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

 
Z á p i s n i c a 

 
z 16. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  30.5.2017 

 
Prítomní: Ing. Winkler, Ing. Mgr. Baník, Ing. Böhm,  JUDr. Mikulec , Ing. Kollárik, Ing. Augustinič, 

Ing. Bielik, Ing. Galamboš,  Ing. Gašpierik,  Ing. Vítková, MUDr. Dubček. 
 
Ospravedlnený: Mgr. Kusý, Mgr. Pfundtner, 
Neospravedlnený:  0 
 
 Rokovanie  16. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o 9:05 hod. otvoril  
Ing. Stanislav Winkler – zástupca starostu mestskej časti. 
 
 Pred hlasovaní o návrhu programu rokovania Ing. Gašpierik navrhol z programu rokovania 
stiahnuť bod č.13 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na 
prenájom budovy Konskej železnice. Návrh nezískal dostatočný počet hlasov. 
 
 Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkami (uznesenie č. 
16/01): 

- do programu rokovania zaradiť bod: 
 INFO 03 – Informácia čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.4.2017 
 R1 - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti oplotenia areálu budovy 

Materskej školy Jeséniova 61 Bratislava na umiestnenie 2 ks reklamných panelov pre 
spoločnosť euroAWK, spol. s r.o. 

 R2 - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti oplotenia areálu a) 
Materskej školy Jeséniova 61, Bratislava na umiestnenie 6 ks reklamných panelov, b) 
Základnej školy Jeséniova 54, Bratislava na umiestnenie 2 ks reklamných panelov pre 
spoločnosť NUBIUM, s.r.o. 

 R3 - Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2017 
 R4 - Návrh na zmenu účelu využitia kapitálových výdavkov z uznesenia č. 16/07   MZ MČ B-

NM  zo dňa 16.12.2016 
 
 
 Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Jozef Bielik (uznesenie č. 16/02). 

 
 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 vystúpili: Ing. Winkler, Ing. Gašpierik,  Ing. Mgr. Baník, MUDr. Dubček. 
 
 Miestna rada prijala uznesenie č. 16/03 bez pripomienok a konštatuje, že: 
 1.   Trvá plnenie uznesení:  

1/28 
2.   Splnené boli uznesenia:  

09/21;15/03;15/04;15/05;15/06;15/07;15/10;15/12;15/14;15/15;15/16;15/17;15/18; 
 3.   Zrušené boli uznesenia:  
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13/20; 15/08;15/09;15/11;15/13 
 
O 9:20 prišla poslankyňa Ing. Augustinič. 

 
2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za 

rok 2016 
 
Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ B-NM, spracovatelia materiálu RNDr. Jana 

Ondrová,  vedúca odd. hospodárskeho a finančného, a Eva Friebertová, vedúca referátu účtovníctva. 
 
Dôvodová správa uvádza, že Mestská časť Bratislava – Nové Mesto predkladá na základe § 16 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov na schválenie miestnemu zastupiteľstvu Návrh záverečného účtu za rok 2016. 

Záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového 
hospodárenia za rok 2016 a  obsahuje  údaje z účtovného výkazníctva o plnení príjmov a výdavkov 
mestskej časti, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Sú v ňom prehľadne 
a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske výsledky, analyzované sú zdroje financovania 
mestskej časti, tiež  informácie o plnení príjmov a výdavkov. V tabuľkovej časti sú zdokumentované 
dosiahnuté výsledky hospodárenia v zmysle platnej funkčnej klasifikácie schváleného rozpočtu na rok 
2016. Údaje a hodnoty uvedené v tejto časti materiálu sú potvrdené účtovným výkazníctvom mestskej 
časti. Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení neskorších opatrení, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové,  
príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky.  

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2016 schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 
15. decembra 2015 uznesením č. 10/06. Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako programový 
rozpočet na obdobie troch rokov, t. j. na roky 2016 - 2018, obsahoval ciele a zámery mestskej časti  
a zároveň bol členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Schválený rozpočet 
rešpektoval rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa 
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtu v znení neskorších predpisov 
a bol spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 
2018“, č. j. MF/008154/2015-411 vydanej v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný s príjmami aj s výdavkami vo výške 16 281 756,54 
EUR, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový s príjmami 1 455 240 EUR a výdavkami 
5 368 316 EUR a rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový príjmami vo výške 
3 988 076 EUR a výdavkami 75 000 EUR.  
Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov - 
prostredníctvom prevodov z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania, ktoré sú súčasťou 
príjmových finančných operácií. 

Programový rozpočet bol schválený vo výške 21 725 072,54 EUR, bol členený na 9 programov 
a obsahoval ciele a zámery mestskej časti. 
Súčasne s rozpočtom mestskej časti boli schválené aj rozpočty tvorby a použitia mimorozpočtových 
fondov – Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania. 

Miestne zastupiteľstvo súčasne so schválením rozpočtu splnomocnilo starostu mestskej časti 
vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 
5% schváleného rozpočtu. 

Počas roku 2016 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť,  preto k zabezpečeniu 
takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 41 rozpočtových opatrení starostu 
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 33 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom 
obce a 6 zmien rozpočtu schválených uzneseniami miestneho zastupiteľstva MČ B-NM. 
 
R e k a p i t u l á c i a   rozpočtového  hospodárenia  mestskej  časti  k 31.12.2016: 

                                                                                                                                      v EUR 
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T e x t 
Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie 

- Bežný rozpočet 
P r í j m y 
V ý d a v k y 

 
17 005 192,33 
17 005 192,33  

 
17 041 011,14 
16 623 286,72 

 
100,2 % 

97,8 % 
- Kapitálový rozpočet 

P r í j m y 
V ý d a v k y 

 
1 780 440,00 
6 018 816,00 

 
706 577,09 

1 132 559,53 

 
39,7 % 
18,8 % 

- Finančné operácie 
P r í j m y 
V ý d a v k y 

 
4 331 576,00 

93 200,00 

 
1 425 005,27 

15 000,00 

 
32,9 % 
16,1 % 

 
Súčasťou záverečného účtu je finančné usporiadanie k zriadeným a založeným právnickým 

osobám, k štátnemu rozpočtu a k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 
boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu v súlade s VZN č. 11/2015 a č. 5/2016.  

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov bola 
spracovaná účtovná závierka k 31.12.2016 spracovaná a odoslaná do rozpočtového informačného 
systému účtovných závierok MF SR v termíne 2.2.2017. V zmysle Príkazu starostu MČ B-NM č. 
9/2016 v súlade s § 6, § 29 a § 30 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v z. n. p. a so Štatútom hl. 
mesta SR Bratislavy, bola vykonaná riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.12.2016. V rámci inventarizácie sa potvrdili stavy, ktoré sú v záverečnom účte 
vykázané. 

 
V diskusii  vystúpili: Ing. Vítková, Ing. Winkler, Ing. Mgr. Baník, Ing. Böhm,  JUDr. Mikulec , Ing. 

Augustinič. 
 

 Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 16/04, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu schváliť :  

 
1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2016: 

príjmy ....................................................................................................... 
výdavky .................................................................................................... 
prebytok bežného rozpočtu ...................................................................... 

 
 17 041 011,14 EUR 
 16 623 286,72 EUR 
   + 417 724,42 EUR 

   
 záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2016: 

príjmy ...................................................................................................... 
výdavky ................................................................................................... 
schodok kapitálového rozpočtu ............................................................... 

 
      706 577,09 EUR 
   1 132 559,53 EUR 
    - 425 982,44 EUR 

   
2. schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2016 ........................................... 

prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2017 ...................... 
schodok rozpočtu po vylúčení účelových prostriedkov ........................... 

        - 8 258,02 EUR 
       515 427,08 EUR 
     - 523 685,10 EUR 

   
3. záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2016: 

príjmové finančné operácie ...................................................................... 
výdavkové finančné operácie ................................................................... 
prebytok finančných operácií ................................................................... 

 
   1 425 005,27 EUR 
        15 000,00 EUR 
   1 410 005,27 EUR 

   
4. vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej časti z prebytku finančných 

operácií ..................................................................................................... 
 
      523 685,10 EUR 

   
5. prevod prebytku finančných operácií do Rezervného  fondu mestskej 

časti ........................................................................................................... 
 
      880 002,47 EUR 
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6. prevod prebytku finančných operácií do Fondu rozvoja bývania 

mestskej časti ............................................................................................ 
 
          6 317,70 EUR 

   
7. záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2016: 

stav fondu k 1.1.2016 ............................................................................... 
tvorba fondu .............................................................................................. 
použitie fondu ........................................................................................... 
stav fondu k 31.12.2016 ........................................................................... 

 
   2 847 915,78 EUR 
      614 461,94 EUR 
      870 318,97 EUR 
   2 592 058,75 EUR 

   
8. záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2016: 

stav fondu k 1.1.2016 ............................................................................... 
tvorba fondu ............................................................................................. 
použitie fondu .......................................................................................... 
stav fondu k 31.12.2016 ........................................................................... 

 
   1 149 046,12 EUR 
          4 561,22 EUR 
      215 996,00 EUR 
      937 611,34 EUR 

   
9. záverečný účet za rok 2016 a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

bez výhrad. 
 

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

Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ B-NM, spracovateľ materiálu RNDr. Jana 
Ondrová,  vedúca odd. hospodárskeho a finančného. 

 
Dôvodová správa uvádza, že bežné výdavky sa navyšujú o 32 000 EUR z dôvodu zabezpečenia 

správy Gaštanice a parku Jama. Tieto projekty boli realizované z grantov, ich udržateľnosť je potrebné 
zabezpečiť v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácií na uvedené projekty. Znamená to, že je potrebné 
zabezpečiť starostlivosť o projekty ako celok, pričom na tento účel je potrebné poskytnúť EKO-
podniku VPS, ktorý to bude zabezpečovať, potrebné finančné prostriedky. 

