
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD MESTKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ

MESTO Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy a medzinárodné
vzťahy

sp. zn.: 9481/3889/2018/PR/BIHJ V Bratislave 13. marca 2018

ZÁ P I SN I C A  č .  0 1 / 2 0 1 8
z pracovného rokovania Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy a medzinárodné
vzťahy

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie

2. Materiály na rokovanie MR a MZ
2.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018,

ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018,
ktorým sa  vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava

2.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018,
ktorým sa  vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1
A, 831 04  Bratislava

2.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.
...../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti
Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2017  zo dňa 11. 04. 2017
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

2.5 Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

2.6 Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto na rok 2018

2.7 Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za
rok 2017

2.8 Návrh dodatku č. 1 k zásadám poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania
finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

2.9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.
......../2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do
troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Nové Mesto
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2.10 Návrh Dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

2.11 Dodatku č. 3 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín
a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Rokovanie komisie otvorila (o 13:45 hod.) a viedla predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová.

Na rokovanie komisie boli v dňoch 12.03. a 13.03. doručené nasledovné materiály:

- návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488 Zastavané
plochy a nádvoria o výmere 3080 m2

- informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička Kamzík

- návrh na prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408 na 4. poschodí administratívnej
budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Detský fond Slovenskej republiky

Tieto materiály neboli zaradené do programu rokovania komisie. Predsedníčka komisie navrhla
hlasovanie o zaradení materiálov do programu rokovania ako body 2.12 až 2.14.. JUDr. Tomáš
Korček navrhol hlasovať o zaradení materiálov do programu rokovania komisie jednotlivo. S týmto
návrhom súhlasili všetci prítomní členovia komisie.

Zaradenie materiálov:
2.12. informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička Kamzík

Prítomní:                                 5 členovia
Hlasovanie:                             ZA:                  5

                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0

2.13. návrh na prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408 na 4. poschodí administratívnej
budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Detský fond Slovenskej republiky

Prítomní:                                 5 členovia
Hlasovanie:                             ZA:                  5

                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0

2.14. návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488 Zastavané
plochy a nádvoria o výmere 3080 m2

Prítomní:                                 5 členovia
Hlasovanie:                             ZA:                  0

                                             PROTI:            5
                                             ZDRŽAL SA:  0

DO PROGRAMU ROKOVANIA KOMISIE BOLI DODATOČNÉ ZARADENÉ TIETO
MATERIÁLY:

2.12. informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička Kamzík
2.13. návrh na prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408 na 4. poschodí administratívnej
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budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Detský fond Slovenskej republiky

Materiál pod názvom „Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č.
11488 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3080 m2“ nebol zaradení do programu rokovania
komisie.

K bodu 2 - MATERIÁLY NA ROKOVANIE MR

1.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.
..../2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 Informáciu podala Ing. Andrea Kutarňová-spracovateľ materiálu. Predsedníčka komisie
otvorila diskusiu k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto neprihlásený.

 Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu
zastupiteľstvu materiál prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.

Prítomní:                              5 členovia
Hlasovanie:                         ZA:                  5
                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0

2.2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018,
ktorým sa  vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava

Informáciu podala Ing. Andrea Kutarňová-spracovateľ materiálu. Predsedníčka komisie
otvorila diskusiu k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto neprihlásený.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu
zastupiteľstvu materiál prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.

Prítomní:                              5 členovia
Hlasovanie:                         ZA:                  5
                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0

2.3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018,
ktorým sa  vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1
A, 831 04  Bratislava

Informáciu podala Ing. Andrea Kutarňová-spracovateľ materiálu. Predsedníčka komisie
otvorila diskusiu k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto neprihlásená.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu
zastupiteľstvu materiál prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.
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Prítomní:                              5 členovia
Hlasovanie:                         ZA:                  5
                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0

2.4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.
...../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti
Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2017  zo dňa 11. 04. 2017
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Informáciu podala Mgr. Mária Mäsiarová-spracovateľ materiálu. Predsedníčka komisie
otvorila diskusiu k prezentovanému materiálu. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu
zastupiteľstvu materiál prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.

Prítomní:                              6 členovia
Hlasovanie:                         ZA:                  6
                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0

2.5. Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 Spracovateľ materiálu nebol prítomný. Predsedníčka komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. V diskusii postupne vystúpili:
JUDr. Richard Mikulec, ktorý poukázal na skutočnosť, že tento materiál je na prerokovanie
predkladaný opätovne, pričom opätovne poukazuje na opakujúce jeho sa nedostatky, a to
chýba:
a) životopis prísediacich (každý jednotlivo)
b) ako dlho sú jednotlivý prísediaci vo svojej funkcii, či ide o opakovanú voľbu;
c) na koľkých pojednávaniach sa za funkčné obdobie (4 roky) prísediaci (každý

jednotlivo) zúčastnil
 K návrhu JUDr. Richarda Mikulca sa pridal aj JUDr. Tomáš Korček.

