloseum; 
3. Tupého ulica č. 5 – stály nezáujem občanov o pristavenie veľkoobjemového kontajnera,      
4. Budyšínska - podľa voľného miesta. 
Pri každom pristavenom kontajneri na samostatnom stojane budú zverejnené Pravidlá uloženia 

odpadu. Do veľkoobjemových kontajnerov bude  možné ukladať len  objemový odpad z domácností. 
Uložiť do kontajnera iný druh odpadu, alebo v jeho blízkosti odložiť akýkoľvek iný odpad, občanovi 
nebude umožnené. 

Pre zabezpečenie bezproblémového priebehu služby organizácia navrhuje, aby sa v termínoch 
pristavovania veľkoobjemových kontajnerov jednotlivým stojiskám a kontajnerom venovala zvýšená 
pozornosť inšpektorov verejného poriadku, prípadne mestskej polície. 

 
V diskusii nikto nevystúpil.  

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/09, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 

pripomienok návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov  pre rok 2017. 
 

 
8. Návrh nového Štatútu Knižnice Bratislava-Nové Mesto 

 
Materiál predložila Mgr. Jana Vozníková, riaditeľka KBNM, ktorá je aj spracovateľom 

materiálu. 
 

Mgr. Jana Vozníková uviedla, že Štatút Knižnice Bratislava - Nové Mesto je vypracovaný na 
základe vzorového štatútu, ktorý odporučila ako vzor pre knižnice Slovenská národná knižnica 
v Martine, pričom zohľadňuje nový Zákon o knižniciach č.126/2015 Z. z., ktorý nadobudol  účinnosť 
od 1.7.2015.   

Pôvodný štatút knižnice, schválený v roku 1991 už  nezodpovedá novým trendom a meniacim sa 
podmienkam v oblasti knihovníctva.  

Štatút zohľadňuje najnovšie trendy riadenia knižníc, vychádza zo súčasného stavu a možností 
knižnice. 
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Súčasťou štatútu je organizačná štruktúra. Knižnica Bratislava - Nové Mesto zvolila funkčný typ 
štruktúry. Jeho výhoda spočíva v dvojstupňovom riadení a v zabezpečení mnohostrannej činnosti 
riadiacich pracovníkov jednotlivých útvarov.  

Stručná charakteristika  náplne činnosti jednotlivých útvarov: 
Útvar riaditeľa plní internú koordinačnú funkciu pre činnosť knižnice. Rieši všetky okruhy súvisiace 
s knižnično-informačnou činnosťou, zabezpečuje nadväznosť jednotlivých činností. Skladá sa z 
vedúcich jednotlivých útvarov. Reprezentuje knižnicu navonok, koordinuje činnosť jednotlivých 
útvarov. 
Útvar knižnično-informačných služieb zabezpečuje riadenie výpožičného procesu,  usmerňuje 
odborné činnosti knižnice v oblasti výpožičných služieb a služieb verejnosti, zabezpečuje propagáciu 
služieb v regióne, spracováva koncepčné materiály  činnosti  knižnice, usmerňuje prácu s výpočtovou 
technikou, spracováva a vydáva odborné materiály, bibliografické a propagačné letáky a pozvánky, 
spravuje webovú stránku knižnice, vykonáva pravidelnú kontrolnú činnosť na jednotlivých 
pracoviskách UKIS, riadi individuálne a kolektívne aktivity práce s čitateľmi, pripravuje a realizuje 
scenáre kultúrno-vzdelávacej činnosti, realizuje interné knižničné vzdelávanie a porady pracovníkov 
knižnice. 
Útvar knižnično-informačných fondov zabezpečuje akvizíciu, kompletné spracovanie a ochranu 
knižničného fondu, očistu knižničného fondu, revízie knižničného fondu, redakciu a budovanie 
lístkového služobného katalógu a ONLINE katalógu knižnice, priebežné preberanie a spracovanie 
darov od občanov, spolupracuje s vydavateľstvami a knižnými distribúciami, vykonáva pravidelnú 
kontrolnú činnosť, sleduje pohyb knižničného fondu, - vyraďovanie a preraďovanie, kvalitu, 
aktualizáciu knižničného fondu, buduje menné autority, retrospektívne doplňovanie, sleduje knižné 
novinky, zabezpečuje ochranné balenie a značenie kníh, koordinuje činnosť akvizičnej komisie, vedie 
kartotéku deziderát. 
Útvar ekonomicko-technických činností zabezpečuje spracovanie plánov a rozpočtov finančných 
príjmov a výdavkov, sleduje ich čerpanie, plní všetky úlohy účtovnej a operatívno-technickej 
evidencie, materiálno-technické zásobovanie knižnice, starostlivosť o ochranu a správu majetku, 
technickú prevádzku knižnice, personálne a mzdové náležitosti zamestnancov knižnice 