 Okrem toho má EKO-podnik VPS úlohu zabezpečiť odvoz odpadu a vyčistenie lokality Zátišie, 
kde predpokladané výdavky spojené s touto úlohou sú vo výške 35 000 EUR. Spolu to znamená 
zvýšenie príspevku na bežné výdavky EKO-podniku VPS vo výške 67 000 EUR. 

Kapitálové výdavky sa navyšujú o 50 000 EUR na projektovú dokumentáciu a realizáciu detského 
ihriska na Nobelovej a o 15 000 EUR na kompletnú rekonštrukciu strechy (vrátane zateplenia) 
Knižnice na Pionierskej. Na strechu bol vykonaný audit s výsledkom, že nie je možné strechu 
čiastkovo opravovať a je odporúčaná kompletná rekonštrukcia. 

V súvislosti so zvyšujúcim sa počtom detí, ktoré je potrebné umiestniť do materských škôl v našej 
mestskej časti, vzniká potreba vybudovania ďalších tried v existujúcich priestoroch našich MŠ a ZŠ, 
ktoré nie sú v súčasnosti optimálne využité. Adaptáciou vhodného priestoru v budove ZŠ Riazanská 
vznikne alokované pracovisko MŠ Letná, kde bude umiestnená trieda predškolákov, ktorí majú odklad 
povinnej školskej dochádzky. Na vybudovanie tejto triedy je potrebné vyčleniť z rozpočtu 35 000 
EUR. 

Na rekonštrukciu kuchyne ZŠ Riazanská bolo v schválenom kapitálovom rozpočte vyčlenených 
128 000 EUR. Po vypracovaní projektovej dokumentácie a odsúhlasení navrhovaných zmien na 
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva pre zabezpečenie našej požiadavky varenia a vývozu 
počtu obedov v celkovom objeme  600 obedov /deň  ( 400  priamy  výdaj a 200 vývoz ) je celkový 
rozpočet na rekonštrukciu 315 000 EUR. Rozpočet na rekonštrukciu sa preto navyšuje o 187 000 
EUR. 

V súčinnosti s tým sa v rozpočte príjmových finančných operácií navyšuje prevod z Rezervného 
fondu o 100 000 EUR a prevod z Fondu rozvoja bývania o 187 000 EUR.  

V súvislosti s touto zmenou sa menia aj rozpočty Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania. 
 
V diskusii  vystúpili: Ing. Galamboš,  Ing. Gašpierik,  Ing. Vítková. 
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Navrhnuté uznesenie č. 16/05 v nasledovnom znení: 
miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

1. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto:  
Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 67 000,00 EUR. 
 

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

 111003 41  0024 Podiel na dani z príjmov FO + 67 000,00 

 
Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 67 000,00 EUR. 
 

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

0620 641001 41 6.2 0131 Príspevok EKO-podnik VPS + 67 000,00 

 
Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške  
287 000,00 EUR. 
 

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

0660 700 46 4.3 0612 DI Nobelova – PD + realizácia + 50 000,00 

0820 700 46 7.4 0133 Knižnica – rekonštrukcia strechy + 15 000,00 

0912 717002 46 4.3 0406 ZŠ Riazanská - rekonštrukcia kuchyne + 187 000,00 

0912 700 46 4.3 0406 MŠ Letná – vybudovanie triedy + 35 000,00 

 
Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií  vo výške  
287 000,00 EUR. 
 

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

 454001 46  0024 Prevod z Rezervného fondu + 100 000,00 

 454002 46  0024 Prevod z Fondu rozvoja bývania + 187 000,00 

 
2.  navýšenie príspevku príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS na bežné výdavky  
     o 67 000,00 EUR. 

nezískalo dostatočný počet hlasov.  

 

  
 
4. Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  
 

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 dňa 06.04.2017 bol mestskej časti doručený protest prokurátora 

Okresnej prokuratúry Bratislava III, Vajnorská 47, 832 77 Bratislava, č. k. Pd 60/17/1103-3 zo dňa 
04.04.2017. Protest smeruje proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku 
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na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej v texte len „VZN“) a to proti ustanoveniam § 
3 ods. 3 až 6; § 4 ods. 6 písm. d), f), i), m); § 4 ods. 13; § 5 ods. 1 až 3 a § 7 ods. 2 VZN 
 
§ 3 ods. 3 až 6 VZN - prokurátor namieta rozpor so zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych 
podujatiach v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných               
športových podujatí v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pričom rozpor je daný             
prekročením právomocí mestskej časti vo vzťahu k ukladaniu povinnosti organizátorom kultúrnych 
resp. športových podujatí vo vzťahu k prípadnému porušeniu povinností organizátorov, resp.               
povinností stavebníka, ktoré predstavujú vo vzťahu k mestskej časti prenesený výkon štátnej správy, 
a teda úpravu povinnosti stavebníka nie je možné vykonávať prostredníctvom VZN, keďže stavebný 
zákon neobsahuje splnomocňujúce ustanovenia v tejto oblasti 
Záver: S uvedenými tvrdeniami prokurátora sa stotožňujeme. 
 
§ 4 ods. 6 písm. d), f), i), m) VZN - prokurátor namieta vo vzťahu k nejednoznačnému vymedzeniu 
pojmu „nadmerný hluk“ (vo vzťahu k rozporu písmena f) citovaného ustanovenia). Ďalej prokurátor            
poukazuje na prekročenie kompetencií mestskej časti v časti písmen f) a i) citovaného ustanovenia 
VZN, nakoľko povinnosti týkajúce sa „povinnosti, aby vozidlo vchádzajúce na cestu bolo vopred  
očistené“ upravuje § 21 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení          
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom pri porušení tejto povinnosti sa vodič      
dopúšťa priestupku podľa zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( § 22 
ods. 1 písm. l)). Poukazuje na skutočnosť, že úprava  zákazu umiestňovania plagátov a pod. mimo 
určených plôch je postihnuteľná podľa § 246 ods. 1 Trestného zákona, resp. § 47 ods. 1 písm. d)           
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a mestská časť nie je oprávnená 
posudzovať totožný skutok aj ako priestupok, pokiaľ je skutková podstata už upravená v Trestnom 
zákone alebo v zákone o priestupkoch.  
Záver: S uvedenými tvrdeniami prokurátora sa stotožňujeme, okrem názoru vyjadreného vo 
vzťahu k rozporu písmena f citovaného ustanovenia VZN, nakoľko pojem „nadmerný hluk“ je 
používaný bežne mimo iného aj v Občianskom zákonníku (§ 127 „Vlastník veci sa musí zdržať 

všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon 

jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo 

úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby 

alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom,....“). 
 
§ 4 ods. 13 VZN – prokurátor namieta právomoc starostu udeľovať výnimky vo veci dlhších              
intervalov čistenia verejného priestranstva. Povinnosť udržiavania čistoty verejných priestranstiev 
totiž vyplýva z osobitných predpisov (napr. cestný zákon) a obec nemôže stanovovať výnimky zo 
zákonnej právnej úpravy 
Záver: S uvedeným tvrdením prokurátora súhlasíme. 
 
§ 5 ods. 1 a ods. 2 VZN - prokurátor namieta skutočnosť, že mestská časť povinnosti správcu           
miestnych komunikácií III. a IV. triedy prenáša na správcu resp. vlastníka priľahlých nehnuteľností. 
Prokurátor namieta rozpor s § 3d ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov, t. j. „ miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí, a teda správu 
a údržbu vykonáva obec – v tom to prípade mestská časť.  
Záver: S uvedeným tvrdením prokurátora nesúhlasíme. Nakoľko v § 2 ods. 1 VZN sú            
definované verejné priestranstva ako „.....všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie ...“ a          
vychádzajúc zo zásady vyjadrenej v čl. 20 ods. 3 Ústavy SR ako aj v čl. 11 ods. 3 Listiny           
základných práv a slobôd, ktorá je primárne zakotvená v § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka –      
vlastníctvo zaväzuje, je povinnosťou vlastníka/správcu/užívateľa zabezpečiť čistotu chodníka k 
priľahlej nehnuteľnosti. Mestská časť sa povinnosti správcu komunikácií III. a IV. triedy vo 
vzťahu k ich čisteniu v žiadnom z ustanovení VZN nezbavuje.    
 
§ 7 ods. 2 VZN – prokurátor poukazuje na skutočnosť, že sankciu za spáchanie priestupku možno 
uložiť iba páchateľovi priestupku, ktorého je možné ustáliť len v priestupkovom konaní. Mestská časť 
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nesmie bez priestupkového konania prenášať zodpovednosť a najmä určovať zodpovednú osobu, ktorá 
bude do budúcna povinná znášať sankcie. 
Záver: S uvedeným tvrdením prokurátora súhlasíme. 
 
Po preskúmaní protestu prokurátora vo vzťahu k namietaným ustanovenia VZN a ich rozporu 
s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky spracovateľ konštatuje, že existujú v tomto         
prípade tú sú aj právne relevantné dôvody, ktorých existencia zakladá dôvod protestu prokurátora  
čiastočne vyhovieť. Keďže prokurátor napadol predmetné VZN aj v minulo roku, odporúčame pre 
danú oblasť vypracovať nové nariadenie. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 
 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 16/06, ktorým odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu  
A: vyhovieť čiastočne 
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, Vajnorská 47, 832 77 Bratislava, č. k. Pd 
60/17/1103-3 zo dňa 04.04.2017 proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  
 
B: žiada  
starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva návrh nového VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku 
na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktoré bude v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi 
bez pripomienok. 
 
