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

 

Z á p i s n i c a 
 

z 21. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  27.2.2018 

 
Prítomní: Ing. Árva, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, MUDr. Dubček, Ing. Winkler, Ing. Vítková, 

JUDr. Ing. Baník, JUDr. Mikulec, Ing. Kollárik, Ing. Bielik.  
 
Ospravedlnení: Mgr. Pfundtner, Mgr. Kusý, Ing. Böhm. 
 
 
 Rokovanie  21. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o 9:00 hod. otvoril 
Ing. Stanislav Winkler  –  zástupca starostu mestskej časti. 
 
 Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkami (uznesenie č. 

21/01): 

- z  programu rokovania stiahnuť bod: 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa 
vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancova č. 112, Bratislava 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 
 
 Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Andreja Árvu (uznesenie č. 21/02). 

 
 

 Miestna  rada prerokovala predložené materiály v tomto poradí: 
 
1. Správa o plnení uznesení Miestnej rady MČ B-NM 
 
 Správu predložil JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM. Uviedol, že trvá plnenie uznesení, 
splnené  boli uznesenia a rušia sa uznesenia podľa  predtlače.  
 
       V diskusii vystúpili: MUDr. Dubček sa vzdal nároku na funkciu splnomocnenca Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre medzinárodné vzťahy.  JUDr. Ing. Baník. 
 
 Miestna rada prijala uznesenie č. 21/03 bez pripomienok a konštatuje, že: 
 1.   Trvá plnenie uznesení:  
  - 

2.   Splnené boli uznesenia:  
20/03; 20/04; 20/06; 20/07; 20/10.1; 20/10.2 

 3.   Zrušené boli uznesenia:  
 1/28, 20/05 

 

 

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

VPS 
 

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

 
Dôvodová správa uvádza, že materiál je predkladaný v súlade so Všeobecne záväzným 

nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/1993 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 
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mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR 
Bratislavy, zvereným do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným.   

Predloženým materiálom predkladáme návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného 
majetku v správe EKO-podniku verejnoprospešných služieb. 

 Organizácia EKO-podnik verejnoprospešných služieb je príspevkovou organizáciou zriadenou 
postupom podľa zákona č. 377/1990 Zb. o Hlavnom mesta Slovenskej republiky Bratislave v platnom 
znení, v spojení s uznesením č. 2/1990 z druhého zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 20.12.1990, ktorá vykonáva správu majetku mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava alebo majetku, ktorý bol mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto zverený.  

V súlade Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy 
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným Článku 8 ods. 1 písm. a) a písm. b) 
Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným hnuteľným majetkom mestskej časti a majetkom 
hlavného mesta, zvereným do správy mestskej časti je použiteľný prebytočný  majetok, ktorý 
organizácia EKO-podnik verejnoprospešných služieb trvale nevyužíva na plnenie svojich úloh a jeho 
dlhodobé nevyužívanie by bolo v rozpore so zásadou efektívnosti a neupotrebiteľný majetok, ktorý pre 
svoje úplné opotrebovanie, poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť  v prevádzke prestal už 
slúžiť svojmu účelu.  

Nakoľko žiadna zo škôl a organizácií zriadených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto neprejavila o predmetný prebytočný a neupotrebiteľný majetok záujem, 
predkladáme návrh na jeho vyradenie.  

 
V diskusii vystúpili: Ing.Árva, Ing. Molnár. 
  

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 21/04, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť  vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku 
organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb bez pripomienok. 

 
 
3. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2018 

 
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 verejnoprospešných služieb.  

Pri pristavovaní veľkoobjemových kontajnerov aj počas dňa pracovného pokoja – sobota sa 
uloženie odpadu do veľkoobjemového kontajnera uskutočňuje pod dohľadom zamestnanca EKO-
podniku verejnoprospešných služieb. Počas dňa pracovného pokoja – sobota, práca nadčas na 1 
zamestnanca EKO-podniku verejnoprospešných služieb predstavuje sumu do výšky 280,- EUR 
s DPH. 

Proti minulým obdobiam sa z jesenného pristavovania veľkoobjemových kontajnerov vylúčili 3 
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, 

v minulom období 50 kg odpadu. 



 
3 

   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 vystúpili: Ing. Molnár, Ing. Gašpierik. 

 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 21/05, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť návrh na pristavovanie veľkoobjemových 
kontajnerov  pre rok 2018 bez pripomienok. 

 
 

4. Návrh na zverenie majetku pod názvom „Park Hálkova – Varšavská“ do správy 

príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 

832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 

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

Jana Biharyová,  referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že Interným listom č. 40084/5806/2017/SMaVS/KOCI požiadalo 

oddelenie správy majetku a vnútornej správy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
o zverenie majetku pod názvom „Park Hálková - Varšavská“ do správy príspevkovej organizácie Eko 
podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870.  

Majetok je evidovaný na inventárnej karte č. inventárna karta číslo 7471375v, 7471375š 
a 7471375e v hodnote 402 068,43 €. Predmetom zverenia nie je pozemok. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 

 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 21/06, ktorým odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť bezodplatne zverenie majetku pod názvom „Park Hálkova - 

Varšavská“ do správy príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom 
Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 

; v účtovnej hodnote: 402 068,43 € (slovom: štyristodvatisíc šesťdesiatosem EUR 43/100 ) 
; za účelom zabezpečenia jeho starostlivosti a údržby   
; na dobu neurčitú 
bez pripomienok. 
 
 

5. Návrh na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia VP Rešetková - Osadná“ do správy            

príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 

832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 

 
Materiál predložil JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je 

Mgr.Jana Biharyová,  referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že Interným listom č. 40141/5806/2017/SMaVS/KOCI požiadalo 

oddelenie správy majetku a vnútornej správy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
o zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia VP Rešetková - Osadná“ do správy príspevkovej 
organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 
00 491 870.  
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Majetok je evidovaný na inventárnej karte č. 7471397 v hodnote 458 355,78 €. Predmetom 
zverenia nie je pozemok. 
 
V diskusii nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 21/07, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť  bezodplatne zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia VP 

Rešetková - Osadná“ do správy príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, so 
sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 

; v účtovnej hodnote: 458 355,78 € (slovom: štyristopäťdesiattisíc tristopäťdesiatpäť Eur 78/100) 
; za účelom zabezpečenia jeho starostlivosti a údržby   
; na dobu neurčitú 
bez pripomienok. 

 

 

6. Rôzne 
 MUDr. Dubček – informoval, že na všetkých parkoviskách zdravotníckych zariadení je 

bezplatné parkovanie pre invalidov okrem parkoviska zdravotníckeho zariadenia na Tehelnej 
ulici. 

 JUDr. Mikulec – návrh riešenia presťahovania dvoch garáží, ktoré sa nenachádzajú na 
pozemkoch MČ na Zátiší. 

 Ing. Winkler – workshop k prezentácii projektov na využitie Konskej železnice je plánovaný 
na 22.3.2018 – pozvánky budú rozoslané. 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

      
Ing. Andrej Árva 

overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 27.02. 2018 
Zapísala: Ing. Libuše Jamnická 


