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

Z á p i s n i c a

z 22. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  20.3.2018

Prítomní:  Ing.  Galamboš,  Ing.  Gašpierik,  MUDr.  Dubček,  Ing.  Winkler,  Ing.  Vítková,  JUDr.  Ing. 
Baník, JUDr. Mikulec, Ing. Kollárik, Ing. Bielik, Mgr. Pfundtner, Mgr. Kusý.

Ospravedlnení: Ing. Árva, Ing. Böhm.

Rokovanie  22. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o 9:05 hod. otvoril 
Ing. Stanislav Winkler  –  zástupca starostu mestskej časti.

Miestna  rada  schválila  predložený  návrh  programu rokovania  s  pripomienkami  (uznesenie  č. 
22/01):

- do programu rokovania zaradiť body:
R1 - Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Magdaléne 

Buznovej na dobu určitú 3 roky
R2  –  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

R3 - Návrh na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti  pozemkov registra „C“ KN 
parc. č. 15140/2, parc. č. 15140/87, parc. č. 15140/9, parc. č. 15140/80, parc. č. 15140/81 
a parc. č. 11279/5 v katastrálnom území Nové Mesto v prospech spoločnosti STRABAG 
Pozemné  a  inžinierske  staviteľstvo  s.  r.  o.,  so  sídlom  Mlynské  nivy  61/A,  820  15 
Bratislava, IČO: 31 355 161

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Jozefa Bielika (uznesenie č. 22/02).

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. 22/03 bez pripomienok a konštatuje, že:
1.   Trvá plnenie uznesení: 

21/4; 21/5; 21/6; 21/7
2.   Splnené boli uznesenia: 

21/03
3.   Zrušené boli uznesenia: 

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

Materiál predložil  JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je  Ing. 
Andrea Kutarňová,  referentka oddelenia právneho, podnikateľských činností,  evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza,  že  v súlade so zákonom č.  178/1998 Z.z.  o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení  neskorších predpisov (ďalej  len „zákon č.  
178/1998 Z.z.“) obec všeobecne záväzným nariadením upraví predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhových miestach na svojom území.

Aktuálne je na území mestskej časti v platnosti VZN č. 12/2017 zo dňa 12.12.2017, ktorým sa 
upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto.

V období po schválení tohto VZN vyvstali  nové požiadavky vo vzťahu k povolenému druhu 
predávaných  výrobkov  a poskytovaných  služieb  na  trhových  miestach,  konkrétne  predajcovia  na 
trhových miestach žiadali rozšíriť povolené druhy o ďalšie, napr. o predaj mlieka a výrobkov z mlieka, 
mäsových  výrobkov  a  cukrárenských  výrobkov,  o predaj  šperkov,  drahých  kameňov  a výrobkov 
z nich, starožitností a výživových doplnkov aj na príležitostných trhoch a ambulantným spôsobom. Na 
základe  prejaveného záujmu o prevádzkovanie  čistiarne  a práčovne  v tržnici  v objekte  Tržnica  zas 
vyvstala  potreba  rozšíriť  predmetné  VZN,  v časti  povolených poskytovaných  služieb  na  trhových 
miestach,  aj  o tieto  služby,  a tiež  o druh  výrobkov,  ktorých  predaj  by  bolo  možné  povoliť 
v prevádzkarniach tržnice (výživové doplnky, remeselné predmety, umelecké predmety, upomienkové 
predmety, drogériový a kozmetický tovar).

Súčasne je na základe žiadosti správcu tržnice v OC FreshMarket zapracovaná do návrhu VZN – 
v článku 4  ods.  2  – aj  zmena  hodiny  začiatku  prevádzkového času tržnice  v OC FreshMarket  na 
Rožňavskej  ul.  1  A, z terajšej  06.00 hod.  na 05.00 hod.  (prevádzkový čas tržnice  sa tak zosúladí 
s prevádzkovým časom celého objektu OC FreshMarket a predajcovia v tržnici budú mať možnosť, 
v prípade potreby, zásobiť si svoje predajné zariadenia tovarom už o 1 hod. skôr). Zároveň sa mení 
hodina začiatku predajného času v tržnici z terajšej 07.00 hod. na 08.00 hod. 

Na  základe  vyššie  uvedeného  bol  spracovaný  nový  návrh  VZN,  v ktorom  sú  zapracované 
navrhované  doplnenia,  ktoré  sú  v texte  uvedené  zvýrazneným/hrubým  písmom  (ide  v podstate  o 
pôvodné znenie VZN č.12/2017, len z časti dopracované o nové doplnenia).

Schválením  predloženého  návrhu  VZN  navrhujeme  súčasne  zrušiť  terajšie  platné  VZN  č.  
12/2017 zo dňa 12.12.2017.

V diskusii vystúpili: Ing. Kutarňová, Ing. Galamboš.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/04, ktorým  odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  s c  h  v á  l  i ť  návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti 
Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým   
sa vydáva Trhový poriadok tržnice v     objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava  

Materiál předložil  JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Ing. 
Andrea Kutarňová,  referentka oddelenia právneho, podnikateľských činností,  evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová  správa  uvádza,  že  v súlade  so  zákonom  č.  178/1998  Z.z  o  podmienkach  predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
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živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pre trhové miesto akým 
je tržnica, trhovisko a príležitostný trh je správca tohto trhového miesta povinný vypracovať Trhový 
poriadok, ktorý obec/mestská časť vydá všeobecne záväzným nariadením.

V súčasnosti je na území mestskej časti platné VZN č. 4/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok 
pre  objekt  Tržnica,  Šancová  112,  Bratislava.  Toto  VZN však  bolo  potrebné  prepracovať  v súlade 
s novým  VZN  č.  12/2017  zo  dňa  12.12.2017,  ktorým  sa  upravujú  podmienky  predaja  výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v nadväznosti 
na nové VZN, ktoré ho nahradí po schválení miestnym zastupiteľstvom dňa 10.4.2018 (na rokovanie 
ktorého je návrh tohto nového VZN predložený).

Okrem  niektorých  druhov  výrobkov,  ktoré  boli  do  predloženého  návrhu  Trhového  poriadku 
v tržnici v objekte Tržnica, v porovnaní s doterajším platným VZN č. 4/2015, doplnené - napr. predaj 
výživových  doplnkov,  remeselných  výrobkov,  umeleckých  predmetov,  upomienkových  predmetov 
a kozmetického a drogériového tovaru v prevádzkarniach tržnice, bolo v rámci poskytovaných služieb 
doplnené  aj  prevádzkovanie  čistiarne  a práčovne,  keďže  Eko-podnik  VPS  má  záujemcu 
o poskytovanie takýchto služieb v tržnici.

V predloženom  návrhu  už  nie  sú  uvedené  citácie  zákona  č.  178/1998  Z.z.  tak,  ako  to  bolo 
v terajšom VZN č. 4/2015, a nový Trhový poriadok sa už týka len časti objektu Tržnica -„tržnice“ 
(rozdiel oproti VZN č. 4/2015, keď bol trhovým miestom v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z celý 
objekt Tržnica) vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutím MČ B-NM  číslo: 970/2016/UKSP/VIDM-
2, zo dňa 22.01.2016, bola povolená zmena v užívaní objektu Tržnica s tým, že „tržnicou“ je už len 
časť  objektu  Tržnica  (jeho  stredová  časť  s prenosnými  predajnými  zariadeniami  a priľahlými 
prevádzkarňami), a nie celý objekt Tržnica.

Správca  tržnice,  Eko-podnik  VPS so  sídlom Halašova  20,  Bratislava,  vypracoval  v súlade  so 
zákonom č. 178/1998 Z.z. Trhový poriadok pre tržnicu v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava, a 
 predložil ho na schválenie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto formou 
všeobecne záväzného nariadenia.

Schválením predloženého návrhu VZN navrhujeme súčasne zrušiť terajšie platné VZN č. 4/2015 
zo dňa 16.06.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava.

V diskusii nikto nevystúpil.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/05, ktorým  odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  s c  h  v á  l  i ť  návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti 
Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, 
Bratislava bez pripomienok.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým   
sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v     OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831 04   
Bratislava

Materiál předložil  JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Ing. 
Andrea Kutarňová,  referentka oddelenia právneho, podnikateľských činností,  evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová  správa  uvádza,  že  v súlade  so  zákonom  č.  178/1998  Z.z  o  podmienkach  predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pre trhové miesto akým 
je tržnica, trhovisko a príležitostný trh je správca tohto trhového miesta povinný vypracovať Trhový 
poriadok, ktorý obec/mestská časť vydá všeobecne záväzným nariadením.

V OC FreshMarket na Rožňavskej ulici č. 1 A je už zriadené trhové miesto - tržnica. Z dôvodu 
rozšírenia  ponuky  predaja  výrobkov  a poskytovania  služieb  v OC  FreshMarket  aj  formou 
príležitostných  trhov  v  období  pred  Veľkou  nocou  a Vianocami,  a tiež  v rámci  konania  rôznych 
 kultúrno-spločenských podujatí  v OC FreshMarket  organizovaných v priebehu kalendárneho roku, 
FreshMarket  s.r.o.  so  sídlom  Tomášikova  50/E,  Bratislava,  ako  vlastník  nehnuteľnosti  a súčasne 
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prevádzkovateľ OC FreshMarket, a tiež ako správca budúceho trhového miesta – príležitostných trhov 
v OC FreshMarket,  vypracoval  v súlade  so  zákonom č.  178/1998  Z.z.  Trhový  poriadok  pre  tieto 
príležitostné trhy a   predložil ho na schválenie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto formou všeobecne záväzného nariadenia.

V diskusii nikto nevystúpil.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/06, ktorým  odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  s c  h  v á  l  i ť  návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti 
Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, 
Rožňavská 1 A, 831 04  Bratislava bez pripomienok.

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, 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

Materiál předložil  JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. 
Mária  Mäsiarová,  referentka  oddelenia  právneho,  podnikateľských  činností,  evidencie  súpisných 
čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová  správa  uvádza,  že  navrhovaná  zmena  všeobecne  záväzného  nariadenia 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 
14.06.2016 v znení pozmeňujúceho všeobecne záväzného nariadenia  č.  3/2017 (ďalej  len 
„VZN“)  rozšírením  obsahu  oblastí,  ktorých  sa  týka  poskytovanie  dotácií,  reflektuje  na 
problematiku odstraňovania nelegálnych grafitov z fasád bytových ako aj nebytových domov 
a  iných  stavebných  objektov  ako  aj  potrebu  zabezpečenia  financovania  úpravy  plôch 
vhodných na  tvorbu a realizáciu  legálnych grafitov  a to  za  účelom skvalitnenia  životného 
prostredia  v  mestskej  časti  Bratislava  –  Nové  Mesto  ako  aj  podpory  rozvoja  umeleckej 
činnosti rôzneho zamerania.

Komisie, miestna rada a miestne zastupiteľstvo budú pri schvaľovaní dotácií na uvedené 
činnosti  viazané  objemom  finančných  prostriedkov  schválených  v rozpočte  na  podporu 
uvedených činností. V aktuálnom rozpočte mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre rok 
2018 sú schválené prostriedky v súvislosti s dotáciami na odstraňovanie nelegálnych grafitov 
vrátane tagov ako aj  na zabezpečenie financovania plôch vhodných na tvorbu a realizáciu 
legálnych grafitov vo výške 15.000,- €.

Zároveň  navrhujeme,  že  v prípade  poskytovania  dotácií  na  zabezpečenie  financovania 
úpravy  plôch  vhodných  na  tvorbu  a realizáciu  legálnych  grafitov  je  potrebné  k žiadosti 
o poskytnutie  dotácie  priložiť  súhlas  vlastníka  dotknutej  plochy  vrátane  dokumentu 
preukazujúceho vlastníctvo k dotknutej ploche.

V nadväznosti na vyššie uvedené navrhujeme zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení 
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  č. 5/2016 v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č.3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto a to v čl. 4 
nový ods. 3, v čl.  8  ods. 1 bod I./ v písmene a),  v čl.  8  ods. 1 bod VI./  nové písmeno g) 
a doplnenie prikladaných dokumentov v Prílohe č. 1.

V diskusii vystúpili: Mgr. Mäsiarová, Mgr. Pfundtner.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/07, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu 
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a)  s c h v á l i ť  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 

b)  s p l n o m o c n i ť starostu k vyhláseniu úplného znenia VZN č. 5/2016 v znení doplňujúceho 
VZN č. 3/2017 a doplňujúceho VZN č. ..../2018

bez pripomienok.