 
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na území  mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 
 

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 dňa 06.04.2017 bol mestskej časti doručený protest prokurátora 

Okresnej prokuratúry Bratislava III, Vajnorská 47, 832 77 Bratislava, č. k. Pd 60/17/1103-3 zo dňa 
04.04.2017. Protest smeruje proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku 
na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej v texte len „VZN“). Po oboznámení sa 
s obsahom protestu bol spracovaný a je k rokovaniu orgánom obce predložený materiál, ktorý protestu 
prokurátora vyhovuje. Zároveň tento materiál ukladá starostovi úlohu predložiť návrh nariadenia, 
ktorý bude v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia upravuje zodpovednosť za čistotu a poriadok na verejných 
priestranstvách a nehnuteľnostiach (§ 3), pričom verejné priestranstvo je definované ako „všetky          

verejnosti prístupné pozemky, ktoré sú svojím charakterom určené na všeobecné užívanie......“, t. j. sú 
užívané verejnosťou. Demonštratívne sú uvedené napr. miestne a účelové komunikácie, verejná zeleň,           
priechody a podchody. Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku na nehnuteľnostiach sú upravené 
v § 4, pričom dôraz je kladený na to, aby nehnuteľnosti na území mestskej časti ako aj ich okolie boli 
udržiavané tak, aby nečistota z nich nebola zanášaná na verejné priestranstvo. Ustanovenie § 4            
vychádza z ustanovenia § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, čl. 20 ods. 3 Ústavy SR, čl. 11 ods. 3 
Listiny základných práv a slobôd. Povinnosti pri dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných                
priestranstvách sú upravené v ustanovení § 5. Samostatné ustanovenie je venované čisteniu chodníkov 
(§ 6).  

 
V diskusii nikto nevystúpil. 
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Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 16/07, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez pripomienok návrh všeobecne záväzného nariadenia 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.    

 
 
6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú 
súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

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

Kamhiyehová, vedúca referátu životného prostredia.                                               
 

 Dôvodová správa uvádza, že dňa 09.05.2017 bol v zmysle Čl. 100 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy a §5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 
nariadení hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 a 2 (ďalej len „pravidlá pre prípravu 

VZN“) na Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto zaslaný Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a o ochrane drevín, 
ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„návrh VZN“). 
 Podľa ustanovenia §5 ods. 1 pravidiel pre prípravu VZN „primátor požiada starostu mestských 
častí o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu nariadenia. Ak starosta neoznámi 
primátorovi do jedného mesiaca odo dňa požiadania stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, 
že miestne zastupiteľstvo nemá pripomienky.“ 
 Nakoľko návrh VZN bol doručený na mestskú časť dňa 09.05.2017, pričom najbližšie rokovanie 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bude v zmysle odsúhlaseného 
časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
– Nové mesto na rok 2017 dňa 13.06.2017, stanovisko k predmetnému návrhu VZN bude na hlavné 
mesto zaslané po prerokovaní na miestnej rade mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a Miestne 
zastupiteľstvo o stanovisku bude informované na zasadnutí miestneho zastupiteľstva informáciou. 
 Potreba spracovania návrhu VZN vyplynula jednak z dôvodu prijatia viacerých nových 
právnych prepisov a tiež             na základe doručeného protestu prokurátora proti súčasne platnému 
Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 o 
starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„VZN “).  Za najzásadnejšie nedostatky VZN označil prokurátor: 

• definíciu verejnej zelene, ktorá sa vzťahuje na akúkoľvek zeleň na území hlavného mesta, bez 
ohľadu na to, či ide o zeleň verejnú alebo súkromnú, resp. vo vlastníctve a správe hlavného 
mesta alebo zeleň zverenú mestským častiam. Uvedené VZN tak ukladá povinnosti aj iným 
subjektom, ktorý majú zeleň vo vlastníctve a reguluje tak občianskoprávne vzťahy, ktoré 
regulácii mesta nepodliehajú; 

• duplicitu ustanovení VZN o ukladaní pokút vo vzťahu k zákonu o priestupkoch a tým možnosť 
vzniku súbežnej priestupkovej zodpovednosti, čo je neprípustné; 

• rozpor so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len 
„stavebný zákon“) v určovaní podmienok pri umiestňovaní reklamných, informačných a iných 
zariadení (§7 ods. 5 písm. e) VZN) a určovaní povinností v rámci stavebnej činnosti (§8 ods. 2 
VZN), nakoľko stavebným úradom je obec a pôsobnosť stavebného úradu je preneseným 
výkonom štátnej správy. Na túto oblasť sa vzťahuje stavebný zákon, ktorý neobsahuje žiadne 
splnomocňujúce ustanovenie, ktoré by obciam umožňovalo vydanie VZN na tomto úseku 
podľa §6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

• rozpor VZN v §7 ods. 5 písm. f), ktorým zakazuje vodiť psov do detských ihrísk a cintorínov, či 
parkov, ak ich prevádzkový poriadok neurčuje inak. Predmetné ustanovenie presahuje rámec 
úpravy starostlivosti a údržby verejnej zelene a je predmetom samostatnej právnej úpravy 
v zákone č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky vodenia psov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o držaní psov“). V ustanovení §5 ods. 1 a ods. 2 
zákona o držaní psov je zákonné splnomocnenie pre obce na možnosť vydania VZN, avšak 
výlučne na určenie miest, kde je voľný pohyb alebo vstup so psom zakázaný. Tieto miesta 
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musia byť viditeľne označené. Taktiež skutkovú podstatu a uloženie pokuty za porušenie 
zákazu vstupu so psom vymedzuje zákon o držaní psov. Rovnakú skutkovú podstatu 
a uloženie pokuty stanovuje VZN, teda sa jedná o duplicitu vo vzťahu k zákonu o držaní psov 
a tým vzniká súbežná priestupková zodpovednosť, čo je neprípustné. Právny predpis vyššej 
právnej sily jednoznačne určuje, že obec je povinná viditeľne označiť miesta, kde je voľný 
pohyb alebo vstup so psom zakázaný, nehovorí o povinnosti označovať tieto miesta 
(všeobecná formulácia). 

Navyše predmetná pôsobnosť je v rámci čl. 44 ods. 2 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
určená mestským častiam. 
 Vzhľadom na vyššie uvedené návrh VZN oproti pôvodnému VZN mení najmä nové a jasne 
zadefinované základné pojmy, odstraňuje duplicitu v ukladaní pokút za priestupky, ktoré sú upravené 
inými právnymi predpismi a odstraňuje ustanovenia upravujúce podmienky, na ktoré obec / hlavné 
mesto nemá splnomocňujúce zákonné ustanovenia. 

Napriek tomu, že hlavné mesto upravilo a zapracovalo v návrhu VZN pripomienky v rámci 
protestu prokurátora, v stanovisko MZ MČ BNM je 25 pripomienok, ktoré sa týkajú hlavne: 

 nastavenia znenia VZN tak, aby toto nariadenie malo celomestský charakter, teda aby neriešilo 
výhradne verejnú zeleň vo vlastníctve hlavného mesta či v správe MČ, ale rovnako aby 
verejná zeleň bola aj tá zeleň, ktorá sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve MČ, nakoľko aj 
táto je verejnou zeleňou. V prípade, že dôjde k prijatiu predmetných pripomienok, mestská 
časť by následne svoje VZN zrušila; Týmto sa rovnako predíde k duplicite sankcií, ktoré 
prokurátor vytkol hlavnému mestu (na spravovaných pozemkoch mestskými časťami, môže 
dôjsť k duplicite sankcií za porušenie VZN hl. mesta ale aj za porušeniu VZN MČ). V zmysle 
vyššie uvedeného je upravené celé znenie návrhu VZN vrátane ustanovenia §9 Sankcie, kde 
sú upravené, kto a kedy je oprávnený ukladať pokuty za porušenie VZN; 

 odstránenia ustanovení, ktoré by opätovne zaviedli duplicitu sankcií či už v rámci 
priestupkového zákona alebo iného právneho predpisu či VZN, napr. čistota a poriadok – 
riešenie znečisťovania verejnej zelene, či už ľuďmi alebo domácimi zvieratami MR_; 

 recipročného doplnenia nastaveného systému nahlasovania plôch určených na náhradnú výsadbu 
aj pre hlavné mesto; 

 technickými záležitosťami v rámci  ošetrovania, udržiavania a ochrany verejnej zelene vrátane 
drevín na nej. 

 
 V diskusii nikto nevystúpil:  
 
 Miestna rada prijala uznesenie č. 16/08, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
priložené stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti 
o verejnú zeleň a o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy bez pripomienok. 
 

 
7. Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2017/2018 

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

Mgr. Vladimír Novák, vedúci školského úradu. 
 
Dôvodová správa uvádza, že Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. novembra 2003 schválila 

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004. Na základe § 6 citovaného zákona 
predkladáme na schválenie Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-
technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2017/2018.  
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 V diskusii vystúpili: Ing. Vítková, Ing. Augustinič, Ing. Kollárik.  
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 16/09, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
pre školský rok 2017/2018 bez pripomienok. 

 
 
8. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup 

investičného majetku 
 

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

 
Dôvodová správa uvádza, že EKO-podniku VPS ako správcovi zvereného majetku vznikla 

potreba osadenia prefabrikovanej žumpy. Financovanie stavieb, nákupu majetku, respektíve činností, 
ktorých  výsledkom je dielo/majetok, ktoré sa stávajú súčasťou stavby je možné len z  kapitálových 
prostriedkov rozpočtu organizácie. Nakoľko uvedenú potrebu sme nepredpokladali v dobe tvorby 
návrhu rozpočtu na rok 2017, nebola požiadavka financovania zapracovaná do návrhu rozpočtu. 
Nakoľko organizácia disponuje vo svojom rozpočte potrebným objemom finančných prostriedkov, 
získaných z podnikateľských aktivít, žiadame o schválenie ich použitia na uvedený nákup 
investičného majetku. 
Uvedená skutočnosť/transakcia nemá vplyv na výšku schváleného rozpočtu organizácie, 
financovaného z príspevku zriaďovateľa – MČ BA-NM. 
 