 V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik, Ing. Bielik. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 14/10, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 
pripomienok  Nový Štatút Knižnice Bratislava - Nové Mesto.  

 
 

9. 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 novembri 2016 bola dokončená stavba „Rekonštrukcia 
osvetlenia telocvične na ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava“. Predmetom stavby boli tieto stavebné práce: 
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V diskusii nikto nevystúpil. 
 

 
 Miestna rada prijala uznesenie č. 14/11, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 
pripomienok návrh na zverenie technického zhodnotenia telocvične – stavba na pozemku registra „C“ 
KN parc. č. 15140/76 so súpisným číslom 13489 v katastrálnom území Nové Mesto, evidovanej na 
liste vlastníctva číslo 3749 v hodnote 22 376,89 € (slovom: dvadsaťdvatisíc tristosedemdesiatšesť 
EUR 89/100) 
; do správy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava 

; za účelom zabezpečenia činnosti súvisiacej s prevádzkou školy a školských zariadení 
; na dobu neurčitú 

 
 

10. Návrh na schválenie podnájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13418/2, katastrálne 
územie Nové Mesto 

 
 Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu Mgr. Jana 
Biharyová,  referent odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy 
pozemkov miestneho úradu. 
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Dôvodová správa uvádza, že Mestská časť má dlhodobo záujem o vybudovanie skateboardového 
parku v areály SPŠCH. Celý areál SPŠCH bol jeho vlastníkom - Bratislavským samosprávnym krajom 
uznesením 51/2016 zo dňa 10.06.2016 prenajatý Nadácií Cvernovka za účelom vytvorenia 
kreatívneho centra. Nájomný vzťah plynie od 01.08.2016. Po prevzatí areálu do užívania touto 
nadáciou mestská časť pokračovala v rokovaniach o vybudovaní skateboardového parku s nadáciou. 
Predpokladaný záber pozemku za účelom vybudovania skateboardového parku je 950 m2.  

Cena podnájmu sa rovná súčasnej cene nájmu dotknutého pozemku, t. j. parc. č. 13418/2                        
v katastrálnom území Nové Mesto.    

Podnájomný vzťah je závislý na trvaní hlavného nájomného vzťahu. V súčasnej dobe je doba 
nájmu dotknutého pozemku je dohodnutá na dobu určitú a to jeden rok od 01.08.2016 (uplynie 
31.07.2017) a jej predĺženie je podmienené splnením bodu 4.1.2 zmluvy. V prípade, že Nadácia 
Cvernovka nedosiahne schválenie projektu podľa citovaného bodu, nájomný vzťah v tejto časti 
zmluvy bude ukončený uplynutím dohodnutej doby nájmu. Pokiaľ zanikne hlavný záväzkový vzťah, 
zaniká aj z neho odvodený záväzkový vzťah. V takom prípade podnájomná zmluva bude ukončená  k 
31.07.2017.      

 
V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Galamboš,  Ing. Winkler, Ing. Böhm. 
 