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

Materiál předložil  JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je  Mgr. 
Mária  Mačutková,  referentka  oddelenia   sociálnych  služieb  a  Mgr.  Bc.  Alexander  Tej  vedúci 
zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Dôvodová správa uvádza, že suma úhrady za pobyt dieťaťa v Zariadení starostlivosti o deti do 
troch  rokov  veku  dieťaťa,  Robotnícka  11,  831  03  Bratislava  (ďalej  len  „Zariadenie“),  ktorého 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“), je v súčasnosti 
upravená v prílohe Prevádzkového poriadku  Zariadenia. 

V nadväznosti  na  zákon  č.  40/2017  Z.  z.,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  zákon  č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov je s účinnosťou od 1. 3. 2017 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov 
veku dieťaťa sociálnou službou, ktorej poskytovatelia podliehajú registrácii na príslušnom vyššom 
územnom  celku.  Predmetné  zariadenie musí  spĺňať  požiadavky  ustanovené  platným  právnym 
poriadkom Slovenskej republiky – napr. zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) a zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  

V minulom roku boli vykonané opatrenia na splnenie stanovených úloh.
Vykonané zmeny v roku 2017
1. navýšenie počtu zamestnancov,
2. rekonštrukcia kuchyne,
3. kompletné zakúpenie kuchynského riadu a náčinia,
4. vybavenie detských spální zariadenia novým nábytkom (napr. postele, postieľky, matrace, 

paplóny),
5. vytvorenie dennej miestnosti pre zamestnancov, vybavenie nábytkom,
6. vytvorenie šatne pre zamestnancov, vybavenie nábytkom,
7. čiastočná rekonštrukcia kúpeľne pre najmenšie deti.
V roku 2018 je nevyhnutné vykonať ďalšie zmeny podľa nariadenia Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva Bratislava:
1. rekonštrukcia dvora pre deti s osadením, hracie prvky,
2. rekonštrukcia  výdajní stravy na každom oddelení,
3. nainštalovanie vzduchotechniky do kuchyne.
Plán na rok 2018
1. zateplenie budovy, nová fasáda,
2. výmena nábytku v herniach a šatniach detí na každom oddelení.

Aktuálna úhrada za pobyt dieťaťa v Zariadení je:
Prijímateľ sociálnej služby s trvalým pobytom v MČ BNM 280 Eur v cene zahrnutý 

pobyt + strava
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Prijímateľ sociálnej služby bez trvalého pobytu v MČ BNM     300 Eur  v cene je zahrnutý     
pobyt + strava

V súčasnosti sa  z mesačného  poplatku  počas  obdobia  adaptácie  odpočítava  suma  5,00  Eur 
a počas neprítomnosti dieťaťa v Zariadení sa odpočítava 8,00 Eur, čo navrhujeme zmeniť tak, ako je 
uvedené v prílohe tejto dôvodovej správy.  

Navrhované zmeny je po ich schválení miestnym zastupiteľstvom v nadväznosti na ustanovenie § 
72  ods.  9  zákona  č.  448/2008  Z.  z. potrebné  premietnuť  do  obsahu  zmlúv  o poskytovaní 
predmetnej sociálnej služby.  Podľa 72 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. prijímateľ sociálnej služby 
neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti 
okrem  úhrady  za  ubytovanie  (v  zariadení  starostlivosti  o deti  do  troch  rokov  veku  dieťaťa  sa 
ubytovanie neposkytuje), ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a 
prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak. 

V zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.  verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje 
sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou o poskytovaní sociálnej 
služby v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce  alebo všeobecne záväzným nariadením 
vyššieho územného celku. 

V zmysle § 74 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. suma úhrady za sociálnu službu ako obligatórna  
obsahová  náležitosť  zmluvy  o  poskytovaní  sociálnej  služby  musí  obsahovať  sumu  úhrady  za 
jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti. 

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2014 zo dňa 11. 
04. 2014 o podmienkach zápisu, nezapísaní a výmaze z Registra poskytovateľov sociálnych služieb v  
zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a  doplnení zákona č. 455/1991 
Zb.  o  živnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákon)  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len 
„nariadenie  č.  5/2014 Z.  z.“)  je  fyzická  alebo právnická  osoba  povinná  k žiadosti  priložiť  určité 
doklady a tlačivá.  V zmysle § 64 ods. 3 písm. g) zákona č. 448/2008 Z. z.  a § 3 ods. 2 písm. g) 
nariadenia  č.  5/2014  sa  k žiadosti  o zápis  do  registra  prikladá  aj cenník  sociálnej  služby,  spôsob 
platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu. 

Podľa § 32 b) ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 
veku dieťaťa poskytujú

a) bežné úkony starostlivosti o dieťa,
b) stravovanie,
c) výchova.
Bežné úkony starostlivosti o dieťa a výchova sú odbornými činnosťami [§ 16 ods. 1 písm. k) a q) 

zákona č. 448/2008 Z. z.] a stravovanie je obslužnou činnosťou (§ 17 zákona č. 448/20098 Z. z.). 
Z vyššie  uvedených  dôvodov predkladáme  tento  návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia 

mestskej  časti,  v ktorom navrhujeme konkrétnu sumu úhrady za  sociálnu službu poskytovanú 
v Zariadení  (v porovnaní s terajším poplatkom je vyššia),  ako aj spôsob určenia a platenia tejto 
sumy. 

Navrhovaná suma úhrady za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení, ako aj náklady Zariadenia 
v rokoch 2016 a 2017 sú uvedené v prílohe dôvodovej správy.

Návrh  materiálu  bol  v zmysle  Smernice  k prijímaniu  všeobecne  záväzných  nariadení  a zásad 
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 26. 02. 2018 zaslaný na zaujatie stanoviska oddeleniu  
právnemu,  podnikateľskému,  evidencie  súpisných  čísel  a správy  pozemkov  (ďalej  len  „oddelenie 
právne“).  Oddelenie  právne dňa 26.  02.  2018 uplatnilo jednu pripomienku k vlastnému materiálu, 
ktorá je v tomto materiáli zapracovaná.

V diskusii vystúpili: Mgr. Marčíková, Ing. Galamboš, Ing. Vítková.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/08, ktorým  odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  s c  h  v á  l  i ť  návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti 
Bratislava-Nové Mesto o  úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do 
troch  rokov  veku  dieťaťa,  ktorého  zriaďovateľom  je  mestská  časť  Bratislava-Nové  Mesto 
bez pripomienok. 
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7. Návrh  Dodatku  č.1    Zásad  poskytovania  stravovania  dôchodcom  a     poskytovania   
finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v     mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto  

Materiál předložil  JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je  Mgr. 
Mária Mačutková a Mgr. Anna Dáni, referentky oddelenia  sociálnych služieb.

Dôvodová  správa  uvádza,  že  Mestská  časť  Bratislava-Nové  Mesto  (ďalej  aj  „mestská  časť“) 
zabezpečuje   poskytovanie  stravovania  dôchodcom  a poskytovanie  finančného  príspevku  na 
stravovanie  dôchodcom  pre  obyvateľov  s trvalým  pobytom  v  mestskej  časti  v zmysle  Zásad 
poskytovania  stravovania  dôchodcom  a  poskytovania  finančného  príspevku  na stravovanie 
dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „zásady“) prijatých dňa 13. 06. 2017 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 19/17. 

V prílohe  č.  1  zásad  boli  schválené  nižšie  uvedené  príspevky  na  stravovanie  podľa  výšky 
priznaného dôchodku (starobného, invalidného): 
Výška dôchodku v €                                         Príspevok: €
Do 300,- (vrátane) 1,80 
Od 300,01 – do 360,- (vrátane) 0,80
Od  360,01 – do  400,- (vrátane) 0,50

V predloženom  vlastnom  materiáli  navrhujeme  zvýšiť  sumu  predmetných  príspevkov  na 
stravovanie.

Cieľom navrhovanej zmeny je vo väčšej miere finančne prispieť dôchodcom s trvalým pobytom v 
mestskej  časti  na  jednu  zo  základných  životných  potrieb  -  stravovanie,  a to  formou  zvýšenia 
jednotlivých  finančných  príspevkov  o 0,30  €.   Vo  vzťahu  k  dôchodkom  do  sumy  400,-  €  dôjde 
k zmierneniu finančných výdavkov dôchodcov vo všetkých troch kategóriách uvádzaných v prílohe č. 
1 zásad.
Výška dôchodku v €                                         Navrhovaný príspevok: v €
Do 300,- (vrátane) 2,10 
Od 300,01 – do 360,- (vrátane)              1,10
Od  360,01 – do  400,- (vrátane) 0,80

Čo sa týka predpokladaných finančných nárokov na rozpočet mestskej časti, predpoklad výdavkov 
v dôsledku zvýšenia jednotlivých finančných príspevkov na stravovanie o 0,30 € je nasledovný.

K 01. 03. 2018 sa v mestskej časti stravuje 53 osôb poberajúcich príspevok na stravovanie.
53 osôb x 0,30 € zvýš. príspevku = 15,90 €
cca 20 stravovacích dní x 8 mesiacov (máj - december 2018) = 160 dní x 15,90 € = 2544 €
Predpokladaná suma za 53 stravníkov = 2544 €. Je však súčasne potrebné brať do úvahy, že ide o 

orientačnú sumu a že sa v budúcnosti priebežne môžu prihlasovať noví stravníci, ako aj odhlasovať 
terajší stravníci.

V návrhu dodatku č. 1 zásad navrhujeme aj niekoľké legislatívno-technické úpravy.
Navrhovaná účinnosť dodatku č. 1 k zásadám je od 1. mája 2018.
Návrh  materiálu  bol  v zmysle  Smernice  k prijímaniu  všeobecne  záväzných  nariadení  a zásad 

Mestskej  časti  Bratislava  –  Nové  Mesto  zaslaný  na  zaujatie  stanoviska  oddeleniu  právnemu,  
podnikateľskému, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov (ďalej len „oddelenie právne“), ako aj 
oddeleniu hospodárskemu  a finančnému. 

Oddelenie právne neuplatnilo k predkladanému materiálu pripomienky.
Oddelenie hospodárske a finančné zaujalo k materiálu stanovisko v tom zmysle, že predkladaný 

návrh znamená vo výdavkovej časti rozpočtu navýšenie o rádovo 2 500 €. Vzhľadom na to, že bude 
potrebné  upraviť  rozpočet  a znižovať  výdavky,  v prípade  schválenia  materiálu  bude  potrebné  túto 
čiastku presunúť v rámci rozpočtu oddelenia sociálnych služieb na úkor nejakej inej akcie.

V diskusii vystúpili: Mgr. Marčíková, Ing. Gašpierik, Ing. Vítková.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/09, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu 
a) s c h v á l i ť Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania 

finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
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b) splnomocniť starostu na vyhlásenie úplného znenia Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a 
poskytovania  finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej  časti Bratislava-Nové 
Mesto v znení Dodatku č. 1.

bez pripomienok.

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

Materiál předložil  JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je  Mgr. 
Mária Mačutková a Vladislava Janovičová, referentky oddelenia  sociálnych služieb.

Dôvodová správa uvádza, že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto (ďalej  
len  „Miestne  zastupiteľstvo“)  v rámci  pomoci  obyvateľom mestskej  časti  Bratislava–Nové  Mesto 
(ďalej aj „mestská časť“) nachádzajúcim sa v ťažkej sociálnej situácii schválilo uznesením č. 11/11 
dňa 26. 6. 2012 v objekte Tržnica (na I. poschodí) na Šancovej ul. 112, 831 04 Bratislava zriadenie 
Sociálnej  výdajne potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti  Bratislava–Nové Mesto (ďalej  aj 
„Sociálna výdajňa“).

Zásady  poskytovania  pomoci  občanom  v Sociálnej  výdajni  potravín  a spotrebného  tovaru  v 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválené dňa 26. 6. 2012 boli doteraz dvakrát novelizované, a 
to  Dodatkom  č.  1  schváleným  Miestnym  zastupiteľstvom  dňa  12.  2.  2013  uznesením  č.  15/10 
a Dodatkom č. 2 schváleným Miestnym zastupiteľstvom dňa 26. 06. 2014 uznesením č. 7MMZ/13 
(ďalej len „Zásady“).