 V diskusii nikto nevystúpil. 

 
 Miestna rada prijala uznesenie č. 16/10, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
použitie finančných prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti EKO-podniku 
verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO 00 491 870, na nákup investičného 
majetku /2 ks žumpy/ v obstarávacej cene každá po 1.500,- EUR vrátane 20% DPH bez pripomienok. 

 
 

9. Návrh Dodatku č.12 zriaďovacej listiny organizácie EKO – podnik VPS 
 
Materiál predložil Ing. Róbert Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS, ktorý je aj spracovateľom 

materiálu. 
 
 Dôvodová správa uvádza, že predmetom Dodatku č.12 k  Zriaďovacej listine príspevkovej 
organizácie EKO-podnik verejnoprospešných činností, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO 
00 491 870, je rozšírenie podnikateľskej činnosti v predmetoch podnikania v súlade s platným 
Zoznamom živností, vydaného Odborom živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR 
a v súlade so Živnostenským zákonom tak, ako je uvedené v návrhu Dodatku. 

 
V diskusii nikto nevystúpil.  

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/11, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 

pripomienok Dodatok č. 12 k zriaďovacej listine EKO – podniku verejnoprospešných služieb, 
schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 20.12.1990 
uznesením č. 2/1990 s účinnosťou od 01.01.1991 v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením č. 
31/13/B2 zo dňa 24.12.1993; Dodatku č. 2 schváleného uznesením č. 38/07 zo dňa 14.07.1994; 
Dodatku č. 3 schváleného uznesením č. II/7/11 zo dňa 05.09.1995; Dodatku č. 4 schváleného 
uznesením č. II/22/14 zo dňa 16.12.1997; Dodatku č. 5 schváleného uznesením č. M5/03A zo dňa 
30.07.2002; Dodatku č. 6 schváleného uznesením č. 24/34 zo dňa 15.10.2002; Dodatku č. 7 
schváleného uznesením č. 16/18 zo dňa 21.06.2005; Dodatku č. 8 schváleného uznesením č. 18/11 zo 
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dňa 18.10.2005; Dodatku č. 9 schváleného uznesením č. 17/08.3 zo dňa 16.06.2009, Dodatku č. 10 
schváleného uznesením č. 11/20 zo dňa 26.06.2012 a Dodatku č. 11 schváleného uznesením č. 14/12 
zo dňa 11.12.2012. 

10. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na 
prenájom budovy Konskej železnice   

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

Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy 
pozemkov. 
 

Dôvodová správa uvádza, že budova Konskej železnice, súp.č. 3284, nachádzajúca sa na Krížnej 
ul. č. 33 v Bratislave na parc. č. 21304/1 v k.ú. Nové Mesto, zapísaná na LV č. 3749, vo výlučnom 
vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „MČ“), s celkovou rozlohou 640,5 m2, 
má 3 nadzemné podlažia. 
MČ využíva iba časť budovy – miestnosti č. 1, 2, 3, 4, 6 na prízemí (1. nadzemnom podlaží), a to len 
v čase  sobášnych obradov. 
 Zvyšná časť budovy je dlhodobo nevyužívaná a pre činnosti MČ aj aktuálne nevyužiteľná. 
Vzhľadom na to, že je povinnosťou MČ so svojím majetkom nakladať účelne a hospodárne a MČ 
budovu Konskej železnice nevyužíva pre svoje potreby, je ďalším spôsobom získania úžitku z daného 
nehnuteľného majetku jeho prenájom. Prenájmom majetku by MČ získala finančné prostriedky 
z aktuálne nevyužívaného majetku a súčasne by zabránila jeho chátraniu a zabezpečila jeho prípadné 
nutné opravy a úpravy z prostriedkov nájomcu. 
 Minimálne ročné nájomné za budovu je stanovené na základe odborného vyjadrenia Ing. Petra 
Vinklera č. 121/OV/2017 zo dňa 18.04.2017 vo výške 64 273 EUR/rok za všetky prenajímané 
priestory v budove, vrátane sobášnej siene (za priestory na 1.NP je výška nájomného 155,97 
EUR/m2/rok, za priestory na 2. a 3.NP je výška nájomného 96,08 EUR/ m2/rok). 
Priestory v budove Konskej železnice sú vhodné na účel uvedený v priložených podmienkach 
obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) – Kancelárske/administratívne priestory, poskytovanie 
služieb alebo prevádzkovanie obchodu, verejnoprospešné účely - kultúrne, vzdelávacie, športové, 
sociálne. 
 OVS  bude vykonaná v zmysle ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, v súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a podľa § 9a 
ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so 
Zásadami hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným. 

 
V diskusii vystúpili: Ing. Vítková, Ing. Winkler, Ing. Böhm,  JUDr. Mikulec , Ing. Augustinič, Ing. 

Galamboš,  Ing. Gašpierik,  MUDr. Dubček. 
  
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/12, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

 s c h v á l i ť 
a) vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
Nájomnej zmluvy na prenájom: 
budovy Konskej železnice, súp. č. 3284, nachádzajúcej sa na Krížnej ul. č. 33 v Bratislave na parc. č. 
21304/1, o výmere 334 m2, v k.ú. Nové Mesto, zapísanej na LV č. 3749, s rozlohou 640,5 m2, s tromi 
nadzemnými podlažiami, s výnimkou priestorov:   
-  č. 1 – šatňa pre účastníkov sobáša na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 23 m2, 
-  č. 3 – matričná miestnosť na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 6,6 m2 

-  č. 4 – čakáreň na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 24,6 m2 
-  č. 6  - šatňa pre účinkujúcich na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 11,3 m2, 
-  č. 2 – sobášna sieň, avšak iba v sobotu a každý prvý piatok v kalendárnom mesiaci (v ostatné dni je 
sobášna sieň súčasťou predmetu nájmu). 
b)  priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže 
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s pripomienkami: 
1.   vypustiť priestor – sobášna sieň 
2. doriešiť parkovanie – náklady na parkovanie premietnuť do nájomného, umožniť 

parkovanie pre svadobných hostí 
 
 

11. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže k prenajatiu sociálno-prevádzkovej stavby 
súp. č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova postavenej na pozemkoch parc. č. 11280/46 
a parc. č. 11280/57 v katastrálnom území Nové Mesto 

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

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

 
Dôvodová správa uvádza, že na základe Protokolu číslo11 88 0557 13 00 v znení jeho dvoch 

dodatkov vykonáva mestská časť správu nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy tzv. bývalý cyklistický štadión. Mimo iného bola citovaným protokolom do správy 
mestskej časti zverená aj stavba so súp. číslom 7768 postavená na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 
11280/46 a parc. č. 11280/57  v katastrálnom území Nové Mesto (ďalej len „Objekt“). 

Výstavba Objektu začala v roku 1987, v rokoch 1990 až 1993 sa v dôsledku spoločenských zmien 
s realizáciou nepokračovalo. S prácami na dokončení sa pokračovalo až v roku 1993. Objekt bol 
skolaudovaný v roku 1997 pod názvom „Sociálne zariadenie cyklistického               štadióna“.  

Objekt pozostáva z dvoch podlaží. V suteréne a prízemí sa nachádzajú, resp. sa nachádzali 
priestory využívané na sociálno-prevádzkový účel (kancelárie, šatne so zázemím, chodby, sprchy, 
WC, schodisko, terasa). Objekt nie je užívaný už niekoľko rokov, má z časti                  zadebnené 
okná aj dvere v 1. podzemnom podlaží (preventívne opatrenie proti vniknutiu           bezdomovcov). 
V súčasnej dobe je značne poškodený. 

Nakoľko mestská časť z revitalizovala danú lokalitu, javí sa ako účelné vykonať                       
rekonštrukciu aj tohto Objektu a to tak, aby finálny výsledok zapadol do celkovej koncepcie lokality. 
Protokol vyžaduje dodržanie a zabezpečenie športových aktivít a mestská časť nie je oprávnená Objekt 
previesť do vlastníctva iného subjektu. Mestská časť rovnako nie je           oprávnená Objekt odstrániť. 
Na základe uvedeného sa ako účelné a hospodárne nakladanie s týmto majetkom javí prenájom 
Objektu formou obchodnej verejne súťaže.   

 
V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik, Ing. Winkler. 

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

A. s c h v á l i ť 
    1. vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu             

k uzavretiu nájomnej zmluvy s predmetom nájmu sociálno-prevádzkovej stavby so 
súpisným číslom 7768 v Bratislave pri ul. Kalinčiakova postavenej na pozemku   
registra „C“ KN parc. č. 11280/46 a pozemku „C“ KN parc. č. 11280/57, evidovaných 
na liste vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Nové Mesto   

2.  priložené podmienky Obchodnej verejnej súťaže. 
 
B. p o v e r i ť 
     starostu mestskej časti  
     k vymenovaniu 5 člennej komisie, ktorá určí poradie najvýhodnejších ponúk a/alebo 

odporučí miestnemu zastupiteľstvu neprijať žiadnu z predložených ponúk   
bez pripomienok. 

 
 

12. Návrh Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na 
stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
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Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Ing. 
Iveta Marčíková, vedúca oddelenia sociálnych služieb. 