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/12, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

podnájom vo výške 1,00 € / rok za 950 m2 pozemku registra „C“ KN parc. č. 13418/2, ostatné plochy 
vo výmere 9449 m2 v katastrálnom území Nové Mesto, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva číslo 
4196 vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, IČO: 36 063 606, Sabinovská 16, 
Bratislava, ktorý predmetný pozemok odovzdal do užívania Nadácií Cvernovka, IČO: 50 063 421, 
Plzenská 4, Bratislava 
; za účel vybudovania a prevádzkovania skateboardového parku  
; na dobu odo dňa účinnosti zmluvy o podnájme do 31.07.2017  
za týchto podmienok: 
1) Zmluva o podnájme bude zo strany Nadácie Cvernovky podpísaná v lehote 15 dní od schválenia 
uznesenia v miestnom zastupiteľstve. Pokiaľ Nadácia Cvernovka zmluvu o podnájme nepodpíše 
v lehote podľa prvej vety, toto uznesenie stráca platnosť. 
2) Mestská časť umožní Nadácii Cvernovka nerušene užívať predmet podnájmu až do dňa           
právoplatného stavebného povolenia k stavbe skateboardového parku 
s pripomienkami: 
1.    vypracovať odčleňovací geometrický plán 
2.  určiť presne predmet nájmu – vybudovanie a prevádzkovanie skateboardového parku, súčasťou 
ktorého bude dobudovanie vonkajších doplnkových cvičiacich prvkov 

11. Návrh na upustenie  od  trvalého vymáhania  pohľadávky  vo  výške  6.754,89  €  spolu 
s prísl., u dlžníka SLOVAK ACTUAL, s.r.o., IČO: 35934697, so sídlom Ovručská 5,  831 02 
Bratislava 

 
 Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu JUDr. František 
Chamula,  referent odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy 
pozemkov miestneho úradu. 

 
 Dôvodová správa uvádza, že dňa 3.7.2009  uzavrela Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, 
nájomnú zmluvu č. 160/2009 s nájomcom – spoločnosťou SLOVAK SYMPHONY s.r.o.. IČO: 
35934697, so sídlom Lehotského 4, 811 05  Bratislava, ktorá neskôr zmenila svoje obchodné meno na 
spoločnosť SLOVAK ACTUAL, s.r.o., na predmet nájmu – nebytové priestory  nachádzajúce sa na 
Račianskej ulici č. 87 v Bratislave, za účelom ich využívania ako zberne prádla, malej ekologickej 
čistiarne a drobnej opravovne odevov. 
 Nájomca porušil nájomnú zmluvu, prenajímateľovi riadne a včas neuhradil platby za nájomné  
a poskytované služby a preto nájomná zmluva s ním bola ukončená. Dlh bol vymáhaný súdnou cestou. 
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III, sp. zn. 20Cb/83/2011 zo dňa 17.10.2011 bola  spoločnosť 
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SLOVAK ACTUAL, s.r.o. zaviazaná uhradiť žalobcovi čiastku 8.302,58 € s úrokom z omeškania 
a trovy konania vo výške 498,00 €. 
Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 3.12.2011 a vykonateľnosť dňom  07.12.2011. 
Nakoľko žalovaný nesplnil v plnom rozsahu,  riadne a včas povinnosť danú mu cit. rozsudkom, 
pristúpila Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako oprávnený k exekučnému konaniu. Výkonom 
exekúcie bol Okresným súdom Bratislava III poverený súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár. 
V jej priebehu exekútor zistil, že povinný z exekúcie nemá v našich ani v zahraničných bankách 
založené žiadne účty.  
Povinný nie je vlastníkom žiadnych nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností a nie je 
držiteľom ani vlastníkom žiadneho motorového vozidla. Spoločnosť uložila do Zbierky listín 
dokumenty naposledy 27.2.2015. 
Zasielanú korešpondenciu dlžník nepreberá, s reakciou poštového úradu „adresát neznámy“ Budova 
uvádzaná ako sídlo spoločnosti je v súčasnosti v rekonštrukcii. 
Dlžník má evidovaný daňový nedoplatok vo výške 6,121,39 €. 
Do dnešného dňa, neboli vymožené žiadne finančné prostriedky. Trovy exekučného konania dosiahli 
aktuálne čiastku 192,64 € a v prípade jeho pokračovania adekvátne vzrastú. 
Vzhľadom k týmto skutočnostiam konštatoval exekútor, že naša pohľadávka sa javí ako 
nevymožiteľná, majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie a preto MČ Bratislava-
Nové Mesto požiadal o udelenie súhlasu so zastavením exekúcie pre nemajetnosť v zmysle 
ustanovenia § 57 ods. 1, písm. h) Exekučného poriadku. 
Starosta MČ Bratislava-Nové Mesto Mgr. Kusý s upustením od vymáhania pohľadávky predbežne 
súhlasí. 
 Aktuálna pohľadávka podľa písomného vyjadrenia Oddelenia vnútornej správy, správy bytov 
a nebytových priestorov dosahuje po zaokrúhlení čiastky 6.754,89 € spolu s príslušenstvom. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky 
v súlade s  ustanovením § 13 ods. 5, písm. d) aktuálne platných Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným 
mestom SR Bratislavou, nakoľko zo všetkých zistených okolností je zrejmé, že ďalšie vymáhanie 
pohľadávky by bolo neúspešné a nehospodárne a nasledovne požiadať o zastavenie exekúcie pre 
nemajetnosť dlžníka (povinného) v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1, písm. h) Exekučného poriadku. 
 