Oddelenie  sociálnych služieb  v návrhu Dodatku č.  3 Zásad s cieľom zvýšiť  životnú  úroveň 
sociálne slabších obyvateľov mestskej časti navrhuje 

- značne rozšíriť okruh osôb, ktorým je možné poskytovať bezplatnú pomoc v Sociálnej 
výdajni  (napr. rodiny s deťmi s príjmom do určitej výšky; všetci dôchodcovia s dôchodkom 
do výšky 400 eur, ktorý je jediným zdrojom ich príjmu) a 

-  zvýšiť príslušný počet bodov na kalendárny mesiac jednotlivým skupinám klientov.
Dôvodmi navrhovaných úprav sú najmä:

- v súčasnom  období  oddelenie  sociálnych  služieb  zabezpečuje  od  obchodných  reťazcov 
dodávky  zvýšeného  množstvá  tovarov  a obyvatelia  mestskej  časti,  ktorým  sa poskytuje 
bezplatná pomoc v Sociálnej výdajni, nie sú schopní ich odobrať,

- životné náklady sociálne slabších obyvateľov sa zvyšujú, rastú spotrebiteľské ceny,
- vekovou skupinou najohrozenejšou rizikom chudoby v SR v r. 2016 boli deti  (miera rizika 

chudoby detí vo veku 0 - 17 rokov bola v SR v r. 2016 na úrovni 20,8 %),
- výška dôchodkov sa od poslednej úpravy zásad zvýšila a mnohí doterajší klienti boli následne 

vylúčení z poskytovania tejto formy pomoci.
V súčasnosti je cieľová skupina žiadateľov o bezplatnú pomoc v Sociálnej výdajni takáto:

a) osamelí poberatelia starobného, invalidného a vdovského dôchodku do výšky 380,00 €, 
ktorý je ich  jediným zdrojom príjmu,

b) dvojica poberajúca dôchodok, spolu do výšky 700,00 €, ktorý je ich jediným zdrojom 
príjmu,

c) rodiny s deťmi v hmotnej núdzi,
d) občania v hmotnej núdzi,
e) občan alebo rodina v náhlej krízovej situácii (náhlu krízovú situáciu posúdi oddelenie 

sociálnych služieb jednotlivo, na základe predložených podkladov žiadateľa).
Uvedeným skupinám sa podľa  toho času účinných Zásad prideľuje  nasledovný počet bodov na 
kalendárny mesiac:

- osamelá osoba, ktorej bol priznaný dôchodok, a dvojica poberajúca dôchodok:  
               1. dôchodok do 300 Eur                                          30 bodov 
               2. dôchodok od 300 do 380 Eur                              20 bodov 
               3. dôchodok dvojice spolu do 700 Eur                    20 bodov     
- občan v hmotnej núdzi                                                         25 bodov 
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- rodina s deťmi – v hmotnej núdzi: 
1. osamelý rodič                                                30 bodov 
2.  rodič/rodičia                                       20 bodov/  každý rodič  zvlášť 
3. nezaopatrené dieťa do 15 rokov                                          10 bodov/ každé dieťa zvlášť.

Súčasná  cieľová  skupina  žiadateľov  o bezplatnú  pomoc v Sociálnej  výdajni  nezahŕňa  rodiny 
s deťmi,  ktoré  síce  nemajú nárok na pomoc v hmotnej núdzi  podľa zákona č.  417/2013 Z.  z. 
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
ale ich príjem je veľmi nízky.  Je pritom potrebné zdôrazniť skutočnosť,  že  „ak je domácnosť 
v hmotnej núdzi, neznamená to, že má vždy nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, pretože 
pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje iba do sumy nárokov stanovenej v zákone o pomoci v hmotnej  
núdzi, nie  do  sumy  životného  minima  (http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-
nudza/pomoc-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=363675). 

V r. 2016 bolo podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky rizikom chudoby na Slovensku 
ohrozených až 12,7 % obyvateľov Slovenska (približne 670 000 osôb). 

V zmysle čl.  41 ods. 1 tretej vety Ústavy Slovenskej  republiky sú  manželstvo, rodičovstvo a 
rodina  pod  ochranou zákona.  Podľa  čl.  41  ods.  1  štvrtej  vety  Ústavy  Slovenskej  republiky  sa 
zaručuje osobitná ochrana detí a mladistvých. Z hľadiska veku boli však v Slovenskej republike 
v r.  2016 práve  deti  vekovou  skupinou  najohrozenejšou  rizikom  chudoby,  čo  považujeme  za 
neprípustné. 

Ako  uvádza  Štatistický  úrad  Slovenskej  republiky  v publikácii  EU  SILC  2016  -  Indikátory 
chudoby     a sociálneho vylúčenia zverejnenej na jeho webovom sídle,  „Z hľadiska veku môžeme 
povedať, že deti sú viac ohrozené rizikom chudoby ako dospelé a staršie osoby. Osoby vo veku 0-17 
rokov celkovo tvoria najzraniteľnejšiu vekovú skupinu. Ich  miera rizika chudoby bola na úrovni  
20,8 %    a bola odrazom príjmovej situácie domácnosti, v ktorej dieťa žilo.... Deti boli dvojnásobne 
viac ohrozené rizikom chudoby v porovnaní so staršími osobami z vekovej skupiny 50-64 roční a pri  
65  ročných  a  starších  bol  tento  rozdiel  viac  ako  trojnásobný.  ...  Vo  všeobecnosti  môžeme  ...  
konštatovať, že s rastúcim vekom podiel osôb ohrozených rizikom chudoby postupne klesá. ...

Ďalším z  významných  faktorov  vplývajúcim  na  mieru  rizika  chudoby  je  typ  domácnosti.... Z 
kategórie  domácnosti  so závislými  deťmi  sú z pohľadu miery rizika chudoby  najviac ohrozenou 
skupinou domácnosti  s  dvoma dospelými  a  s troma a viac závislými deťmi ....  Ďalšou rizikovou 
skupinou sú domácnosti jedného rodiča s aspoň jedným závislým dieťaťom, t. j. neúplné domácnosti ..  
.“ .

Vzhľadom na vyššie uvedené  navrhujeme  nasledovne rozšíriť okruh osôb, ktorým je možné 
poskytovať  bezplatnú  pomoc  v Sociálnej  výdajni,  a  jednotlivým  skupinám  zvýšiť  príslušný 
počet bodov na kalendárny mesiac (pozn.: Ak by sa navrhovaný počet bodov javil ako príliš vysoký, 
zastávame názor, že aj po jeho prípadnom primeranom objektívnom znížení vo všetkých skupinách 
by mal byť počet bodov pripadajúci na jedno dieťa minimálne v rovnakej výške ako počet bodov 
pripadajúci  na jedného dôchodcu s nižšou sumou dôchodku. Zohľadňujeme pritom vyššie citované 
ustanovenia  Ústavy Slovenskej  republiky,  ako  aj  uvedené  zistenia  Štatistického  úradu Slovenskej 
republiky za r. 2016):

 „a) poberateľ dôchodku
              dôchodok do 350,00 €                                                      35 bodov
              dôchodok od 350,01 € – 400,00 €                                    30 bodov,
              b)  rodina s deťmi v hmotnej núdzi 
              rodičia/rodič                                                                     35 bodov/ každý rodič zvlášť
              dieťa                                                                                  35 bodov/ každé dieťa zvlášť,

  c) rodina s deťmi s príjmom do určitej výšky,                          
  rodičia/rodič                                                                    30 bodov/ každý rodič zvlášť

               dieťa                                                                                 35 bodov/ každé dieťa zvlášť,
 d) občan v hmotnej núdzi                                                30  bodov,
  e) rodina v náhlej krízovej situácii                                  
Oddelenie  sociálnych  služieb  pridelí  po  zistení  a  objektívnom  posúdení  náhlej  krízovej  
situácie podľa jej  závažnosti  a konkrétnych okolností  primeraný individuálny počet  bodov 
(najviac 35 na osobu) zvlášť na každého člena rodiny v náhlej krízovej situácii 
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                                                                                najviac 35 bodov/ každý člen rodiny zvlášť,
f) občan v náhlej krízovej situácii
Oddelenie  sociálnych  služieb  pridelí  po  zistení  a  objektívnom  posúdení  náhlej  krízovej  
situácie  podľa  jej  závažnosti  a konkrétnych  okolností  občanovi  v náhlej  krízovej  situácii  
primeraný individuálny počet bodov  (najviac 30)                                                         najviac  
30 bodov.“.

Vo  vlastnom  materiáli  navrhujeme  viaceré  ďalšie  úpravy  v prospech  sociálne  slabších 
obyvateľov mestskej časti, najmä s cieľom aspoň v určitej miere zlepšiť ich životnú úroveň a umožniť 
im v rámci možnosti dôstojnejší život (vzhľadom na rozsah materiálu sú tieto návrhy úprav uvedené 
priamo v návrhu Dodatku č. 3 Zásad). 

Súčasne navrhujeme niektoré legislatívno-technické úpravy. Navrhovaná účinnosť Dodatku č. 3 
Zásad je od 1. mája 2018.

Návrh  materiálu  bol  v zmysle  Smernice  k prijímaniu  všeobecne  záväzných  nariadení  a zásad 
Mestskej  časti  Bratislava  –  Nové  Mesto  zaslaný  na  zaujatie  stanoviska  oddeleniu  právnemu,  
podnikateľskému, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov (ďalej len „oddelenie právne“), ako aj 
oddeleniu hospodárskemu  a finančnému. 

Oddelenie  právne  uplatnilo  k vlastnému  materiálu  jednu  pripomienku,  ktorá  je  zapracovaná 
vo vlastnom materiáli.

Stanovisko oddelenia  hospodárskeho  a finančného  neobsahovalo  pripomienky  finančného 
charakteru,  keďže  materiál  nezakladá  ďalšie  nároky  na  výdavkovú  časť  rozpočtu  mestskej  časti.  
Oddelenie hospodárske a finančné vzhľadom na uvedené s predloženým materiálom súhlasí.

V diskusii vystúpili: Mgr. Marčíková, Ing. Gašpierik, Ing. Vítková, Ing. Galamboš.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/10, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu 
a) s c h v á l i ť návrh Dodatku č. 3 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín 

a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
b)  splnomocniť starostu  na  vyhlásenie  úplného  znenia  Zásad  poskytovania  pomoci  občanom 

v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení 
Dodatku č. 1 schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 
12. 2. 2013 uznesením č. 15/10, Dodatku č. 2 schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej  
časti Bratislava-Nové Mesto dňa 26. 6. 2014 uznesením č. 7MMZ/13 a Dodatku č. 3 schváleného 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 10. 4. 2018 uznesením č. ... .

bez pripomienok.

9. Návrh  na  schválenie  Dodatku  č.1  k  Zásadám  prenajímania  stavieb,  nebytových   
priestorov a     pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a     zvereným jej   
do správy hlavným mestom SR Bratislavou

Materiál předložil JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je JUDr. 
František  Chanuka,  referent  oddelenia  právneho,  podnikateľských  činností,  evidencie  súpisných 
čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza, že po prevedenom audite existujúcich nájomných zmlúv uzavretých na 
prenájom pozemkov MČ Bratislava-Nové Mesto (resp.  pozemkov zverených do správy hl.  m. SR 
Bratislavou),  pod  garážami  vo  vlastníctve  tretích  osôb  a porovnaním  cien  určených  za  prenájom 
pozemkov  podľa  platných  Zásad  prenajímania  stavieb,  nebytových  priestorov  a pozemkov  vo 
vlastníctve Mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto s cenami,  za  ktoré  prenajímajú takéto pozemky 
ostatné mestské  časti,  bolo konštatované,  že  Mestskou  časťou  stanovená  výška  nájomného – 3,00 
€/1m²/rok, je  nižšia ako cena za  prenájom v porovnateľných lokalitách ostatných mestských 
častí. (viď priložená orientačná tabuľka).

S prihliadnutím  na  pretrvávajúci  záujem  vlastníkov  garáží  aj  naďalej  využívať  pozemky,  na  
ktorých  sú  garáže  vybudované,  ako  aj  s prihliadnutím  na  nie  zanedbateľnú  lukratívnosť  lokalít, 
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v ktorých sa predmetné pozemky nachádzajú je úprava ceny od 01.01.2019 za prenájom, tak ako bola 
určená v návrhu uznesenia opodstatnená.

V diskusii  vystúpili:  Mgr.  Beňo,  Ing.  Gašpierik,  JUDr.  Mikulec,  Ing.  Winkler,  Ing.  Bielik,  Mgr.  
Pfundtner.