 
Dôvodová správa uvádza, že Miestny  úrad Bratislava-Nové  Mesto zabezpečuje  poskytovanie  

stravovania  ako  podpornej  služby 
v zmysle „Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie 
alebo nepriaznivý zdravotný stav“ prijatých dňa 13. 12. 2011.  
 Podľa týchto Zásad bolo zabezpečovanie stravovania v DC ako aj prostredníctvom 
opatrovateľskej služby do domácnosti realizované firmou GERDOS, s. r. o.  
 V januári 2017 došlo k zmene dodávateľa na firmu GUTTY s.r.o., Záhradná 776/102, Gajary, 
ktorá v zmysle zmluvy na zabezpečenie stravy č. 371/2016 realizuje výrobu, prípravu, distribúciu a 
rozvoz stravy. V pôvodných zásadách bolo ustanovenie uvádzajúce firmu GERDOS s. r. o ako 
realizátora a dodávateľa stravy. V predložených zásadách nie je uvedený konkrétny dodávateľ, aby 
v budúcnosti nebolo potrebné meniť zásady.    
 Uvedenou zmenou sledoval MÚ BNM zlepšenie kvality a rozšírenie ponuky poskytovaných jedál 
pre klientov mestskej časti, ktorým je táto služba poskytovaná (možnosť výberu z dvoch jedál - jedno 
hlavné jedlo a jedno šetriace; trikrát týždenne jedlo sezónne).  
V navrhovaných zásadách sú podrobnejšie uvedené platobné podmienky stravovania z dôvodu lepšej 
informovanosti žiadateľov a zároveň bol materiál spracovaný formálnou úpravou tak, aby spĺňal 
súčasné platné štandardy a aby bol pre žiadateľa zrozumiteľný, jasný a výstižný.  

 
 V diskusii nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 16/14, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
Návrh Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku 
na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „zásady“) 
bez pripomienok. 
 

 
13. Návrh na zverenie majetku pod názvom „Klimatizačný systém do priestorov veľkej, malej 

a zrkadlovej sály Strediska kultúry, Vajnorská 21, Bratislava“ do správy rozpočtovej 
organizácia Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, 
IČO: 00 245 771  

 
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. 

 
Mgr. Jana Biharyová uviedla, že Interným listom č. 15515/5806/2017/SMVS/KOCI zo dňa 

05.05.2017 požiadalo oddelenie správy majetku a vnútornej správy Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto o zverenie majetku pod názvom „Klimatizačný systém do priestorov veľkej, 

malej a zrkadlovej sály Strediska kultúry, Vajnorská 21, Bratislava“ do správy rozpočtovej 
organizácie Stredisko kultúry Bratislava–Nové Mesto, so sídlom Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, 
IČO: 00 245 771.  
Majetok je evidovaný na invertárnej karte č. 00000140 v hodnote  44 679,72 €.  
  
 V diskusii nikto nevystúpil. 

  
 Miestna rada prijala uznesenie č. 16/15, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
bezodplatne zverenie majetku pod názvom „Klimatizačný systém do priestorov veľkej, malej a 

zrkadlovej sály Strediska kultúry, Vajnorská 21, Bratislava“ do správy rozpočtovej organizácie – 
Stredisko kultúry Bratislava–Nové Mesto, so sídlom Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, IČO: 00 245 
771   
; v účtovnej hodnote: 44 679,72 € (slovom: štyridsaťštyritisícšesťstosedemdesiatdeväť EUR 72/100) 
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; za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s prevádzkou rozpočtovej organizácie  
; na dobu neurčitú 
bez pripomienok. 

 
14. Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite ,,Koliba - 

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

Andrea Vráblová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že Podľa zákona SNR č.369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, podľa §2b,  a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.31/2003 z.z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, obec 
určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. 

Z uvedeného dôvodu predkladáme miestnej rade mestskej časti Bratislava – Nové Mesto návrh na 
pomenovanie 3 novovzniknutých ulíc v lokalite ,,Koliba - Vtáčnik“, katastrálne územie Vinohrady. 

Dňa 04.04.2017 bola doručená žiadosť od spoločnosti MIVO Real s.r.o., o určenie názvov 
a pomenovanie ulíc, ktoré vzniknú na juhovýchodnom svahu úpätia Malých Karpát, pričom toto 
územie bolo v minulosti významnou vinohradníckou oblasťou v lokalite Roličky. Uvedená spoločnosť 
žiada názov ulice : ,,Na Roličkách“ pre projekt: ,,Vila domy Roličky nad mestom“. Areál rezidencie 
tvorí 9 vilových domov, v každom vila dome sa nachádzajú 3 samostatné byty. Vstup do lokality bude 
zabezpečený elektronickým kontrolným systémom, prístupová komunikácia je napojená na ulicu 
Frankovskú.  

Ďalší navrhovaný názov ulice je: ,,Ulica svätého Urbana“ pre plánovanú výstavbu rodinných 
domov. Názov ulice je navrhnutý podľa Svätého Urbana – patróna a ochrancu vinohradníkov, ktorý 
mal rád víno a zakladal vinohrady. Vinohradníci si tohto patróna uctievali a modlitbami prosili 
o ochranu vinohradov a úrody vo viniciach. Prístupová komunikácia je napojená na ulicu Frankovskú, 
v k.ú. Vinohrady.     

Dňa 10.04.2017 bola doručená žiadosť od spoločnosti BB FINANCE s.r.o., o pomenovanie novej 
ulice v lokalite Vtáčnik, s názvom: ,,Pod Vtáčnikom“, ktorá vznikne v areáli 7 bytových domov 
vilového typu realizovaných projektom: ,, Bytové domy Vtáčnik, Nová Koliba“ a ďalej pre projekt: 
,,Park pod Kolibou“ od spoločnosti Vinohradis Villas s.r.o., ktorý tvorí 7 bytových domov s 1 vilovým 
domom so spoločnou prístupovou komunikáciou a vyústením na ulicu Tupého.   

 
V diskusii vystúpili: Ing. Vítková, Júlia Červenková. 

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

A.   s c h v á l i ť 
návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite 
,,Koliba - Vtáčnik“ s umiestnením podľa priloženej mapky s názvom : 
a.) ulica ,,Na Roličkách“  
b.) ,,Ulica svätého Urbana“ 
c.) ulica ,,Pod Vtáčnikom“ 

 
            B.  u l o ž i ť  

prednostovi Miestneho úradu predložiť po schválení materiál na Magistrát hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 bez pripomienok. 
 

 
15. Návrh na zníženie nájomného za prenájom nebytového priestoru na ul. J.C. Hronského č. 16 

v Bratislave pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s.r.o  
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Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je 
Mgr. Bronislava Petríková, odborný referent oddelenia správy majetku a vnútornej správy. 

 
Dôvodová správa uvádza, že materiál je predkladaný na základe žiadosti nájomcu o zníženie 

nájomného za prenájom nebytového priestoru č. N12-901, o celkovej výmere podlahovej plochy 16,52 
m˛, ktorý sa nachádza na prízemí bytového domu na ul. J.C. Hronského č. 16-20 v Bratislave, súpisné 
číslo 1636 postavený na pozemkoch registra „C“ KN č. 11924/1 až 8, evidovaný na LV č. 3059 pre 
k.ú. Nové Mesto (ďalej len „nebytový priestor“), ktorý je na základe Nájomnej zmluvy č. 324/2013 zo 
dňa 09.01.2014 prenajatý nájomcovi spoločnosti ŽBLNK TOMAX s.r.o. so sídlom Björnsonova 
3040/7, 811 05 Bratislava, IČO: 43 910 904 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 49931/B. 

Nájomca odôvodnil svoju žiadosť z dôvodu nízkych príjmov za poskytované služby.  
Nebytový priestor č. N12-901 má rozlohu 16,52 m² a nájom je stanovený vo výške 59,75 

€/m²/rok. Ročné nájomné je 987,07 € bez zálohových platieb za služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru. 

Nájomca mal v minulosti znížené nájomné o 15% na obdobie od 01.10.2009 do 30.09.2010. 
Následne mal nájomca znížené nájomné o 15 % na obdobie od 01.07.2013 do 30.06.2015. 
V súčasnosti nájomca žiada o zníženie nájomného o 50,- € za štvrťrok. 

 
 V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik, Ing. Galamboš, Ing. Kollárik. 

 
 Miestna rada prijala uznesenie č. 16/17, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 
pripomienok zníženie štvrťročného nájomného za prenájom nebytového priestoru č. N12-901, 
o celkovej výmere podlahovej plochy 16,52 m², ktorý sa nachádza na prízemí bytového domu na ul. 
J.C. Hronského č. 16-20 v Bratislave, súpisné číslo 1636 postavený na pozemkoch registra „C“ KN č. 
11924/1 až 8, evidovaný na LV č. 3059 pre k.ú. Nové Mesto (ďalej len „nebytový priestor“), ktorý je 
na základe Nájomnej zmluvy č. 324/2013 zo dňa 09.01.2014 prenajatý nájomcovi spoločnosti ŽBLNK 
TOMAX s.r.o. so sídlom Björnsonova 3040/7, 811 05 Bratislava, IČO: 43 910 904, zapísanej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 49931/B, na dobu určitú 
do 31.12.2017, o sumu vo výške 50,- € štvrťročne 
, 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 1999 ako ekologickú čistiareň, ktorá 
poskytuje obyvateľom danej lokality svoje služby, obyvatelia sú s jej existenciou stotožnený a jej 
existenciu hodnotia kladne, pričom rozsah prenajatej plochy predstavuje len malú časť celkovej 
úžitkovej plochy, ktorú prevádzka rýchločistiarne ŽBLNK predstavuje. Prevádzka rýchločistiarne 
ŽBLNK je z väčšej časti (110 m² ) situovaná v nebytových priestoroch bytového domu an ul. J.C. 
Hronského 12-14, ktoré sú vo vlastníctve Bytového družstva Bratislava III so sídlom na Kominárskej 
8 v Bratislave, IČO: 00 169 633. 
; a to od 01.01.2017 do 31.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
s podmienkou, že v prípade nájomca predmetný dodatok nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia 
uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť 
 

 
16. Návrh na 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. Róbert Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS, ktorý je aj spracovateľom 

materiálu. 
 

Dôvodová správa uvádza, 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 
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investovania značných vlastných finančných prostriedkov na predmete nájmu za účelom vybudovania 
dôstojnej a kvalitnej prevádzky. 