V diskusii vystúpila: Ing. Böhm, Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik.  
 
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/13, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť  

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky  vo výške 6.754,89 € spolu s príslušenstvom u dlžníka 
SLOVAK ACTUAL, s.r.o., IČO: 35934697, so sídlom Ovručská 5,                                                                 
831 02 Bratislava, v súlade s  ustanovením § 13 ods. 5, písm. d) aktuálne platných Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy 
hlavným mestom SR Bratislavou s pripomienkami: 
1.   jasne deklarovať a overiť, že firma nemá peniaze na bankových účtoch, nemá hnuteľný 
a nehnuteľný majetok, ktorý sa dá exekuovať 
2.   overiť, či pán Kerdík má ešte nejaké platné zmluvy s MČ B-NM 

 
Materiál nezískal dostatečný počet hlasov 
 
 

12. Návrh na schválenie zámeru na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavby 
reštaurácie Snežienka 

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

materiálu. 
 

 Ing. Robert Molnár uviedol, že účelom predkladaného materiálu je schváliť zámer na vyhlásenie 
Obchodnej verejnej súťaže na prenájom objektu bývalej Reštaurácie Snežienka, stavba so súpisným 
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číslom 2827, postaveného na pozemku parc. č. 19614/6; katastrálne územie Vinohrady, evidované na 
liste vlastníctva č. 2275. 
 
 Zámerom prenájmu objektu je snaha o obnovu funkcie a prevádzky reštaurácie, prípadne inej 
vhodne zvolenej formy stravovacieho/občerstvovacieho zariadenia, po predchádzajúcej sanácii 
a dostavby zdevastovaného objektu obchodnou verejnou súťažou vybraným nájomcom. 
 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. 
 Uvedená stavba je 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 stavebných objektov lanovej dráhy 
v správe organizácie. Nakoľko samotné náklady na sanáciu a prípadnú dostavbu objektu prekračujú 
možnosti a kapacity správcu majetku, pričom  správca eviduje verejný záujem o zachovanie existencie 
objektu a prinavrátenie jeho pôvodnej funkcie, predkladá uvedený návrh zámeru. 