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 22/11, ktorým odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu  s c h v á l i ť  dodatok č. 1 k Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov 
a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným 
mestom SR Bratislavou z 26.8.2016 v aktuálnom znení, konkrétne zmeniť text ustanovenia § 3, bod 
12, pod bod I,  tretia odrážka takto:

„ - cena nájomného za umiestnenú stavbu garáže vo vlastníctve tretej osoby na  pozemkoch v:
k.  ú.  Nové  Mesto,   a  k.  ú.  Vinohrady,   vo  výške   8,00  €/m2/rok s účinnosťou  od 
01.01.2019“

bez pripomienok.

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  

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  navrhovaná  zmena  zásad  hospodárenia  s bytmi  v mestskej  časti 
Bratislava – Nové Mesto v znení  Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej len „zásady“) reflektuje na 
problém ubytovania rodín s deťmi,   ktoré sa dostali  do nepriaznivej  životnej  situácie,  keď rodičia 
a/alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti,  nemá dostatočný príjem 
k zabezpečeniu si bývania (vlastného, prenájom, podnájom), ale má v starostlivosti dieťa. 

Účelom navrhovanej  zmeny je  snaha  o vytvorenie  možnosti,  aby  rodina  zostala  spolu  a dieťa 
neskončilo v ústavnej starostlivosti, pokiaľ dospelá osoba vie zabezpečiť jeho starostlivosť, pričom je 
podmienkou aby takáto dospela osoba mala trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 
Nájomcom a teda platiteľom nájmu by bola právnická osoba zabezpečujúca ochranu práv detí z oblasti 
verejného  sektora  a/alebo  právnická  osoba  zaevidovaná  v registri  BSK  (§  62  zákona 
č. 448/2008 Z. z.). Fyzická osoba by voči mestskej časti vystupovala v podnájomnom vzťahu. Doba 
nájmu by bola určitá – 3 roky. ob grafitov a to za účelom skvalitnenia životného prostredia v mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto ako aj podpory rozvoja umeleckej činnosti rôzneho zamerania.

V diskusii vystúpili: Mgr. Biharyová, Ing. Galamboš.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/12, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu
a) schváliť návrh Dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 
b) splnomocniť  starostu  mestskej  časti  k vydaniu  úplného  znenia  zásad  hospodárenia  s bytmi 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
s pripomienkami:

upraviť:
- dobu nájmu upraviť na 12 mesiacov
- posudzovanie príjmu za posledných 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti

O 9:55 prišiel Mgr.Kusý, MUDr. Dubček.
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11. 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  

Materiál  predložil  Ing.  Robert  Molnár,  riaditeľ  EKO-podniku VPS,  spracovateľ  materiálu  je 
Mgr.  Marianna  Moravcová  Tomčíková, vedúca  oddelenia  právneho,  podnikateľských  činností, 
evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza, že EKO – podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom: Halašova 20,  
Bratislava, IČO: 00 491 870 (ďalej len „Eko“) je správcom pozemku – parc. registra “C“ č. 11488 
o výmere 3080 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 2382, vo výlučnom 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
a následne  zvereným  do  správy  Eko  (ďalej  len  „pozemok“),  na  ktorom  sa  nachádzajú  stavby  – 
prevádzková budova a 3 sklady bez označenia súpisným číslom (ďalej len „stavby“), v ktorých má 
Eko svoju prevádzku súvisiacu s údržbou zelene v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

V zmysle  priloženého  statického  posudku,  vypracovaného  Ing.  Jaroslavom  Kozákom, 
autorizovaným inžinierom z 10/2017 je zrejmé, že stavba – prevádzková budova je v nevyhovujúcom 
stave a nespĺňa ani základné požiadavky na stavbu; pričom zároveň statik uviedol, že náklady na jej 
rekonštrukciu by zrejme presiahli sumu 250 tisíc eur, čo je pravdepodobne vyššia suma, ako je súčasná 
hodnota  objektu.  Záverom skonštatoval,  že  ak  nedôjde  k zbúraniu  stavby,  resp.  k jej  komplexnej 
rekonštrukcii, bude nutné podrobnejšie preskúmať nosnú konštrukciu strechy v prednej a zadnej časti 
budovy a následne vypracovať návrh jej rekonštrukcie a zosilnenia nosných prvkov. Stavby – sklady 
sú v podobnom veľmi nevyhovujúcom stave.

V súvislosti  s povinnosťou Eko zabezpečiť o.i.  bezpečnosť a ochranu zdravia  pri  práci  svojich 
zamestnancov,  ktorí  pracujú  a zdržiavajú  sa  v predmetných  stavbách,  je  zrejmé,  že  nie  je  možné 
predmetné stavby bez rozsiahlej rekonštrukcie dlhodobo ďalej využívať.

Vzhľadom na schválený zámer na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto na výstavbu nového objektu pre komplexnú činnosť Eko, nie je efektívne, účelné, ani  
hospodárne  vynakladať  finančné  prostriedky  na  tak  rozsiahlu  rekonštrukciu  predmetných  stavieb 
v nevyhovujúcom stave, t.j. v súvislosti s uvedeným Eko požiadal príslušný stavebný úrad o vydanie 
rozhodnutia o povolení odstránenia stavieb, ktorý toto povolenie aj vydal (viď príloha).

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami Eko predkladá návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom predmetného pozemku (ďalej len „súťaž“), ktorý sa stane po odstránení stavieb 
a vybudovaní nového objektu Eko, pre Eko nevyužiteľným. 

Nakoľko na realizáciu výstavby nového objektu pre komplexnú činnosť Eko je potrebný dlhší  
časový horizont, predložený návrh súťaže ráta s potrebou zachovať stavby v užívaní Eko na obdobie 
ešte ďalších 2 rokov odo dňa účinnosti prípadne uzatvorenej nájomnej zmluvy na užívanie pozemku. 

Doba nájmu je určená, vzhľadom na účel nájmu, na dobu neurčitú s možnosťou ukončiť nájomný 
vzťah zo strany ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu po uplynutí  doby nájmu 20 
rokov.

Požiadavkou Eko je v rámci súťaže: 
a) vyplatenie  nájomného za užívanie  pozemku v celosti  vopred,  za  obdobie  20 rokov,  t.j.  za 

nájomné v minimálnej výške 36.000,- € ročne (spolu v minimálnej výške 720.000,- € za 20 rokov 
užívania)  určené znaleckým posudkom č.  5/2018 vypracovanom znalcom v odbore  stavebníctvo - 
Doc. Ing. Naďou Antošovou, PhD.; 

b) záväzok  prípadného  nájomcu  na  odstránenie  budov  v zmysle  priloženého  rozhodnutia 
stavebného úradu o povolení na odstránenie stavieb po uplynutí uvedených 2 rokov odo dňa účinnosti 
prípadne uzatvorenej  nájomnej  zmluvy; pričom predpokladaná cena na asanáciu stavieb je  určená 
v priloženej cenovej ponuke spoločnosti Vassal EKO, s.r.o. vo výške 91.786,- € bez DPH.

Predpokladaný účel nájmu je určený v súlade s možnosťou využitia pozemku v zmysle územno-
plánovacej informácie (viď príloha). 

V prílohe  materiálu  je  zároveň  predložený  výsledok  obchodnej  verejnej  súťaže  vyhlásenej 
hlavným mestom SR Bratislavou na  predaj  bezprostredne  susediacich  pozemkov (viď  predložená 
mapka) – parc. č. 11489/1 – 3, kde výsledkom súťaže bol predaj týchto pozemkov spolu o výmere 
2891 m2 za cenu vo výške 571.000,- € v roku 2013.
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Na časť predmetného pozemku má Eko aktuálne uzatvorenú zmluvu č. 03/OD/2017 o nájme časti 
pozemku  s nájomcom  L-Construction,  s.r.o.,  a to  za  účelom  zabezpečenia  prechodu  a prejazdu 
vozidiel  stavby pri  realizácii  diela  –  Obytný súbor  Urban Residence,  Račianska  ulica  –  I.  etapa,  
uzatvorenú na dobu určitú do 31.05.2018 (viď príloha). 

Nakoľko predmetný nájomca požiadal listom zo dňa 31.01.2018 o predĺženie nájmu predmetnej 
časti pozemku v zmysle nájomnej zmluvy (viď príloha), je zrejmé, že o nájom pozemku je v súčasnej 
dobe záujem a aj z tohto dôvodu je predložený návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. 

Nakoľko Eko v obchodnej verejnej súťaži žiada vyplatenie nájomného vopred na 20 rokov, tieto 
prostriedky majú byť prioritne určené na úhradu nákladov súvisiacich s výstavbou nového objektu pre 
komplexnú činnosť Eko. 

V diskusii vystúpili: Ing. Molnár, Mgr. Kusý, Mgr. Moravcová, JUDr. Mikulec, Ing. Galamboš,   Ing. 
Gašpierik.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/13, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť 
1. vyhlásenie Obchodnej  verejnej  súťaže príspevkovej  organizácie  mestskej  časti  Bratislava-

Nové  Mesto  EKO –  podniku  verejnoprospešných  služieb  na  predloženie  najvhodnejšieho 
návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488 o 
výmere 3080 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 2382, vo výlučnom 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy Mestskej  časti  Bratislava-Nové 
Mesto a následne zvereným do správy príspevkovej  organizácie mestskej  časti  Bratislava-Nové 
Mesto EKO – podniku verejnoprospešných služieb. 

2.   priložené podmienky Obchodnej verejnej súťaže
bez pripomienok.

12. Návrh   na pomenovanie nových ulíc v     katastrálnom území Vinohrady, v     lokalite ,, Ahoj –  
Briežky“

Materiál predložil JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Andrea 
Vráblová,  referent oddelenia 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, ods. 1 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 nových ulíc v lokalite „Ahoj - Briežky“, katastrálne územie Vinohrady.

Dňa 25.11.2014 vydala mestská časť Bratislava – Nové Mesto kolaudačné rozhodnutie č. ÚKaSP-
ŠSU-2014/113-ZUM,  ktoré  nadobudlo  právoplatnosť  dňa  09.12.2014,  pre  stavebníka:  spoločnosť 
Dúbravka Centrum, spol.s.r.o., Cesta na Senec 2A, Bratislava.

V lokalite Ahoj – Briežky bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu rodinných domov, celkovo 
na   45  pozemkoch,  s vybudovanou  príjazdovou  komunikáciou  s napojením  na  ulicu  Sliačsku, 
kanalizáciou,  vodovodnou  prípojkou,  káblovou  telefónnou  prípojkou.  Územie  je  už  zasieťované 
s vybudovanými cestami a chodníkmi, čaká sa na výstavbu prvých domov. 

Parcely majú výmeru od necelých šiestich po viac než desať árov. Celé územie má viac než 2,7 
hektára,  sčasti  je  ohraničené  vinicami,  z druhej  strany  zasa  menšou  zástavbou  rodinných  domov 
a prístupovou cestou do lesa pod Kamzíkom.

Ulice s navrhovaným názvom ,,Na Ahoji“ a ,,Pod Mníšskou horou“ sú napojené na príjazdovú 
komunikáciu zo Sliačskej ulice, ulica s navrhovaným názvom ,, Na Briežkoch “ je napojená na novú 
ulicu s navrhovaným názvom ,,Na Ahoji “.

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, A. Vráblová.
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O 10:45 odišiel Ing. Gašpierik.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/14, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu 
A. s c h v á l i ť 
I. návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice názvom:
,, Na Ahoji “
 II. návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice názvom:
,, Na Briežkoch “
III. návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice názvom:
,, Pod Mníšskou horou “
všetky v lokalite ,, Ahoj - Briežky “, katastrálne územie Vinohrady
B.  u l o ž i ť
prednostovi Miestneho úradu predložiť materiál po odsúhlasení na Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy.
bez pripomienok.

13. Návrh  na  predĺženie  Zmluvy  o     nájme  pozemku  č.  024/2013/N,  č.  ÚEZ 192/2013  zo  dňa   
23.08.2013 uzatvorenej s     Istrochem reality, a.s., o     ďalších 5 rokov  

Materiál predložil JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM,  spracovateľ materiálu je  Mgr. 
Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová  správa  uvádza,  že  predmetné pozemky sa  na nachádzajú  v lokalite  ul.  Nobelova – 
Odborárska  a predstavujú  priľahlé  a okolité  pozemky  vo  vzťahu  k bytovým  domom  a občianskej 
vybavenosti v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

Predmetné  pozemky  má  Mestská  časť  prenajaté  predloženou  nájomnou  zmluvou  za  účelom 
využitia  na  verejnoprospešné  účely  v záujme  obyvateľov  dotknutej  mestskej  časti  na  obdobie  do 
31.05.2018. 