Nájomca na základe rokovaní s prenajímateľom v roku 2015 pristúpil na ponuku vybudovať 
v objekte Tržnice na Šancovej ul.112 v Bratislave lekáreň. O zriadenie takéhoto typu služby 
prenajímateľ vyvíjal dlhodobú niekoľkoročnú snahu, pričom jednou z nevyhnutných podmienok na 
umožnenie zriadenia prevádzky lekárne bola aj nutnosť aktualizácie funkčného využitia objektu 
prostredníctvom zmeny v užívaní stavby v zmysle zákona § 85 Stavebného zákona v spojení s § 21 
Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Správca majetku vyhodnotil potrebu na zriadenie uvedenej, dlhoročne 
absentujúcej služby, ako zásadnú požiadavku pre podporu rozvoja Tržnice. Existencia a služby lekárne 
pomáhajú stabilizovať a zvyšovať stagnujúcu návštevnosť kupujúcich. Zriadeniu lekárne predchádzala 
rozsiahla rekonštrukcia priestorov v prospech prenajímateľa. Prevádzka je zriadená v priestoroch, 
ktoré dlhodobo boli neprenajateľné.  

Nájomca za účelom zriadenia prevádzky lekárne v prenajatých priestoroch nevratne investoval 
vlastné značné finančné prostriedky a 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. 

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. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom schvaľuje miestne zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou hlasov všetkých poslancov. 

Dodatkom sa upravuje doba trvania nájomného vzťahu a to jej predĺžením na ďalších 5 rokov, 
avšak nie automaticky. Zo strany nájomcu sa vyžaduje tzv. aktivovanie bodu 5.2. Zmluvy, t. j. 
nájomca je povinný prenajímateľovi písomne oznámiť, že na pokračovaní nájmu trvá a to najneskôr 
posledný deň trvania nájmu (02.04.2020). V opačnom prípade nájomný vzťah skončí práve dňa 
02.04.2020. Keďže zákon č. 116/1990 Zb. o nájme  podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov taxatívne určuje dôvody, ktoré môže prenajímateľ použiť pre uplatnenie 
výpovede, požiadavka poslancov „o uvoľnenie priestoru v prípade, zmeny využitia, rekonštrukcie 
a pod.“ je upravené kratšou výpovednou (1 mesiac), avšak len v prípade výpovedného dôvodu podľa § 
9 ods. 2 písm. f) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme  podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 

  
 Miestna rada prijala uznesenie č. 16/18, ktorým schváliť bez pripomienok predĺženie 
nájomného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 6/2015 zo dňa 
28.03.2015 v znení Dodatku č. 1/2015 zo dňa 13.07.2015, Dodatku č. 1/2016 zo dňa 22.02.2016 
a Dodatku č. 1/2017 zo dňa 18.02.2017 
; na dobu nájmu 5 rokov s účinnosťou od 03.04.2020 
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca na vlastné náklady 
zriadil a prevádzkuje lekáreň. Všetky investície nájomcu, ktoré boli vložené a/alebo budú vložené do 
predmetu nájmu podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov sa stávajú majetok hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ako vlastníka „Tržnice“, bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu 
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v prospech nájomcu. Služby poskytované nájomcom pomáhajú stabilizovať a zvyšovať stagnujúcu 
návštevnosť „Tržnice“.  
; za týchto podmienok: 
1. Dodatok č. 2/2017 bude nájomcom podpísaný v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V prípade, ak dodatok č. 2/2017 nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, 
uznesenie stráca platnosť. 
2. Dodatok bude obsahovať úpravu skončenia nájomného vzťahu formou možnosti odstúpenia od 
zmluvy v prípade zmeny účelu využitia budovy „Tržnice“ v súlade s ustanovením § 48 Občianskeho 
zákonníka, ako aj formou možnosti výpovede v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. f) zákona                 
č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov s výpovednou lehotou 1 mesiac 
3. EKO podnik VPS je povinný predložiť overený rovnopis dodatku č. 2/2017 spolu  Prenajímateľ 
nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu miestneho zastupiteľstva inak upravovať a/alebo 
meniť lehoty podľa tohto uznesenia. 
4. nájomca poskytne obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo veku 65 rokov a starším 
zľavu vo výške 15% na voľnopredajný sortiment tovaru a to počas celej doby trvania nájomného 
vzťahu. 
 

 
17. Návrh na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti areálu Základnej školy 

s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave v prospech spoločnosti STRABAG 
Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, 
IČO: 31 355 161  

 
Materiál predložil Dušan Noga, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova, 

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

 
Dôvodová správa uvádza, V súvislosti s plánovanou výstavbou Národného futbalového štadióna 

bolo na 14. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto konaného dňa 
13.09.2016 bolo schválené uznesenie č. 14/07, ktorým boli nájomcovi prenechané do užívania 
pozemky registra „C“ KN parc. č. 15140/2 a parc. č. 15140/87 v celkovom rozsahu 1 700 m2 za 
účelom umiestnenia „bunkoviska“ k stavbe „Národný futbalový štadión“ a za nájomné vo výške 11,46 
€/ m2/rok, pričom sa nájomca zaviazal najneskôr k 31.03.2018 vybudovať a do majetku mestskej časti 
odovzdať trénigové ihriská v celkovej hodnote 283 816,71 € bez DPH, vymeniť okná a zrealizovať 
úpravu bytu v objekte základnej školy v celkovej hodnote 105 958,47 € bez DPH.  

Výška nájmu bola určená Znaleckým posudkom č. 252/2015 zo dňa 18.08.2016, ktorého úlohou 
bolo určenie ceny nájmu za 1m2/rok pre pozemky registra „C“ KN parc. č. 15140/2 a 15140/87. Výška 
nájmu predstavuje 11,46 €/m2/rok. 

Dňa 26.04.2017 požiadal nájomca mestskú časť o rozšírenie predmetu nájmu o 35 m2 za účelom 
osadenia dočasnej kioskovej trafostanice, ktorá bude po ukončení stavby odstránená. Spolu so 
žiadosťou nájomca predložil projekt aj projekt stavebného objektu SO 101 – VN PRÍPOJKA a PS 
101-KIOSKOVÁ TS 2x1000kVA zo dňa 07.03.2017. Prenajímateľ s rozšírením predmetu nájmu 
súhlasí. 

 
V diskusii vystúpili: Ing. Vítková. 

  
 Miestna rada prijala uznesenie č. 16/19, schváliť bez pripomienok prenájom časti pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 15140/85, katastrálne územie Nové Mesto, ktorý tvorí areál Základnej školy 
s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave a to v celkovom rozsahu 35 m2  
; za účelom rozšírenia staveniska „národného futbalového štadióna“ o plochu nevyhnutne potrebnú k 
umiestneniu odberného elektroenergetického zariadenia – dočasná kiosková trafostanica, ktorá bude 
slúžiť výhradne k napojeniu staveniska  
; na dobu určitú od účinnosti dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. ÚEZ 365/2016 do 31.03.2018   
; pre STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 
Bratislava, IČO 31 355 161  
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; 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 
; za nájomné vo výške:  11,46 €/ m2/ rok 
; pričom osobitný zreteľ je založený skutočnosťou, že na 14. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto konaného dňa 13.09.2016 bolo schválené uznesenie č. 14/07, 
ktorým boli nájomcovi prenechané do užívania pozemky registra „C“ KN parc. č. 15140/2 a parc. č. 
15140/87 v celkovom rozsahu 1 700 m2 za účelom umiestnenia „bunkoviska“ k stavbe „Národný 
futbalový štadión“ a za nájomné vo výške 11,46 €/ m2/rok, pričom sa nájomca zaviazal najneskôr 
k 31.03.2018 vybudovať a do majetku mestskej časti odovzdať trénigové ihriská v celkovej hodnote 
283 816,71 € bez DPH, vymeniť okná a zrealizovať úpravu bytu v objekte základnej školy v 
celkovej hodnote 105 958,47 € bez DPH. Keďže prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 
15140/85 svojím využitím bude tvoriť súčasť jedného staveniska, existuje v tomto prípade rovnaké 
rovnaký osobitný zreteľ tak ako je uvedený v predchádzajúcej vete.  
; za týchto podmienok: 
- Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. ÚEZ 365/2016 zo dňa 25.11.2016 bude nájomcom podpísaný 

v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak Dodatok č. 1 
k Nájomnej zmluve č. ÚEZ 365/2016 zo dňa 25.11.2016 nebude nájomcom v uvedenej lehote 
podpísaný, uznesenie stráca platnosť. 
 

 
18. Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy č. 7/2012 ako prípadu osobitného zreteľa k prenájmu 

časti nebytových priestorov Základnej školy s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 
v Bratislave v prospech spoločnosti EIS Bratislava s. r. o., so sídlom Kalinčiakova 12, 831 04 
Bratislava, IČO: 46 519 335 

  
Materiál predložil Dušan Noga, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova, 

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

 
Dôvodová správa uvádza, že v súčasnosti existuje platný záväzkový vzťah medzi prenajímateľom 

a zriaďovateľom súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým. 
Nájomca (zriaďovateľ) zároveň prevádzkuje aj súkromnú materskú školu. 

Prenájom bol schválený na 11. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto uznesením číslo 11/29.  

Nájomca požiadal o predĺženie nájomného vzťahu z dôvodu, že k 31.07.2017 dôjde k uplynutiu        
dohodnutej doby nájmu.  