 Komisia prerokovala predložený materiál a žiada materiál doplniť o nasledujúce podklady:
a) životopis prísediacich (každý jednotlivo)
b) ako dlho sú jednotlivý prísediaci vo svojej funkcii, či ide o opakovanú voľbu;
c) na koľkých pojednávaniach sa za funkčné obdobie (4 roky) prísediaci (každý

jednotlivo) zúčastnil

 Za predsedníčka komisie dala hlasovať o návrhu JUDr. Richarda Mikulca
Prítomní:                              6 členovia
Hlasovanie:                         ZA:                  6
                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0

2.6. Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto na rok 2018

 Spracovateľ materiálu nebol prítomný. Predsedníčka komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto neprihlásený.



5

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu
zastupiteľstvu materiál prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.

Prítomní:                              6 členovia
Hlasovanie:                         ZA:                  6
                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0

2.7. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za
rok 2017

Informáciu podala Mgr. Iveta Marčíková – vedúca oddelenia sociálnych služieb.
Predsedníčka komisie otvorila diskusiu k prezentovanému materiálu. Do diskusie sa nikto
neprihlásil.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu
zastupiteľstvu materiál prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.

Prítomní:                              4 členovia
Hlasovanie:                         ZA:                  4
                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0

2.8. Návrh dodatku č. 1 k zásadám poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania
finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto

Informáciu podala Mgr. Mária Mačútková – spracovateľ. Predsedníčka komisie otvorila
diskusiu k prezentovanému materiálu. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu
zastupiteľstvu materiál prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.

Prítomní:                              4 členovia
Hlasovanie:                         ZA:                  4
                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0

2.9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.
......../2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do
troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Nové
Mesto

Informáciu podal Mgr. Alexander Tej,  vedúci detských jaslí (spracovateľ materiálu).
Predsedníčka komisie otvorila diskusiu k prezentovanému materiálu. Do diskusie sa nikto
neprihlásil.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu
zastupiteľstvu materiál prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.

Prítomní:                              6 členovia
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Hlasovanie:                         ZA:                  5
                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  1

2.10. Návrh Dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Informáciu podala Mgr. Jana Biharyová - spracovateľ materiálu. Predsedníčka komisie
otvorila diskusiu k prezentovanému materiálu. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu
zastupiteľstvu materiál prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.

Prítomní:                              6 členovia
Hlasovanie:                         ZA:                  6
                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0

2.11. Návrh Dodatku č. 3 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín
a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Informáciu podala Mgr. Mária Mačútková – spracovateľ. Predsedníčka komisie otvorila
diskusiu k prezentovanému materiálu. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu
zastupiteľstvu materiál prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.

Prítomní:                              6 členovia
Hlasovanie:                         ZA:                  6
                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0

2.12 Informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička Kamzík

Informáciu podal Ing. Stanislav Pavlovič – zástupca predkladateľa. Predsedníčka komisie
otvorila diskusiu k prezentovanému materiálu. V diskusii vystúpil JUDr. Tomáš Korček,
ktorý sa informoval koľko asi príspevková organizácia dopláca na lanovú dráhu. Ing.
Pavlovič odpovedal, že v čase jeho nástupu do organizácie sa jednalo cca o sumu
200 000,00 eur, ale v postupne sa túto sumu darí znižovať a v súčasnej dobe sa pohybuje cca
okolo 110 000,00 eur bez DPH.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu
zastupiteľstvu materiál prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.

Prítomní:                              6 členovia
Hlasovanie:                         ZA:                  6
                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0
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2.13. Návrh na prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408 na 4.
poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Detský fond
Slovenskej republiky

Informáciu prišla podať Mgr. Bronislava Petríková – spracovateľ materiálu.

Na návrh JUDr. Tomáša Korčeka, materiál prejednaný bez diskusie; komisia prerokovala
predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu zastupiteľstvu materiál
prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.

Prítomní:                              6 členovia
Hlasovanie:                         ZA:                  6
                                             PROTI:            0
                                             ZDRŽAL SA:  0

RÔZNE:

JUDr. Tomáš Korček

Predložil návrh, aby oddelenie komunikácie, kultúry, športu, ...., ktorého vedúcim je Ing. Tomáš Hanulík,
predložilo predbežnú informáciu o konaní kultúrnych akcií za rok 2018, keďže pri schvaľovaní rozpočtu bol
zo strany vedúceho oddelenia daný prísľub predložiť takúto informácie, ktorá by mala obsahovať okrem
názvu kultúrnej akcie a termínu jej konania aj predbežné náklady k jednotlivým kultúrnym akciám.

Termín: na najbližšie pracovné rokovanie komisie

Ing. Zuzana Rattajová
1. Žiada riaditeľku Strediska kultúry pani Máriu Priečinskú o predstavenie novoprijatého zamestnanca

a zároveň žiada o predloženie/predstavenie koncepcie rozvoja strediska kultúry

Termín:  na najbližšie pracovné rokovanie komisie

2. Žiada Ing. Tomáša Hanulíka, ako vedúceho oddelenia komunikácie, kultúry, športu, ....
o predloženie návrhu plánovaných podujatí, ktoré sa majú uskutočniť v mestskej časti v rámci
každoročnej akcie „KULTÚRNE LETO“

Termín:  na najbližšie pracovné rokovanie komisie

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Predpokladaný termín
najbližšieho zasadnutia komisie je 17.apríla 2018 (utorok). Pozvánka a materiály budú poslané obvyklým
spôsobom.

Ing. Zuzana Rattajová
predsedníčka  komisie

Mgr. Jana Biharyová
zapisovateľka komisie
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