Nájom za všetky prenajaté pozemky je stanovený vo výške 32,- € / mesačne.
Vzhľadom  na  ukončenie  platnosti  predloženej  nájomnej  zmluvy,  je  predložený  návrh  na  jej 

predĺženie o ďalších 5 rokov, t.j. do 31.05.2023.
Nájomné za prenajaté pozemky bude aj ďalej uhrádzané z bežných výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti. 

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Mgr. Moravcová.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/15, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť predĺženie nájomnej zmluvy č. 024/2013/N, č. ÚEZ 192/2013 
zo dňa 23.08.2013 uzatvorenej s Istrochem Reality, a.s., sídlo Nobelova č. 34, 836 05  Bratislava, IČO: 
35 797 252, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 2572/B 
;v o ďalších 5 rokov, t.j. do 31.05.2023
; za rovnakých podmienok ako boli dojednané v nájomnej zmluve č. 024/2013/N, č. ÚEZ 192/2013 zo 
dňa 23.08.2013 bez pripomienok.

14. Návrh na schválenie kúpy pozemku - parcely registra “C“ č. 12142/250 o     výmere 2.143 m  2   

zastavané  plochy  a  nádvoria,  nachádzajúcej  sa  v     katastrálnom  území  Nové  Mesto  a   
zapísanej na liste vlastníctva číslo 5876 od Ministerstva vnútra SR

Materiál predložil JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM,  spracovateľ materiálu je  Mgr. 
Mária  Mäsiarová,  referentka  oddelenia  právneho,  podnikateľských  činností,  evidencie  súpisných 
čísiel a správy pozemkov.
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Dôvodová správa uvádza, že dňa 11.05.2016 Mestská časť požiadala o kúpu pozemku -  parc. 
registra “C“ č.  12142/250 o výmere 2.143 m2 zapísaného na liste vlastníctva číslo 5876 vedeného 
Okresným úradom Bratislava,  katastrálny odbor  pre okres:  Bratislava III,  obec:  BA - m. č.  Nové 
Mesto,  katastrálne  územie  Nové  Mesto  (ďalej  len  „pozemok“)  vo  vlastníctve  predávajúceho  - 
Slovenská republika - zastúpená Ministerstvom vnútra SR, so sídlom: Pribinova 2, 812 72 Bratislava a 
to za účelom užívania predmetného pozemku ako rozšíreného dvoru k materskej škole na Teplickej ul. 
5A v Bratislave v dôsledku  vybudovania novostavby MŠ Teplická a s tým súvisiacou rozšírenou 
kapacitou pre umiestnenie detí v predmetnom zariadení a užívania dvoru na vonkajšie aktivity detí.

V zmysle návrhu Kúpnej  zmluvy zaslaného zo strany Ministerstva vnútra SR Mestská časť je 
povinná podľa § 11 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z. predmetný pozemok začať užívať na dohodnutý  
účel najneskôr v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnému 
pozemku, pričom v prípade porušenia tejto povinnosti  bude Mestská časť povinná doplatiť rozdiel 
medzi uhradenou kúpnou cenou a cenou určenou podľa znaleckého posudku (266.000,- €);  rozdiel 
medzi uhradenou kúpnou cenou a cenou určenou podľa znaleckého posudku je Mestská časť povinná 
uhradiť tiež v prípade, ak pozemok nebude užívať na dohodnutý účel počas najmenej piatich rokov.

/§ 11 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z.z. - Kupujúci podľa § 8e písm. d), t.j. mestská časť, je povinný s  
výkonom  poskytovania  všeobecne  prospešných  služieb alebo  s  výstavbou  verejnoprospešnej  
stavby začať do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva. Začatie užívania majetku na  
poskytovanie  všeobecne  prospešných  služieb,  začatie  výstavby  verejnoprospešnej  stavby a  začatie  
prevádzky verejnoprospešnej stavby je kupujúci povinný správcovi oznámiť bez zbytočného odkladu.  
Kupujúci je povinný dodržať v zmluve dohodnutý účel najmenej počas piatich rokov odo dňa začatia  
poskytovania všeobecne prospešných služieb alebo odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,  
ktorým sa povoľuje užívanie verejnoprospešnej stavby na určený účel. Kupujúci je povinný doplatiť  
rozdiel  medzi  kúpnou  cenou  a  primeranou  cenou,  ak  nezačne  nehnuteľný  majetok  užívať  na  
poskytovanie všeobecne prospešných služieb do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva,  
nezačne s výstavbou verejnoprospešnej stavby do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva  
alebo nedodrží dohodnutý účel počas najmenej piatich rokov odo dňa začatia poskytovania všeobecne  
prospešných služieb alebo odo dňa právoplatnosti  kolaudačného rozhodnutia,  ktorým sa  povoľuje  
užívanie verejnoprospešnej stavby na určený účel./

Mestská časť je povinná uhradiť predávajúcemu dohodnutú výšku kúpnej ceny v lehote najneskôr 
do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti kúpnej zmluvy /kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom 
udelenia  súhlasu  Ministerstvom  financií  Slovenskej  republiky  v  zmysle  ustanovenia  §  11  ods.  4 
zákona č. 278/1993 Z. z./,  a to ešte pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností; pričom v prípade nedodržania tejto lehoty je predávajúci povinný v zmysle ust. § 11 
ods. 1 zákona č. 278/1993 Z.z. od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Galamboš, JUDr. Mikulec, Mgr. Moravcová, Ing. Winkler.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/16, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu  s c h v á l i ť  kúpu pozemku – parc. registra “C“ č. 12142/250 o výmere 
2.143  m2,  zapísaného  na  liste  vlastníctva  číslo  5876,  vedeného  Okresným  úradom  Bratislava, 
katastrálny odbor  pre  okres:  Bratislava III,  obec:  BA-m.č.  Nové  Mesto,  katastrálne územie  Nové 
Mesto  (ďalej  len  „pozemok“)  vo  vlastníctve  predávajúceho  -  Slovenská  republika  -  zastúpená 
Ministerstvom vnútra SR, so sídlom: Pribinova 2, 812 72 Bratislava (ďalej len „predávajúci“) 
; za kúpnu cenu vo výške 26.600,-€ (slovom „dvadsaťšesťtisíc euro“) 
;  za účelom zabezpečenia výchovy a vzdelávania a to rozšírením dvora pre vonkajšie aktivity detí z 
dôvodu výstavby novostavby Materská škola – Teplická 5 a s tým súvisiacou rozšírenou kapacitou pre 
umiestnenie detí v predmetnom zariadení
; za týchto podmienok
1. Kúpna zmluva bude zo strany predávajúceho podpísaná v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa 
schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak kúpna zmluva zo strany predávajúceho 
nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 
2. Mestská  časť  je  povinná  uhradiť  predávajúcemu  dohodnutú  výšku  kúpnej  ceny  v lehote 
najneskôr  do  60  dní  odo  dňa  nadobudnutia  platnosti  kúpnej  zmluvy  /kúpna  zmluva  nadobudne 
platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 
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11 ods. 4 zákona č. 278/1993 Z. z./, a to ešte pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností.
 bez pripomienok.

15. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra   
„C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 480 m  2   ktorý vznikne na základe geometrického   
plánu   č.  129/2017  oddelením  od  pozemku  registra  „C“  KN parc.  č.  19351/2,  záhrady, 
o     výmere 489 m  2  , v     k.ú. Vinohrady, pre Emíliu Parrákovú, bytom Učiteľská 23, Bratislava,   
Štefana Dvonča, bytom Skladná 23, Košice, Ľubomíra Sýkoru, bytom Gen. L. Svobodu 3, 
Šaľa, Michala Straňáka, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Milana Goldeeho, bytom Olivová 
7, Bratislava, Gabrielu Gajdovú, bytom Olivová 7, Bratislava

Materiál predložil JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM,  spracovateľ materiálu je  Mgr. 
Zuzana Kozáková,  referentka oddelenia  právneho,  podnikateľských činností,  evidencie  súpisných 
čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza, že žiadatelia Emília Parráková, Štefan Dvonč, Ľubomír Sýkora, Michal 
Straňák, Milan Goldee, Gabriela Gajdová, PharmDr. Daniel Jaura a Mgr. Miroslava Jaurová (ďalej len 
„žiadatelia“)  ako  vlastníci  pozemkov  a stavebníci  požiadali  dňa  03.05.2017  o prenájom  pozemku 
registra “C“ KN parc. č. 19351/2 za účelom vydania územného rozhodnutia na stavbu Komunikácia a 
inžinierske siete na ul. Stará Klenová. 

Na uloženie inžinierskych sietí je potrebné zriadiť vecné bremeno s vlastníkom pozemku hlavným 
mestom  SR  Bratislavou  (ďalej  len  „hlavné  mesto“),  žiadatelia  v tejto  veci  už  podali  žiadosť  na 
Magistrát hlavného mesta.

PharmDr. Daniel Jaura a Mgr. Miroslava Jaurová medzičasom previedli pozemok parc. č. 19353/7 
a pozemok parc. č. 19353/24 do vlastníctva p. Ľubomíra Sýkoru, takže nemajú ďalej záujem ani dôvod 
byť nájomcami a stavebníkmi predmetnej komunikácie.

Aktuálne sú žiadatelia vlastníkmi nasledovných pozemkov registra „C“ KN, ku ktorým si chcú 
vybudovaním predmetnej komunikácie zabezpečiť prístup:

- Milan Goldee a Gabriela Gajdová  - pozemok p.č. 19353/8 
– Ľubomír Sýkora  - pozemky p.č. 19353/7, 19353/18, 19353/2 
– Michal Straňák  - pozemky p.č. 19353/6, 19535/5, 19353/4 
– Štefan Dvonč  - pozemok p.č. 19353/3 
– Emília Parráková  - pozemky p.č. 19353/17, 19353/16.

Zo stanoviska k investičnému zámeru vydaného MČ BANM dňa 04.11.2016 vyplýva,  že  MČ 
v záujme  doriešenia  prístupu  na  predmetné  pozemky  do  doby  realizácie  komunikačného  systému 
v zmysle Územného plánu zóny Kramáre –Horný Kramer (ďalej len „ÚP zóny KHK“) nemá námietky 
k stavbe  účelovej  komunikácie  s tým,  že  v rámci  pozemku  parc.  č.  19351/2  bude  vytvorená 
priestorová rezerva pre umiestnenie trafostanice. Za účelom vytvorenia tejto rezervy bol vyhotovený 
geometrický plán č. 129/2017, ktorým sa od pôvodného pozemku parc. č. 19351/2 o výmere 489 m2, 
oddelil pozemok parc. č. 19351/13, o výmere 9 m2 určený na vybudovanie trafostanice v zmysle ÚP 
zóny KHK.

V súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie priloženou k podanej žiadosti bude predmetná 
komunikácia pokračovať aj na pozemky vo vlastníctve žiadateľov parc. č. 19353/25, 24, 23, 22, 21,  
20, 19, aby sa zabezpečil prístup ku všetkým pozemkom vyššie uvedeným pozemkov vo vlastníctve 
žiadateľov. Súčasne komunikácia bude zasahovať aj na pozemok vo vlastníctve hlavného mesta p.č. 
19477/2, žiadatelia podali žiadosť o prenájom predmetného pozemku na Magistrát hlavného mesta.

Pozemok p.č. 19351/2 je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–
Nové Mesto.

Navrhované nájomné za pozemok bolo stanovené na základe znaleckého posudku č. 45/2018 zo 
dňa 14.02.2018 vypracovaného Ing. Petrom Vinklerom vo výške 3,6 EUR/m2/rok,  spolu vo výške 
1728 EUR/rok. 
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V súlade  s  §  9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších 
predpisov  (ďalej  len  zákon  o majetku  obcí)  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.