Navrhuje sa uzavretie dodatku k existujúcemu nájomnému vzťahu a to v trvaní maximálne na dva 
(2) roky, pričom protihodnotou (osobitný zreteľ) je rekonštrukcia jestvujúceho skladu na hygienické         
zariadenie (toalety) v hodnote minimálne 14 520,00 € vrátane DPH (slovom: štrnásťtisícpäťstodvadsať 

EUR) a to na základe projektovej dokumentácie, ktorú nájomcovi odovzdá prenajímateľ a najneskôr 
k 31.08.2017 nájomca zrekonštruovaný priestor odovzdá do užívania prenajímateľovi. V prípade, že 
nájomca rekonštrukciu vo vyššie uvedenej minimálnej hodnote nezrealizuje, resp. neodovzdá             
prenajímateľovi doklad/doklady preukazujúce celkovú hodnotu rekonštrukcie, je táto skutočnosť        
považovaná za dôvod k odstúpeniu od nájomnej zmluvy na strane prenajímateľa. Dodatok bude           
obsahovať NIE PRÁVO ale POVINNOSŤ prenajímateľa od nájomnej zmluvy v takom prípade           
odstúpiť. 

Predkladaný materiál obsahuje aj schválenie práva nájomcu prenechať časť priestorov do 
podnájmu neziskovej organizácií Súkromná základná škola EISB, IČO: 42 364 531 so sídlom 
Kalinčiakova 12 v Bratislave a to za rovnaké nájomné za aké by tieto priestory užíval sám  nájomca, t. 
j. za nájomné vo výške 18,59 €/m2/rok. 

 
 V diskusii vystúpili: Ing.Vítková,  Ing. Gašpierik,  Ing. Böhm, Ing. Winkler. 
 
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/20, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  
s c h v á l i ť   
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1. predĺženie Nájomnej zmluvy č. 7/2012 v znení jej Dodatku č. 1 nasledovne: 
a) priestory na prízemí – malá chodba II, malá chodba I, veľká chodba a schodište (ostatné           
priestory), miestnosti č. 3 až 7, 18, 19, 23 až 28  
; na dobu určitú a to jedného (1) roka počnúc dňom 01.08.2017  
b) kancelária č. 6 na prízemí a priestory na III. poschodí – malá chodba I, malá chodba II, veľká 
chodba, schodište vpravo (ostatné priestory), miestnosti č. 59 až 71 
; na dobu určitú a to dvoch (2) rokov počnúc dňom 01.08.2017 
; za účelom pokračovania v prevádzkovaní súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom           
slovenským a anglickým a súkromnej materskej školy  
; 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 
; za nájomné vo výške:  18,59 €/ m2/ rok 
; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca na vlastné náklady vykoná 
rekonštrukciu           jestvujúceho skladu na hygienické zariadenie (toalety) v hodnote najmenej 
14 520,00 € vrátane DPH (slovom: štrnásťtisícpäťstodvadsať EUR) a to na základe projektovej 
dokumentácie, ktorú nájomcovi odovzdá prenajímateľ a najneskôr k 31.08.2017 zrekonštruovaný 
priestor odovzdá do užívania          prenajímateľovi 

2. právo nájomcu prenechať do podnájmu časť prenajímaných priestorov uvedených pod písm. b) 
tohto uznesenia v prospech neziskovej organizácie Súkromná základná škola EISB, IČO: 
42 364 531 so sídlom Kalinčiakova 12 v Bratislave a to za rovnaké nájomné za aké by tieto 
priestory užíval sám  nájomca, t. j. za nájomné vo výške 18,59 €/m2/rok 
; za týchto podmienok: 
- Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 7/2012 bude nájomcom podpísaný v lehote do 30 dní od 
schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 
7/2012 nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, uznesenie stráca platnosť. 
- Nájomca je povinný prenajímateľovi odovzdať spolu so zrekonštruovaným priestorom 
(toalety) aj doklad/doklady preukazujúce celkovú hodnotu vykonanej rekonštrukcie (napr. kópiu 
faktúry). 
- V prípade, že nájomca najneskôr v lehote do 31.08.2017 neodovzdá do užívania 
prenajímateľovi zrekonštruované priestory (toalety) a/alebo doklad/doklady preukazujúce celkovú 
hodnotu          vykonanej rekonštrukcie, toto uznesenie stráca platnosť a v Dodatku č. 2 bude táto 
skutočnosť zakladať povinnosť prenajímateľa od Nájomnej zmluvy č. 7/2012 odstúpiť.  
bez pripomienok. 

 
19. Návrh zámeru rekonštrukcie a využitia priestorov Račianska 87 - nízkoprahový klub pre 

deti a mládež 
 

Materiál predložil Ing. Stanislav Winkler, zástupca starostu MČ BNM, spracovateľ materiálu je 
Mgr. Lukáš Bulko, poverený vedením Kancelárie pre participáciu. 

Materiál uvádza, že zámerom predloženého materiálu je zriadiť mládežnícky klub na Račianskej 
ulici č. 87. Centrum prevádzkované na nízkoprahových princípoch (str.5) bude poskytovať otvorený 
a bezpečný priestor na trávenie voľného času pre staršie deti a mladých ľudí. V centre bude 
zohľadňovaná výnimočnosť mladých, ktorí často nenavštevujú žiadne krúžky, nie sú súčasťou 
štruktúrovaných aktivít. Toto centrum im bude poskytovať zaujímavé voľnočasové aktivity 
v bezpečnom prostredí, ako aj kvalifikovanú podporu (sociálnych pracovníkov/pracovníkov s 
mládežou) v náročných životným situáciách. Nízkoprahový program pre deti a mládež bude 
zastrešovať komplex služieb, ktoré budú ľahko dostupné a nebudú klásť vysoké nároky na 
návštevníkov (finančné, psychologické, časové, fyzické, technické).  
  
V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš, Ing. Bielik, Ing. Winkler, JUDr. Mikulec, Ing. Vítková. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/21, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

Návrh zámeru rekonštrukcie a využitia priestorov Račianska 87 - klub pre deti a mládež bez 
pripomienok.  
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20. Plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra na II. polrok 2017 

 
 Materiál predložil Ing. Martin Böhm, miestny kontrolór  MČ BNM, ktorý je aj spracovateľom 
materiálu. 
  
 Materiál uvádza plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ BNM na II.polrok 
2017. 

 
 V diskusii nikto nevystúpil. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/22, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 

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

 
21. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti oplotenia areálu budovy 

Materskej školy Jeséniova 61 Bratislava na umiestnenie 2 ks reklamných panelov pre 
spoločnosť euroAWK, spol. s r.o. 

 
Materiál predložila Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka ZŠ s MŠ Jeséniova 64, spracovateľom 

materiáli je Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, 
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že rozpočtová organizácia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto – 

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54, Bratislava (ďalej v texte aj ako „prenajímateľ“) má v 
súčasnosti umiestnené 2 ks reklamných panelov vo vlastníctve spoločnosti euroAWK spol. s r.o. na 
oplotení areálu Materskej školy Jeséniova 61 Bratislava, na základe predchádzajúcich uzatvorených 
nájomných zmlúv so spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o. (ďalej v texte aj ako „nájomca“).  

Na časti oplotenia sú nainštalované 2 ks reklamných panelov vo vlastníctve spoločnosti 
euroAWK, spol. s.r.o., ktoré okrem iného oddeľujú areál materskej školy od hlučnej cestnej 
komunikácie, ktorá je spojnicou medzi Kolibou a Kramármi. Reklamné panely tvoria „zrakovú 
bariéru“, ktorá oddeľuje areál materskej školy od cestnej komunikácie, obmedzuje možnosť 
odhadzovania odpadkov, zvyšuje bezpečnosť a zamedzenie krádežiam, vytvára súkromie pre deti. 
Konštrukcie reklamných panelov (tzv. stojky) vytvárajú podperu samotného oplotenia, ktoré je 
v značne poškodenom stave. V neposlednom rade je pre ZŠ s MŠ Jeséniova príjem z prenájmu 
oplotenia za účelom umiestnenia reklamných panelov, potrebný.  

V prípade odstránenia reklamných panelov bude potrebné zrekonštruovať oplotenie, pričom 
predbežný rozpočet na rekonštrukciu je vo výške 15.000,- €. 

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

 
 V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Ing. Vítková. 

 
 Miestna rada prijala uznesenie č. 16/23.1, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
bez pripomienok prenájom časti oplotenia na vstupe do areálu okolo budovy materskej školy 
Jeséniova 61 Bratislava so súpisným číslom 2346, ktorý sa nachádza sa na pozemku registra „C“ KN, 
v k. ú. Vinohrady, parc. č. 5984/1 - zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 3686    
; pre spoločnosť euroAWK, spol. s r.o., so sídlom Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 683, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 23748/B 
; na účel umiestnenia 2 ks reklamných panelov o rozmere 540 cm x 270 cm  
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; na dobu určitú od 01.05.2017 do 30.04.2018 
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že:  
a) umiestnené 2 ks reklamných panelov oddeľujú areál materskej školy od hlučnej cestnej 
komunikácie, ktorá je spojnicou medzi Kolibou a Kramármi,  
b) reklamné panely tvoria „zrakovú bariéru“, ktorá oddeľuje areál materskej školy od cestnej 
komunikácie, obmedzuje možnosť odhadzovania odpadkov, zvyšuje bezpečnosť a zamedzenie 
krádežiam, vytvára súkromie pre deti,  
c) konštrukcie reklamných panelov (tzv. stojky) vytvárajú podperu samotného oplotenia, ktoré je 
v značne poškodenom stave,  
d) reklamné panely sú už v súčasnosti umiestnené na oplotení na základe predchádzajúcich 
uzatvorených nájomných zmlúv. 
; za nájomné stanovené vo výške: 520,- € / rok / 1 reklamný panel   
; za podmienky: 
- nájomná zmluva bude zo strany nájomcu podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V prípade ak nájomná zmluva nebude v uvedenej lehote podpísaná, 
uznesenie stráca platnosť. 

 
 

22. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti oplotenia areálu a) 
Materskej školy Jeséniova 61, Bratislava na umiestnenie 6 ks reklamných panelov, b) 
Základnej školy Jeséniova 54, Bratislava na umiestnenie 2 ks reklamných panelov pre 
spoločnosť NUBIUM, s.r.o. 