 
 V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Winkler, Ing. Mgr. Baník, Ing. Böhm, JUDr. Mikulec , Ing. 
Kollárik, Ing. Augustinič, Ing. Bielik, MUDr. Dubček, Ing. Gašpierik. 
 
O 11:40 odišli poslanci MUDr. Dubček a Mgr. Pfundtner. 
 
 Miestna rada prijala uznesenie č. 14/14, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 
pripomienok  EKO-podniku VPS zámer na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže:  
● na prenájom stavby so súpisným číslom 2827, reštaurácia Snežienka na pozemku parc. č. 19614/6; 
katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2275; 
● na prenájom častí pozemkov parcely registra “C“ č. 19614/6 vo výmere 797 m²; č. 19614/7 vo 
výmere 573 m²; č. 19614/9 vo výmere 622 m²; všetko Zastavané plochy a nádvoria, zapísaných  na LV 
č. 2275, nachádzajúcich sa v k.ú. Vinohrady;  
● za účelom sanácie, dostavby a  sprevádzkovania reštaurácie/stravovacieho zariadenia; 
●  majetok zverený v správe EKO-podniku verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 
Bratislava, IČO 00 491 870; 

 
 

13. R1- Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017  
 

Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti, spracovateľom materiálu je RNDr. 
Jana Ondrová, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného. 

 
Dôvodová správa uvádza, že Súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2017 sú aj výdavky na 

výstavbu nového EKO – podniku a výdavky na nákup polievacieho vozidla pre EKO – podnik. Tieto 
investície boli zahrnuté do výdavkov úradu (mali ich obstarať odd. výstavby a investícií a kancelária 
pre participáciu verejnosti). Z dôvodu hospodárneho a efektívneho vynakladania finančných 
prostriedkov sa obstarávanie uvedených investícií presúva na príspevkovú organizáciu mestskej časti 
EKO – podnik VPS. Zároveň boli v rozpočte schválené finančné prostriedky na investície na pobočku 
knižnice Jeséniova (mala ich obstarať kancelária pre participáciu verejnosti), ktoré sa presúvajú do 
rozpočtu Knižnice. 
Na základe zväčšujúceho sa dopytu po materskej škole pre deti z Mierovej kolónie a okolia, sa 
presúvajú finančné prostriedky z rekonštrukcie priestorov pre MC v Mierovej kolónii na rekonštrukciu 
priestorov materskej školy v Mierovej kolónii, ktorá je momentálne v prenájme a funguje ako 
materské centrum Slniečko. 

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

 
 
 Miestna rada prijala uznesenie č. 14/15.1, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť: 
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1. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto:  
Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 288 000,00 EUR. 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0620 714004 46 6.4 0030 Polievacie vozidlo EKO – podnik VPS - 110 000,00 
0620 721001 46 6.2 0131 Polievacie vozidlo EKO – podnik VPS + 110 000,00 
0620 721001 46 4.3 0131 Nový EKO – podnik VPS - 90 000,00 
0620 721001 46 6.2 0131 Nový EKO – podnik VPS + 90 000,00 
0620 717002 46 6.4 0030 Knižnica Jeséniova - 15 000,00 
0820 717002 46 7.4  Knižnica Jeséniova + 15 000,00 
0660 717002 46 4.3 0612 Rekonštrukcia MC Mierová kolónia - 73 000,00 
0912 700 46 4.3 0410 PD + rekonštr. MŠ Mierová kolónia + 73 000,00 

 
2. navýšenie príspevku príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS na kapitálové výdavky 
o 200 000,00 EUR. 

s pripomienkami: 
1. skontrolovať číselník hospodárskych stredísk 
2. v dôvodovej správe uviesť aké investičné akcie budú vykonávané a aké sú podmienky verejného 
obstarávania 

 
 

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   
  

 
 
 
 

      
 

Ing. Pavol Galamboš 
overovateľ 

 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 31.1. 2017 
Zapísala: Ing. Libuše Jamnická 