Osobitný  zreteľ  je  daný tým,  že  žiadatelia  ako  vlastníci  pozemkov registra  „C“  KN parc.  č.  
19353/8,  19353/7,  19353/6,  19353/5,  19353/4,  19353/3,  19353/2,  v k.ú.  Vinohrady,  z dôvodu 
doriešenia  prístupu  na  predmetné  pozemky  do  doby  realizácie  komunikačného  systému v zmysle 
Územného plánu zóny Kramáre – Horný Kramer vybudujú na predmetnom pozemku na svoje náklady 
časť dočasnej účelovej komunikácie, ktorá bude pokračovať aj na pozemky registra „C“ KN parc. č.  
19353/25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, ktoré sú tiež vo vlastníctve žiadateľov. Jedná sa o jediný prístupový 
pozemok na pozemky vo vlastníctve žiadateľov, ktorý je aj v zmysle Územného plánu zóny Kramáre – 
Horný Kramer určený na vybudovanie komunikácie.

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Vítková, Ing. Kollárik, Mgr. Moravcová.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/17, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť  prenájom pozemku parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 480 
m2, ktorý vznikne na základe geometrického plánu č. 129/2017 oddelením od pozemku registra „C“ 
KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 489 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 3673, 
; za účelom vybudovania prístupovej účelovej komunikácie
; na dobu neurčitú
pre:
Emíliu Parrákovú, bytom Učiteľská 23, Bratislava, 
Štefana Dvonča, bytom Skladná 23, Košice, 
Ľubomíra Sýkoru, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, 
Michala Straňáka, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, 
Milana Goldeeho, bytom Olivová 7, Bratislava,
Gabrielu Gajdovú, bytom Olivová 7, Bratislava
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o  majetku obcí 
v není neskorších predpisov 
z     dôvodu  , že nájomcovia ako vlastníci pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19353/8, 19353/7, 19353/6, 
19353/5, 19353/4,  19353/3,  19353/2, v k.ú. Vinohrady, z dôvodu doriešenia prístupu na predmetné 
pozemky, do doby realizácie komunikačného systému v zmysle Územného plánu zóny Kramáre – 
Horný Kramer, vybudujú na predmetnom pozemku na svoje náklady časť účelovej komunikácie, ktorá 
bude pokračovať aj na pozemky registra „C“ KN parc. č. 19353/25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, ktoré sú tiež 
vo vlastníctve nájomcov. Jedná sa o jediný prístupový pozemok na pozemky vo vlastníctve nájomcov, 
ktorý je aj v zmysle územného plánu súčasťou územia určeného ako plochy komunikácií.
; za nájomné stanovené znaleckým posudkom č. 45/2018 zo dňa 14.02.2018 vyhotoveným Ing. Petrom 
Vinklerom vo výške: 1.728,- €/rok
; za podmienky:

1. nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v 
miestnom  zastupiteľstve; v prípade,  ak  nájomná  zmluva  nebude  nájomcami   v uvedenej  lehote 
podpísaná, uznesenie stráca platnosť

2. nájom  bude  možné  ukončiť  výpoveďou  zo  strany  prenajímateľa  bez  uvedenia  dôvodu 
s výpovednou lehotou 6 mesiacov
bez pripomienok.
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16. Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/35, v     katastrálnom   
území Vinohrady,  pre manželov Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a     Dagmar   
Čechovú, bytom Sklenárova 22, Bratislava

Materiál predložil JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM,  spracovateľ materiálu je  Mgr. 
Zuzana Kozáková,  referentka oddelenia  právneho,  podnikateľských činností,  evidencie  súpisných 
čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza, že žiadateľka Mgr. Dagmar Čechová (ďalej len „žiadateľka“) požiadala 
dňa  11.07.2016  o odkúpenie  časti  pozemku  registra  “C“  KN  parc.  č.  19227/35  z dôvodu,  že  na 
uvedenom pozemku bude realizovať stavbu: „Oporný múr a spevnená plocha“ v súlade so stavebným 
povolením č. 799/2016/UKSP/URAK-16, právoplatným dňa 03.06.2016. Pozemok registra “C“ KN 
parc. č. 19227/35 má žiadateľka v nájme od roku 2004. V súlade s geometrickým plánom č. 26102016 
zo dňa 31.10.2016 má žiadateľka záujem o odkúpenie pozemku registra “C“ KN parc. č. 19227/35 o 
výmere 76 m2.

Vzhľadom na to, že žiadateľka je vydatá a nemá zrušené ani zúžené bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov, tak pozemok bude kupovať s manželom Vojtechom Čechom.

Pozemok p.č. 19227/35 je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–
Nové Mesto.

V súlade  s  §  9a  ods.  8  písm.  e)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších 
predpisov (ďalej  len zákon o majetku obcí)  ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri  prevode 
majetku obce, pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné  
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť 
zdôvodnený.

Osobitný zreteľ je daný tým, že na predmetný pozemok je v prospech žiadateľky vydané stavebné 
povolenie na stavbu: „Oporný múr a spevnená plocha“ č. 799/2016/UKSP/URAK-16, právoplatné dňa 
03.06.2016, t.j. na pozemku bude realizovaná stavba, ktorá bude vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok 
súčasne tvorí prístup k pozemku registra “C“ KN  parc. č. 19227/33, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky 
Mgr.  Dagmar  Čechovej,  jedná  sa  o svah  susediaci  s týmto  pozemkom,  ktorý  je svojím  tvarom 
a polohou pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto aj pre akúkoľvek inú osobu nevyužiteľný.

Všeobecná  hodnota  pozemku  bola  stanovená  znaleckým  posudkom  č.  249/2017  zo  dňa 
04.08.2017  vyhotoveným  Ing.  Petrom  Vinklerom  vo  výške  12.000,-  €.  Na  zasadnutí  Miestneho 
zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto dňa 13.02.2018 bolo navrhnuté zvýšenie kúpnej ceny za 
pozemok  na  sumu  vo  výške  20.000,-€.  Žiadateľka  s navrhovanou  kúpnou  cenou  súhlasila,  preto 
predkladáme návrh na odpredaj pozemku za túto, zvýšenú, kúpnu cenu.

Predchádzajúci súhlas primátora hlavného mesta SR Bratislavy s predajom uvedeného pozemku 
minimálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 249/2017 bol udelený dňa 04.12.2017. 

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

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/18, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť  predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady:
- parc. č. 19227/35, ostatné plochy o výmere 76 m2, ktorý vznikne oddelením od pozemku registra 

“C“ KN parc. č. 19227/35, ostatné plochy o výmere 105 m2, evidovaného na LV č. 3673, v súlade 
s geometrickým plánom č. 26102016
; v prospech manželov
Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a Mgr. Dagmar Čechovej, bytom Sklenárova 22, 
Bratislava, v podiele 1/1.
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
; z dôvodu, že na predmetný pozemok je v prospech žiadateľov vydané stavebné povolenie na 
stavbu:  „Oporný  múr  a spevnená  plocha“  č.  799/2016/UKSP/URAK-16,  právoplatné  dňa 
03.06.2016,  t.j.  na  pozemku  bude  realizovaná  stavba,  ktorá  bude  vo  vlastníctve  žiadateľov. 
Pozemok súčasne tvorí  aj  prístup  k pozemku registra  “C“ KN parc.  č.  19227/33,  ktorý  je  vo 
vlastníctve  žiadateľky  Mgr.  Dagmar  Čechovej,  pričom  sa  jedná  o svah  susediaci  s týmto 
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pozemkom, ktorý je svojím tvarom a polohou pre  mestskú časť Bratislava-Nové Mesto aj  pre 
akúkoľvek inú osobu nevyužiteľný.

      ; za kúpnu cenu vo výške: 20.000,- €
; za podmienok:
- kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve 
- kúpna cena bude uhradená v lehote 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy 
- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť
- v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcimi v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie stratí 

platnosť.
bez pripomienok.

17. Návrh na    udelenie súhlasu s     postúpením práv a     povinností z     Nájomnej zmluvy č. 122/2000   
v     znení jej dodatkov  

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 dňa 28.11.2017 bolo mestskej časti doručené oznámenie spoločnosti 
FESTAP, s.r.o. o uzavretí kúpnej zmluvy a zmluvy o postúpení práv a prevode povinností zo zmluvy č. 
122/2000 na pána Agima Ljamu. 

Predmetom  nájomnej  zmluvy  č.  122/2000  je  pozemok  registra  „C“  KN  parc.  č.  12780/218 
o výmere  320  m2,  k.  ú.  Nové  Mesto.  Na  pozemku  je  umiestnená  dočasná  stavba  „vonkajšie 
parkovisko“, ktorej je pán Ljama Agim vlastníkom. 

Nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú a to do 31.12.2018. 
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov neobsahuje žiadnu zákonnú 

úpravu vo vzťahu k postúpeniu práv z nájomnej zmluvy. Je však potrebné vychádzať zo samotného 
prejavu vôle účastníkov, t.j. spoločnosti – FESTAP s.r.o. ako súčasného nájomcu a pána Ljamu Agima 
ako možného budúceho nájomcu, ktorý má záujem byť nájomcom voči mestskej časti čomu svedčí  
skutočnosť, že uhradil dlžné nájomné za rok 2017.

Analogický pre súhlas k postúpeniu práv nájomcu je potrebné použiť § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

V diskusii vystúpili: Mgr. Biharyová, Mgr. Pfundtner.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/19, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu  s ú h l a s i ť  s postúpením práv z Nájomnej zmluvy č. 122/2013 zo dňa 
04.07.2000 v znení dodatku č. 1 zo dňa 04.08.2001, dodatku č. 2 zo dňa 27.10.2008 a dodatku č. 3 zo 
dňa  04.12.2008 v súlade  s  §  9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
; zo spoločnosti FESTAP s.r.o., so sídlom Hattalova 2, 831 03 Bratislava, IČO: 31 587 828 zapísanej 
v Obchodnom registri  Okresného  súdu  Bratislava  I,  Oddiel:  Sro,  Vložka  číslo:  12167/B na  pána 
Agima Ljamu, bytom Za stanicou 10908/5, 831 04 Bratislava 
;  pričom osobitný  zreteľ  je  daný skutočnosťou,  že  spoločnosť  Agim Ljama je  na základe  kúpnej 
zmluvy a zmluvy o postúpení práv a prevode povinností  zo dňa 26.03.2017 vlastníkom parkoviska 
„dočasná  spevnená  plocha“,  ktorá  je  situovaná  na  pozemku  registra  „C“  KN parc.  č.  12780/218 
o výmere 320 m2, ostatné plochy, evidovanom na liste vlastníctva číslo 5510 pre katastrálne územie 
Nové Mesto.  Výstavba vonkajšieho parkoviska bola  realizovaná na základe stavebného povolenia 
Okresného úradu Bratislava III,  odboru dopravy a cestného hospodárstva č.:  ODaCH/2001/10901-
ZDU zo dňa 29.08.2001.  Užívanie  stavby vonkajšieho parkoviska bolo povolené Rozhodnutím č. 
ODaCH/2001/20237-ZDU zo dňa 03.01.2002
; s podmienkou
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pán Agim Ljama podpíše  dodatok č.  4  k Nájomnej  zmluve  č.  122/2000 v lehote  60 dní  odo dňa 
schválenia  tohto  uznesenia.  V prípade,  ak  pán  Ljama  Agim  dodatok  č.  4  k Nájomnej  zmluvu  č. 
122/2000 v uvedenej lehote nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť bez pripomienok.

18. Návrh na schválenie na budúcich zmlúv o prevode vlastníckeho práva k     nehnuteľnostiam   
dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého

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 Mestská časť, BB FINANCE s. r. o. a MIVO DEVELOPMENT s. r.  
o. majú spoločný záujem na rekonštrukcii jestvujúcej komunikácie tretej triedy na Tupého ulici (SO 
101 – v staničení km 0,00 – 0,21700) a vybudovaním novej komunikácie s jej napojením na jestvujúcu 
komunikáciu Tupého, tzv. predĺženie komunikácie na Tupého ulici (SO 102 – v staničení km 0,21700 
– 0,31870). Záväzným stanoviskom mestská  časť (č. j. 7673/2017/UKSP/VIDM zo dňa 03.07.2017) 
pre  žiadateľa  BB FINANCE  s.  r.  o.,  overila  zastavovacie  podmienky pre  stavbu:  „Rekonštrukcia 
a predĺženie  Tupého  ulice  v staničení  km  0,00  –  0,31870“ v lokalite  Vtáčnik  na  pozemkoch 
v katastrálnom území Vinohrady a týmto potvrdila, že Stavba je v súlade s Územným plánom zóny 
Podhorský pás. 

