
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

V Bratislave 17. januára 2018

ZÁ P IS N IC A
z pracovného rokovania Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy, ktoré sa
konalo dňa 16. januára 2018, t. j.  utorok o 14:00 hod. v budove Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto

 v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Materiály na rokovanie:

2.1. Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava
2.2. Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra “C“ KN parc. č. 11355/21,

parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30   v katastrálnom území Nové Mesto pre
spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B Bratislava – mestská časť Nové Mesto
831 04, IČO: 50 414 151

2.3. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto „Strategický dokument -
Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto“

2.4. Návrh na schválenie osobitného zreteľa - prenájmu časti stavby so súpisným číslom 97 umiestnenej
na pozemku registra “C“ parc. č. 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1292 v
katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B,
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151

3. Rôzne.
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K bodu 1

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie p. Ing. Zuzana Rattajová.

K bodu 2.1.

Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava.
Komisia prerokovala materiál. Žiadosť uchádzačky o funkciu prísediacej Okresného súdu Bratislava III.
Jolany Machalovej bola posúdená, návrh sa berie na vedomie a odporúča materiál prerokovať na zasadnutí
MZ. Komisia zároveň navrhuje prizvať uchádzačku na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

PRÍTOMNÍ: 4
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 2.2.

Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra “C“ KN parc. č. 11355/21, parc.
č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30   v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť
Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50
414 151
Komisia prerokovala materiál, ktorý predložil zástupca spoločnosti Central Zone s.r.o. Komisia berie
predložený návrh na vedomie a odporúča materiál prerokovať na zasadnutí MZ. Predsedníčka komisie
súčasne žiada pani Priečinskú o zorganizovanie stretnutia za účasti poslancov, vedenia Strediska kultúry,
vedenia MČ BANM, vedúceho odd. kultúry a právneho odd., spolu s investorom projektu, na ktorom sa
podrobnejšie prerokuje účel projektu a spôsob jeho využitia z pohľadu investora ako aj Strediska kultúry.

Hlasovanie:

PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 2.3.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto „Strategický dokument -
Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto“
Dokument bol stiahnutý z rokovania nakoľko sa nedostavil predkladateľ predmetného materiálu.
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K bodu 2.4.

Návrh na schválenie osobitného zreteľa - prenájmu časti stavby so súpisným číslom 97 umiestnenej na
pozemku registra “C“ parc. č. 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom
území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, Bratislava - mestská
časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151
Komisia prerokovala materiál, ktorý predložil zástupca spoločnosti Central Zone s.r.o. Komisia berie
predložený návrh na vedomie a odporúča materiál prerokovať na zasadnutí MZ. Predsedníčka komisie
súčasne žiada pani Priečinskú o zorganizovanie stretnutia za účasti poslancov, vedenia Strediska kultúry,
vedenia MČ BANM, vedúceho odd. kultúry a právneho odd., spolu s investorom projektu, na ktorom sa
podrobnejšie prerokuje účel projektu a spôsob jeho využitia z pohľadu investora ako aj Strediska kultúry.
Hlasovanie:

PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Záver
Predsedníčka komisie poďakovala všetkým za účasť na komisii a ukončila zasadnutie komisie kultúry.

Ing. Zuzana Rattajová,  v. r.

predsedníčka komisie