 
Materiál predložila Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka ZŠ s MŠ Jeséniova 64, spracovateľom 

materiáli je Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, 
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že rozpočtová organizácia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto – 

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54, Bratislava (ďalej v texte aj ako „prenajímateľ“) má v 
súčasnosti umiestnené 2 ks reklamných panelov vo vlastníctve spoločnosti NUBIUM, s.r.o. na 
oplotení areálu Základnej školy Jeséniova Bratislava a 6 ks na oplotení Materskej školy Jeséniova, na 
základe predchádzajúcich uzatvorených nájomných zmlúv so spoločnosťou NUBIUM, s.r.o. (ďalej 
v texte aj ako „nájomca“).  

Na časti oplotenia Materskej školy Jeséniova je nainštalovaných 6 ks reklamných panelov vo 
vlastníctve spoločnosti NUBIUM, s.r.o., ktoré okrem iného oddeľujú areál materskej školy od hlučnej 
cestnej komunikácie, ktorá je spojnicou medzi Kolibou a Kramármi. Reklamné panely tvoria „zrakovú 
bariéru“, ktorá oddeľuje areál materskej školy od cestnej komunikácie, obmedzuje možnosť 
odhadzovania odpadkov, zvyšuje bezpečnosť a zamedzenie krádežiam, vytvára súkromie pre deti. 
Konštrukcie reklamných panelov (tzv. stojky) vytvárajú podperu samotného oplotenia, ktoré je 
v značne poškodenom stave. 
V prípade odstránenia reklamných panelov bude potrebné zrekonštruovať oplotenie, pričom predbežný 
rozpočet na rekonštrukciu je vo výške 15.000,- €. 
 Na časti oplotenia Základnej školy Jeséniova sú nainštalované 2 ks reklamných panelov vo 
vlastníctve spoločnosti NUBIUM, s.r.o., ktoré okrem iného oddeľujú areál základnej školy od hlučnej 
cestnej komunikácie, ktorá je spojnicou medzi Kolibou a Kramármi. Reklamné panely tvoria „zrakovú 
bariéru“, ktorá oddeľuje areál základnej školy od cestnej komunikácie, obmedzuje možnosť 
odhadzovania odpadkov, zvyšuje bezpečnosť a zamedzenie krádežiam, vytvára súkromie pre deti. 
Reklamné panely najmä tvoria „protihlukovú stenu“ vo vzťahu k bezprostredne sa nachádzajúcemu 
hlučnému obratisku trolejbusov. 
V prípade odstránenia reklamných panelov bude potrebné vybudovať protihlukovú bariéru pri 
obratisku trolejbusov, pričom predbežný rozpočet je vo výške 6.000,- €. 
 V neposlednom rade je pre ZŠ s MŠ Jeséniova príjem z prenájmu oplotenia za účelom 
umiestnenia reklamných panelov, potrebný.  
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 V súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je 
obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také 
nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel 
veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem nájmov majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. 

 
 V diskusii vystúpil: Ing. Gašpierik. 

 
 Miestna rada prijala uznesenie č. 16/23.2, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
prenájom   
a)  časti oplotenia na vstupe do areálu okolo budovy materskej školy Jeséniova 61 Bratislava so 
súpisným číslom 2346, ktorý sa nachádza sa na pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Vinohrady, parc. č. 
5984/1 - zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 3686    
; na účel umiestnenia 6 ks reklamných panelov o rozmere 510 cm x 240 cm  
b) časti oplotenia na vstupe do areálu okolo budovy základnej školy Jeséniova 54 Bratislava so 
súpisným číslom 2391, ktorý sa nachádza sa na pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Vinohrady, parc. č. 
6749/3 - zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 3686    
; na účel umiestnenia 2 ks reklamných panelov o výmere 510 cm x 240 cm  
; pre spoločnosť NUBIUM. s r.o., so sídlom Trenčianska 55, 821 09 Bratislava, IČO: 47545674, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 94590/B 
; na dobu určitú od 01.05.2017 do 30.04.2018 
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že:  
I.  na oplotení materskej školy: 
e) je umiestnených 6 ks reklamných panelov oddeľujúcich areál materskej školy od hlučnej cestnej 
komunikácie, ktorá je spojnicou medzi Kolibou a Kramármi,  
f) reklamné panely tvoria „zrakovú bariéru“, ktorá oddeľuje areál materskej školy od cestnej 
komunikácie, obmedzuje možnosť odhadzovania odpadkov, zvyšuje bezpečnosť a zamedzenie 
krádežiam, vytvára súkromie pre deti,  
g) konštrukcie reklamných panelov (tzv. stojky) vytvárajú podperu samotného oplotenia, ktoré je 
v značne poškodenom stave,  
h) reklamné panely sú už v súčasnosti umiestnené na oplotení na základe predchádzajúcich 
uzatvorených nájomných zmlúv. 
II.  na oplotení základnej školy 
a) sú umiestnené 2 ks reklamných panelov, ktoré oddeľujú areál základnej školy od hlučnej cestnej 
komunikácie, ktorá je spojnicou medzi Kolibou a Kramármi a najmä od obratiska trolejbusov 
nachádzajúceho sa v bezprostrednej blízkosti základnej školy,  
b) reklamné panely tvoria „zrakovú bariéru“, ktorá oddeľuje areál základnej školy od cestnej 
komunikácie a obratiska trolejbusov, obmedzuje možnosť odhadzovania odpadkov, zvyšuje 
bezpečnosť a zamedzenie krádežiam, vytvára súkromie pre deti, 
c) reklamné panely tvoria „protihlukovú stenu“ vo vzťahu k bezprostredne sa nachádzajúcemu 
obratisku trolejbusov, 
d) reklamné panely sú už v súčasnosti umiestnené na oplotení na základe predchádzajúcich 
uzatvorených nájomných zmlúv. 
; za nájomné stanovené vo výške: 520,- € / rok / 1 reklamný panel   
; za podmienky: 
- nájomná zmluva bude zo strany nájomcu podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V prípade ak nájomná zmluva nebude v uvedenej lehote podpísaná, 
uznesenie stráca platnosť  
bez pripomienok. 

 
23. Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2017 
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Materiál predložil Ing. Róbert Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS, ktorý je aj spracovateľom 
materiálu. 

Dôvodová  správa uvádza, že správa sa predkladá na základe uznesenia MZ MČ BNM a jej 
obsahom je harmonogram prác súvisiacich s prípravou prevádzky prírodného kúpaliska. Správcom 
a prevádzkovateľom prírodného areálu Kuchajda je EKO-podnik verejnoprospešných služieb. 

 
 V diskusii nikto nevystúpil. 

 

Miestna rada prijala uznesenie č. 16/23.3, ktorým berie na vedomie správu o príprave areálu 
Kuchajda na leto 2017  bez pripomienok. 

 
 

24. Návrh na zmenu účelu využitia časti príspevku na kapitálové výdavky z uznesenia č. 16/07 
MZ MČ B-NM z 16.12.2016  

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

materiálu. 
 
 Dôvodová  správa uvádza, že obsahom predkladaného materiálu je návrh zmeny účelu čerpania 
časti schválených kapitálových výdavkov  pre Stredisko dopravy  EKO - podniku verejnoprospešných 
služieb. 

 
Uznesením č. 16/07 zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  
konaného dňa 16.  decembra  2016 boli o.i. ako časť rozpočtovaných kapitálových výdavkov pre 
EKO-podnik VPS v celkovej výške 165.980,-  € vrátane 20% DPH,  schválené aj kapitálové výdavky 
vo výške 27.500,00 € vrátane 20% DPH, určené na nákup technického zariadenia  1 ks lisovací 
kontajner.  

  
Na základe prehodnotenia potrieb organizácie pri činnostiach nakladania s odpadom, organizácia 
navrhuje zmenu v požiadavke na zakúpenie pôvodne plánovaného jedného kusu lisovacieho 
kontajnera väčšieho úložného objemu zakúpením dvoch, funkčne rovnakých lisovacích kontajnerov 
menšieho úložného objemu. Uvedenou zmenou neprichádza k zmene celkového rozpočtovaného 
príspevku na kapitálové výdavky, pričom uvedená úprava umožní zefektívniť činnosť organizácie pri 
nakladaní s odpadom. 
 
V zmysle uvedených skutočností navrhujeme zmenu účelu v časti schválených kapitálových výdavkov 
nasledovne:  
 
Pôvodne schválený účel a príspevok na časť kapitálových výdavkov: 
1x lisovací kontajner 27 500,00 € 
Spolu vrátane DPH 20%: 27 500,00 € 
 
Zmenený účel a príspevok na časť kapitálových výdavkov: 
2x lisovací kontajner 27 500,00 € 
Spolu vrátane DPH 20%: 27 500,00 € 
 
 V diskusii nikto nevystúpil. 

 
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/23.4, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

schváliťzmenu využitia účelu časti príspevku na kapitálové výdavky príspevkovej organizácie EKO-
podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO 00 491 870, z uznesenia č. 
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16/07, písm. A, bod 6 ods. Príspevok na kapitálové výdavky 165 980,00 €, zo 16. zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo 13.12.2017 takto: 

Účel vynaloženia časti kapitálových výdavkov množstvo cena s DPH/ks 
 Lisovací kontajner     2 ks  13 750,00 € 
      Celkom s DPH 20%  27 500,00 € 
 

 
V bode Rôzne Ing. Vítková upozornila: 

1. na nesúlad reálnej ceny za 1 hod parkovania na parkovisku pred Tržnicou vo výške 1 
€/hod a ceny, ktorú určuje príslušné VZN vo výške 0,80 €/hod.   

2. na potrebu nominovať do školskej rady nového člena za zriaďovateľa. 
 
Po prerokovaní materiálov Ing. Stanislav Winkler, zástupca starostu 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 30.5. 2017 
Zapísala: Ing. Libuše Jamnická 