Mestská časť má záujem vystupovať ako stavebník uvedenej stavby. Účelom tohto materiálu je  
zabezpečenie  majetkovoprávnych  vzťahov  k dotknutým  nehnuteľnostiam,  ktoré  sú  toho  času  vo 
výlučnom vlastníctve uvedených spoločností. 

Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava -  
Nové  Mesto  a  s  majetkom zvereným  jej  do  správy  hlavným  mestom  SR Bratislavou,  schvaľuje 
miestne  zastupiteľstvo  odplatné  a bezodplatné  nadobúdanie  nehnuteľného  majetku  do  vlastníctva 
mestskej časti. 

V diskusii  vystúpili:  Mgr.  Biharyová,  Ing.  Galamboš,  Mgr.  Pfundtner,  Ing.  Gašpierik,  Mgr.  Kusý, 
MUDr. Dubček, JUDr. Mikulec .

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/20, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť 
a) návrh zmluvy o budúcej darovacej zmluve podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia so spoločnosťou BB 
FINANCE s. r. o. so sídlom Haanova 14, 851 04 Bratislava, IČO: 44 756 640 zapísanej v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo: 58270/B 
b) návrh zmluvy o budúcej darovacej zmluve podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia so spoločnosťou 
MIVO  DEVELOPMENT  s.  r.  o.,  so  sídlom  Námestie  sv.  Egídia  97/42,  058  01  Poprad,  IČO: 
36 504 394, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 
16084/P 
s podmienkami:
a) darca podpíše zmluvu o budúcej zmluvu podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia najneskôr v lehote 60 
dní  odo dňa  schválenia  tohto uznesenia.  V prípade,  že  darca v uvedenej  lehote  zmluvu o budúcej 
zmluve nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť
b) darca podpíše zmluvu o budúcej zmluvu podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia najneskôr v lehote 60 
dní  odo dňa  schválenia  tohto uznesenia.  V prípade,  že  darca v uvedenej  lehote  zmluvu o budúcej 
zmluve nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť
   s pripomienkou:
Uznesenie doplniť o bod c) znenia:
c) MZ žiada starostu o následné predloženie návrhov darovacích zmlúv do orgánov obce
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19. Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 111290/1, v     katastrálnom   
území Nové Mesto pre obchodnú spoločnosť TRANSPETROL, a.s.

Materiál predložil  JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je  Mgr. 
Ľudovít  Beňo,  referent  oddelenia právneho,  podnikateľských činností,  evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza, že pri audite využitia pozemkov vo vlastníctve resp. správe m.č. 
Bratislava Nové Mesto bolo zistené, že na parcele č. 11290/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 135 m2, ktorá  je evidovaná na LV č. 5567 pre k.ú. Nové Mesto v prospech vlastníka 
hlavné mesto  SR Bratislava  a ku ktorej  m.č.  Bratislava  Nové Mesto  vykonáva správu,  je 
postavená administratívna budova.

Listom zo dňa 15.04.2016 bol vlastník administratívnej budovy - TRANSPETROL, a.s. 
vyzvaný na majetko právne usporiadanie daného stavu. Po viacerých rokovaniach, na ktorých 
bola preukázaná aktívna legitimácia m.č. Bratislava Nové Mesto k predmetnému pozemku, 
obchodná spoločnosť  TRANSPETROL, a.s. (ďalej len „žiadateľ“)  požiadala o odkúpenie 
pozemku parc. č. 11290/1.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (ďalej  len zákon o majetku obcí)  ustanovenia  odsekov 1 až  7 sa  nepoužijú pri 
prevode majetku obce -  pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Kúpna  cena  za  pozemok  bola  stanovená  znaleckým  posudkom  č.  363/2017  zo  dňa 
20.11.2017 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške 52 700,- €.

V diskusii vystúpil Mgr. Kusý.

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 22/21, ktorým odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu s c h v á l i ť predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Nové Mesto:
- parc.  č.  11290/1,  zastavané  plochy  a  nádvoria  o výmere  135  m2,  okres  Bratislava  III,  obec 
Bratislava m.č. Nové Mesto, ktorý  je evidovaný na LV č. 5567,  vedený Okresným úradom Bratislava, 
katastr. odborom pre k.ú. Nové Mesto
; v prospech obchodnej spoločnosti TRANSPETROL, a.s. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava, 
IČO 31 341 977, zapísaná v Obch. registri OS Bratislava I, vl.č. 507/B, odd. Sa 
;  z dôvodu,  že  na  predmetnom pozemku je  postavená  nehnuteľnosť  –  administratívna  budova  vo 
výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti,  ktorá je zapísaná na LV č. 2629 vedenom Okresným 
úradom Bratislava, katastr. odborom pre k.ú. Nové Mesto.
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad prevodu  pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou

      ;  za  kúpnu cenu vo  výške  všeobecnej  hodnoty  citovaných nehnuteľností  stanovenú znaleckým 
posudkom č. 363/2017 zo dňa 20.11.2017 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške: 52 700,00 €
 ; za podmienok:
3.kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve 
4.kúpna cena bude uhradená v lehote 15 dní od dňa účinnosti kúpnej zmluvy 
5.v  kúpnej  zmluve  bude  zakontrahovaná  rozväzovacia  podmienka  v znení  :  „Zmluvné  strany  sa  
dohodli  na  úhrade  sumy,  ktorá  zodpovedá  výške  nájomného  za  dva  kalendárne  roky  stanovené  
znalcom v znaleckom posudku. Uvedenú sumu uhradí kupujúci na účet predávajúceho spolu s kúpnou 
cenou.  Variabilný  symbol  platby  je  VS  ...............  V prípade  neuhradenia  dohodnutej  sumy  stráca  
zmluva platnosť a účinnosť.“  
6.uznesenie stráca platnosť:
v prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná kupujúcim v uvedenej lehote,

   bez pripomienok.
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20. Návrh na schválenie    predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/17, v     katastrálnom   
území Nové Mesto,     pre fyzické osoby Ing. Ľudovít Vrba, Ing. Pavel Špička a     Marta Špičková  

Materiál predložil  JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je  Mgr. 
Ľudovít  Beňo,  referent  oddelenia právneho,  podnikateľských činností,  evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza, že pri audite využitia pozemkov vo vlastníctve resp. správe m.č. 
Bratislava Nové Mesto bolo zistené, že na parcele č. 12780/17, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 583 m2 , ktorá je evidované na LV č. 5510 pre k.ú. Nové Mesto v prospech vlastníka 
m.č. Bratislava Nové Mesto , je postavená administratívna budova.

Listom zo dňa 14.04.2016 boli  spoluvlastníci  administratívnej  budovy –   vyzvaní  na 
majetko  právne  usporiadanie  daného  stavu.  Po  viacerých  rokovaniach,  na  ktorých  bola 
preukázaná aktívna legitimácia m.č. Bratislava Nové Mesto k predmetným pozemkom, Ing. 
Ľudovít Vrba, bytom Kulíškova 9, 821 08 Bratislava, Ing. Pavel Špička a Marta Špičková 
obaja bytom Bartoškova 10, 831 04 Bratislava (ďalej len „žiadatelia“)  požiadali o odkúpenie 
pozemku parc. č. 12780/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 391.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (ďalej  len zákon o majetku obcí)  ustanovenia  odsekov 1 až  7 sa  nepoužijú pri 
prevode majetku obce -  pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Kúpna cena za pozemok bola stanovená znaleckým posudkom  vyhotoveným Ing. Petrom 
Vinklerom vo výške 97 139,46 €

V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Mgr. Kusý, Mgr. Pfundtner, Mgr. Moravcová, Ing. Bielik.
Materiál nebol schválený.

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

Materiál predložil  JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je  Júlia 
Červenková,  vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov.

Dôvodová  správa uvádza,  že  materiál  sa predkladá v zmysle schváleného Vecného plánu 
zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva na rok 2018.  Materiál zahŕňa podklady 
z jednotlivých útvarov Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto.

V diskusii nikto nevystúpil.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/22, ktorým  odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  s  c  h  v á  l  i ť   Vecný  plán  zasadnutí  Miestnej  rady  a  Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na rok 2018 bez pripomienok.

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

Materiál predložil  JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je  Júlia 
Červenková,  vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov.

Dôvodová správa uvádza, že predseda Okresného súdu Bratislava III JUDr. David Lindtner listom 
zo dňa 05.02.2018 (doručený do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto dňa 15.02.2018) 
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v zmysle zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
požiadal o znovuzvolenie nasledovných prísediacich Okresného súdu Bratislava III :

1. Daňovú Beatu
2. JUDr. Ing. Farbu Mariána
3. JUDr. Ing. Jágerskú Olgu
4. Darinu Korábovú
5. Soňu Kročilovú
6. Lengyelovú Miladu
7. Agnesu Rybářovu
8. Schifferovú Annu
9.   Elenu Šotnárovú
10. Pavla Volára
11. Zábojníkovú Vlastu

Navrhovaní  prísediaci  vykonávajú  funkciu  prísediacich  na  danom  súde  niekoľko  volebných 
období za sebou (priložený prehľad). K tejto činnosti pristupujú zodpovedne a k ich práci je zo strany 
príslušných predsedov senátov vyslovovaná spokojnosť.

Miestne zastupiteľstvo vydá zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení

Zákon 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 139 – Predpoklady na voľbu prísediaceho ods. (1) Za prísediaceho súdu môže byť zvolený 
občan, ktorý spĺňa podmienky ustanovenia § 139 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z., ktorý
a/ v deň zvolenia dosiahol najmenej 30 rokov,
b/ je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
c/  je  bezúhonný  a  jeho  morálne  vlastnosti  dávajú  záruku,  že  funkciu  prísediaceho  bude  riadne 
vykonávať,
d/ má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
e/ súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.
„§ 140 ods.  (1)   Prísediacich volia  obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov 
z radu  občanov,  ktorí  majú  trvalý  pobyt  alebo  pracujú  v obvode  súdu.  Prísediacich  navrhujú 
starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo 
vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.“

V diskusii nikto nevystúpil.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/23, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu  s  c  h  v á  l  i ť  do funkcie   prísediacich  Okresného súdu Bratislava  III 
kandidátov:
1. Daňovú Beatu
2. JUDr. Ing. Farbu Mariána
3. JUDr. GIng. Jágerskú Oľgu
4. Darinu Korábovú
5. Soňu Kročilovú
6. Lengyelovú Miladu
7. Agnesu Rybárovú
8. Schifferovú Annu
9. Elenu Šotnárovú
10. Pavla Volára
11. Zábojníkovú Vlastu
na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 bez pripomienok.

23. Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto   (na stôl)

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

Dôvodová  správa uvádza,  že miestnemu kontrolórovi Miestne zastupiteľstvo schváli  plat 
v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) podľa § 18c ods. 1 písm. g) v spojení s § 18c ods. 
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4  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov.  Miestnemu 
kontrolórovi patrí plat, ktorý je súčinom  priemerného mesačného platu pracovníka národného 
hospodárstva SR za predchádzajúci rok a stanoveného koeficientu podľa § 18 c) ods. 1 cit. 
zákona v závislosti od počtu obyvateľov obce. Pre obce od 20 001 do 50 000 obyvateľov je 
stanovený koeficient vo výške 2,24.

Uznesením  Miestneho zastupiteľstva možno  schváliť miestnemu kontrolórovi mestskej 
časti Bratislava Nové Mesto mesačnú odmenu podľa § 18c) ods.5 citovaného zákona do 30 % 
z mesačného platu. 

Návrh platu Miestnemu kontrolórovi na rok 2018 sa predkladá vo výške 28 %.

V diskusii vystúpili: Ing. Bielik – požiadal o preformulovanie poslednej vety v dôvodovej správe, Ing. 
Winkler, Ing. Vítková

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/24, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť  v súlade s ustanovením  § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c ods. 1 
písm. g) v spojení s § 18c ods. 4  a § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  predpisov  plat  miestneho  kontrolóra  mestskej  časti  Bratislava–Nové  Mesto  podľa 
predloženého  návrhu  na  rok  2018  vo  výške  2 707,00  EUR  s účinnosťou  od  1.  1.  2018  bez 
pripomienok.

24. Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto   (na stôl)

Materiál predložil Ing. Stanislav Winkler, zástupca starostu MČ B-NM, spracovateľ materiálu je 
RNDr. Jana Ondrová, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného.

Dôvodová správa uvádza, že podľa § 3 ods. 1  zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí 
starostovi  plat,  ktorý  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v národnom 
hospodárstve SR, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky  za 
predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 uvedeného zákona môže Miestne zastupiteľstvo tento 
plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.                          
        Vzhľadom na to,  že Štatistický úrad  Slovenskej republiky potvrdil,  že priemerná 
mesačná  nominálna  mzda zamestnanca  hospodárstva  SR v roku 2017 dosiahla  944 EUR, 
predkladá  sa  v súlade  so  zákonom  návrh  na  úpravu   platu  starostu  mestskej  časti  na 
prerokovanie do Miestneho zastupiteľstva a stanovenie jeho výšky.

V diskusii vystúpili: Mgr. Pfundtner, Mgr. Kusý, Ing. Bielik, Ing. Winkler, Ing. Vítková.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/25, ktorým  odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu  s  c  h  v á  l  i ť   plat  starostu  mestskej  časti  Bratislava–Nové  Mesto 
vypočítaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s navýšením podľa 
§ 4 ods. 2 uvedeného zákona vo výške 2 975,00 EUR s účinnosťou od 1. 1. 2018 bez pripomienok.

25. Návrh    na pridelenie obecného bytu v     mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Magdaléne   
Buznovej na dobu určitú 3 roky

Materiál predložil  JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je  Mgr. 
Bronislava Petríková, odborný referent oddelenia správy majetku a verejnej správy.
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Dôvodová správa uvádza, že tento materiál je predkladaný na základe žiadosti o nájom bytu zo 
dňa 09.10.2017 žiadateľka je Magdaléna Buznová.

Žiadateľka svoju žiadosť odôvodnila tým, že sa stará o 3 maloleté deti sama. Žiadateľka spolu 
s deťmi  teraz  žije  v  ubytovni.  Finančné  pomery  menovanej  jej  dlhodobo  neumožňujú  platiť 
ubytovanie, uvítala by možnosť žiť s deťmi v byte.

Materiál  bol  prerokovaný  dňa  13.03.2018  v Komisii  sociálnych  vecí  a bývania  Miestneho 
zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  –  Nové  Mesto,  ktorá  odporučila  v súlade  so Zásadami 
hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26.06.2012 v znení neskorších 
Dodatkov  1  a 2  riešiť  bytovú  situáciu  žiadateľky  poskytnutím  bytu  –  č.  14  na  Bojnickej  21 
v Bratislave.

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

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 22/26.1, ktorým odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu  s c h v á l i ť  pridelenie  bytu č. 14 v bytovom dome na Bojnickej 21 v Bratislave, 
žiadateľke  Magdaléne  Buznovej,  trvale  bytom  Bratislava–Nové  Mesto  na  dobu  určitú  3  roky  za 
podmienky podpísania zmluvy s notárskou zápisnicou bez pripomienok.

26. 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

Materiál predložil  JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je  Mgr. 
Bronislava Petríková, odborný referent oddelenia správy majetku a verejnej správy.

Dôvodová správa uvádza, že dňa 06.03.2018 podal Detský fond Slovenskej republiky tunajšiemu 
miestnemu úradu žiadosť o prenájom priestorov a to kancelárií č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408 v budove 
na Hálkovej 11 v Bratislave.

Vo svoje žiadosti uviedli nasledovné informácie:
Detský fond Slovenskej republiky je občianske združenie, ktoré vzniklo 12.mája 1990 a odvtedy 

už 27 rokov mnohými konkrétnymi aktivitami chráni práva dieťaťa a zlepšuje život detí na Slovensku. 
(viac informácií v žiadosti).

Svoju  žiadosť  o nájom  kancelárií  odôvodnili  tým,  že  sú  partnerom  sociálneho  programu 
Bratislavského samosprávneho kraja a následne po výzve emailom doplnili, žiadosť o informáciu, že 
im bol schválený "Podporný a preventívny program pre rodiny s deťmi s ADHD, ADD a poruchami 
správania.“ Svoju žiadosť doplnili aj o informáciu, že kancelárie žiadajú prenajať do 31.03.2022.

Prenajaté priestory budú využívať za účelom realizovania podporného a preventívneho programu 
pre  rodiny  s deťmi  s hyperaktivitou,  poruchami  pozornosti  a poruchami  správania,  zároveň  budú 
poskytovať poradenstvo rodinám.

Osobitný zreteľ odôvodnili tým, že ich služby budú prínosom pre mestskú časť Bratislava- Nové 
Mesto. V rámci spolupráce ponúka Detský fond Slovenskej republiky Miestnemu úradu Bratislava-
Nové Mesto poradenské služby a priamu intervenciu na školách, nakoľko vnímajú rastúci počet detí, 
ktoré  narúšajú  vyučovací  proces.  Do  budúcna  plánujú  ponúkať  workshopy  a vzdelávania  pre 
pedagógov a ďalších odborníkov pracujúcich s deťmi s hyperaktivitou a problémovým správaním. Ich 
služby  budú  dostupnejšie  práve  rodinám a  pracovníkom zo škôl  z mestskej  časti  Bratislava-Nové 
Mesto.

V rámci žiadosti požiadali o schválenie ročného nájomného vo výške 20 €/ m² za rok, s čím sa 
predkladateľ materiálu nestotožňuje a navrhuje sumu minimálne vo výške 21 €/m², v identickej výške 
ako má nájomné schválené iný subjekt, ktorý je nájomcom v tejto budove.

Týmto predkladáme žiadosť na prerokovanie a schválenie.

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý.

Miestna  rada  prijala  k uvedenému  bodu  programu  uznesenie  č.  22/26.2, ktorým  odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť  prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407, a č. 408 o výmere 
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60,16 m² na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave so súpisným èíslom 
2953 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. è. 12738/10 
;  na dobu určitú, do 31.03.2022
;  pre  občianske  združenie  Detský  fond  Slovenskej  republiky,  so  sídlom  Stavbárska  38,  821  07 
Bratislava
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o  majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z     dôvodu  , že:
 nájomca  vykonáva  verejne  prospešnú  činnosť  najmä  činnosť  zameranú  na  realizovanie 
podporného  a preventívneho  programu pre  rodiny  s deťmi  s hyperaktivitou,  poruchami  pozornosti 
a poruchami správania
; za nájomné vo výške: 21,- €/m2/ rok
; za podmienky:
nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve; v prípade,  ak  nájomná  zmluva  nebude  nájomcom  v uvedenej  lehote  podpísaná, 
uznesenie stráca platnosť
bez pripomienok.

27. Návrh    na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN   
parc. č. 15140/2, parc. č. 15140/87, parc. č. 15140/9, parc. č. 15140/80, parc. č. 15140/81 a 
parc.  č.  11279/5  v  katastrálnom  území  Nové  Mesto  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  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  v  súvislosti  s  prebiehajúcou  výstavbou  Národného  futbalového 
štadióna (ďalej  len „NFŠ“) bol  v roku 2016,  uznesením číslo 14/07 zo dňa 13.09.2016 schválený 
prenájom pozemkov bližšie špecifikova- ných v uznesení pod písm. a) za účelom umiestnenia časti  
staveniska.  Výsledkom bola  Nájomná zmluva  číslo 365/2016 zo  dňa  30.11.2016 zavretá  na  dobu 
určitú do 31.03.2018. Keďže stavba NFŠ nie je ukončená a nájomca aj naďalej potrebuje pozemky 
bližšie špecifikované v uznesení pod písm. a), avšak dohodnutá doba nájmu uplynie 01.04.2018, je 
potrebné užívanie dotknutých nehnuteľností (pozemkov) riešiť nie dodatkom k ešte platnej a účinnej 
nájomnej  zmluve,  ale  novou nájomnou zmluvou.  Nájomca  však zároveň požaduje  prenájom časti 
pozemkov bližšie  špecifikovaných v uznesení  pod písm.  b)  a  to  v celkovom rozsahu 278,48 m2. 
Účelom prenájmu je predĺženie komunikácie na ul.  Kalinčiakova a vybudovanie prepojenia medzi 
existujúcou ulicou Kalinčiakova a  Bajkalskou ulicou.  Komunikácia  je  navrhnutá  ako obojsmerná.  
Výstavba NFŠ si vyžaduje predĺženie Kalinčiako- vej ulice s následným rozšírením a vybudovaním 
výstupiska a nástupiska pre autobusovú dopravu. Do navrhovanej komunikácie ústi vjazd a výjazd z 
hromadnej  garáže.  Priamo na výstupisko sa napája rozptylový priestor pre NFŠ a administratívnu 
budovu „Sitno“ (poznámka: administratívna budova „Sitno“ sa nachádza na pozemku registra „C“  
KN parc. č. 11281/5 v k. ú. Nové Mesto vo vlastníctve spol. Tehelné, a.s.) , pre ktorú bude plánovaná 
komunikácia aj prístupovou komunikáciou. Výška nájmu je určená Znaleckými posudkami č. 81/2018 
a 82/2018 zo dňa 18.03.2018, ktorého úlohou bolo určenie ceny nájmu za 1m2/rok pre jednotlivé 
pozemky.  Osobitný  zreteľ  je  daný  tým,  že  nájomca  zrealizuje  náhradnú  výsadbu  v  súlade  s 
rozhodnutím sp. zn.: 33671/8916/2016/ZP/DARM mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, oddelenia 
životného  prostredia  a  územného  plánovania,  ktoré  povinnosti  náhradnej  výsadby  určil  
prenajímateľovi, t. j. Základnej ško- le s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave.

V diskusii vystúpili: Ing. Vítková, Mgr. Biharyová, Mgr. Kusý, Ing. Galamboš.

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 22/26.3, ktorým odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu 
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a)   s c h v á l i ť 
prenájom časti pozemkov registra „C“ KN: 
- parc. č. 15140/2 
- parc. č. 15140/87 
katastrálne  územie  Nové  Mesto,  ktoré  tvoria  areál  Základnej  školy  s  materskou  školou,  
Kalinčiakova 12 v Bratislave, a to v celkovom rozsahu 1 700 m2 
;  za  účelom  existujúceho  zriadenia  časti  staveniska  a  to  umiestnenie  „bunkoviska“  k  stavbe  
„Národný futbalový štadión“ 
; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.04.2019 
; za nájomné vo výške: 14,36 €/ m2 / rok 

b)  s c h v á l i ť 
prenájom časti pozemkov registra „C“ KN 
- parc. č. 15140/9 v záujmovej výmere 81,00 m2 
- parc. č. 15140/80 v záujmovej výmere 139,13 m2

- parc. č. 15140/81 v záujmovej výmere 32,91 m2

- parc. č. 11279 v záujmovej výmere 25,44 m2

celková záujmová výmera 278,48 m2 
katastrálne územie Nové Mesto, ktoré tvoria areál Základnej školy s materskou školou,
Kalinčiakova 12 v Bratislave 
;  za  účelom  predĺženia  komunikácie  na  ul.  Kalinčiakova  a vybudovanie  prepojenia  medzi 
existujúcou ulicou Kalinčiakova a Bajkalskou ulicou
; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.07.2018 
; za nájomné vo výške: 
- pre parc. č. 15140/9 14,36 €/ m2/rok 
- parc. č. 15140/80 14,36 €/m2/rok 
- parc. č. 15140/81 14,36 €/m2/rok 
- parc. č. 11279 8,19 €/m2/rok 
; pre STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 
Bratislava, IČO 31 355 161 
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 
; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca sa zaväzuje najneskôr k 30.04.2019 
realizovať rekultiváciu sadových úprav nachádzajúcich sa na pozemkoch tvoriacich plochu zelene 
popri vnútroareálovej komunikácií (parc. č. 15140/2, 15140/83, 15140/84, 15140/85, 15140/87, k. 
ú. Nové Mesto) a to v súlade s rozhodnutím sp. zn.: 33671/8916/2016/ZP/DARM mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto,  oddelenia  životného prostredia  a  územného plánovania.  ;  za  týchto 
podmienok: - nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote 
podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
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28. Rôzne  
 Mgr. Kusý - k Informácii o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička – 

Kamzík zadal úlohu pre Ing. Molnára: Premyslieť akým spôsobom zvýhodniť obyvateľov 
MČ B-NM  pri úprave cien prepravného.

 JUDr. Mikulec - požiadal o zaradenie materiálu o zmene Štatútu Hlavného mesta na 23. 
zasadnutie MZ dňa 10.4.2018

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

Ing. Jozef Bielik v.r.
overovateľ

Bratislava 20.03. 2018
Zapísala: Ing. Libuše Jamnická
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