
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD MESTKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy a medzinárodné vzťahy

sp. zn.: 17893/3889/2018/PR/BIHJ V Bratislave dňa, 15. mája 2015

Z Á P I S N I C A

z pracovného rokovania Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy a medzinárodné
vzťahy

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie

2. Materiály na predložené na rokovanie komisie:
2.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018, ktorým sa

vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, Bratislava

2.2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018 o výške
príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou
časťou Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa súčasne mení a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 7/2017 zo dňa 12.09.2017

2.3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018, ktorým sa
určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach
zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa súčasne zmení Všeobecne záväzne
nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 10/2017 zo dňa 12.12.2017

2.4. Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 6743/81, 6742/2 a 6742/3 v katastrálnom území
Vinohrady do správy rozpočtovej organizácie – Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12,
Bratislava

2.5. Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2018

2.6. Správa o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných
priestranstiev za zimné obdobie 2017/2018

2.7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ............./2018, ktorým
sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom „Voľnočasový priestor JAMA“

2.8. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2018

2.9. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto

2.10. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na funkčné
obdobie rokov 2018 – 2022
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2.11. Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné
obdobie rokov 2018-2022 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

2.12. Stanovisko k návrhu Dodatku č. ......... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

2.13. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok
2017

2.14. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018

2.15. Návrh na prenájom kancelárie č. 314 na 3. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11
v Bratislave pre Petru Mikulovú

Rokovanie komisie otvorila predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová o 14:18 hod..

Predsedníčka komisie vyzvala členov komisie k hlasovaniu o programe rokovania komisia.
Hlasovali všetci prítomní členovia komisie.
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Program rokovania komisie uvedený v pozvánke bol schválený bez zmien.

K bodu 2 – MATERIÁLY NA ROKOVANIE MR

2.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018, ktorým sa
vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, Bratislava

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

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

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018 o výške
príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených
mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa súčasne mení a nahrádza Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 7/2017 zo dňa 12.09.2017

Informáciu podala Mgr. Lucia Sedlačíková – spracovateľ materiálu. Predsedníčka komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto prihlásený.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu zastupiteľstvu materiál
prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.
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Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2018, ktorým sa
určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach
zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa súčasne zmení Všeobecne záväzne
nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 10/2017 zo dňa 12.12.2017

Informáciu podala Mgr. Lucia Sedlačíková – spracovateľ materiálu. Predsedníčka komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto prihlásený.

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

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.4. Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 6743/81, 6742/2 a 6742/3 v katastrálnom území
Vinohrady do správy rozpočtovej organizácie – Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12,
Bratislava

Informáciu podala Mgr. Zuzana Kozáková – spracovateľ materiálu. Predsedníčka komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto prihlásený.

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

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.5. Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2018

Podľa Článku 6 bod 8 Rokovacie poriadku nebol materiál prerokovaný.

2.6. Správa o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných
priestranstiev za zimné obdobie 2017/2018

 Podľa Článku 6 bod 8 Rokovacie poriadku nebol materiál prerokovaný.

2.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ............./2018, ktorým
sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom „Voľnočasový priestor JAMA“

Informáciu podala Mgr. Mária Mäsiarová – spracovateľ materiálu. Predsedníčka komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto prihlásený.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu zastupiteľstvu materiál
prerokovať, BEZ PRIPOMIENOK.
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Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.8. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2018

Podľa Článku 6 bod 8 Rokovacie poriadku nebol materiál prerokovaný.

2.9. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto

Informáciu podala Mgr. Jana Biharyová – spracovateľ materiálu. Predsedníčka komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto prihlásený.

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

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.10. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na
funkčné obdobie rokov 2018 – 2022

Informáciu podala Júlia Červenková – spracovateľ materiálu. Predsedníčka komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto prihlásený.

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

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.11. Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre
volebné obdobie rokov 2018-2022 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Informáciu podala Júlia Červenková – spracovateľ materiálu. Predsedníčka komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto prihlásený.

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

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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2.12. Stanovisko k návrhu Dodatku č. ......... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Informáciu podala RNDr. Jana Ondrová – vedúca odd. HaF. Predsedníčka komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto prihlásený.

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

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.13. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za
rok 2017

Informáciu podala RNDr. Jana Ondrová – vedúca odd. HaF. Predsedníčka komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto prihlásený.

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

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.14. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018
Informáciu podala RNDr. Jana Ondrová – vedúca odd. HaF. Predsedníčka komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie nebol nikto prihlásený.

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

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.15. Návrh na prenájom kancelárie č. 314 na 3. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul.
11 v Bratislave pre Petru Mikulovú

Informáciu podala Mgr. Bronislava Petríková – spracovateľ materiálu. Predsedníčka komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie sa prihlásil JUDr. Richard Mikulec, ktorý vyslovil nesúhlas
s požiadavkami, ktoré vzniesla pani Mikulová a rovnako vyjadril nesúhlas s výškou nájomného 1,00
euro/m2/rok. JUDr. Mikulec navrhol, aby bola pani Mikulovej navrhnutá určitá zľava z nájomného, ktoré pre
tento druh nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej ul. v BA predstavuje sumu 68,00
eur/m2/rok. JUDr. Mikulec sa ďalej informoval koľko je v súčasnej dobe voľných nebytových /kancelárskych
priestorov v admin. budove na Hálkovej. Odpoveď poskytla Mgr. Petríková, ktorá komisiu informovala
o približne ďalších 5 voľných priestoroch. Predsedníčka komisie požiadala Mgr. Petríkovú, aby uviedla účel
nájmu pre pani Mikulovú. Odpoveď: „Žiadateľka (pani Mikulová) chce priestor používať na uskladnenie
termoplastových, železných a iných zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok a na uskladnenie kníh.“
Komisia vyjadrila súhlas s návrhom JUDr. Mikulca, aby MÚ oslovil pani Mikulovú a vykonal zistenie, či pani
Mikulová by bola ochotná zaplatiť nájomné s určitou zľavou a následne by MÚ predložil materiál doplňujúci
súčasne platné zásady o prenajímaní ....., a to v časti týkajúcej sa cenového výmeru pre administratívnu budovu
na ul. Hálkova v BA, kde by osobám so zdravotným postihnutím mohla byť poskytnutá zľava na nájomnom.
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V rámci diskusie členovia komisie vyjadrili nesúhlas s poskytnutím takejto formy pomoci, keďže MČ má
v rámci sociálnej politiky dostatok inštitútov, ktorými vie občanovi aj so zdravotným postihnutím poskytnúť
potrenú kompenzáciu, resp. poskytnúť poradenstvo, kde môže občan požiadať o pomoc.

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

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 3

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Termín najbližšieho zasadnutia
komisie bude členom komisie oznámený obvyklým spôsobom.

Ing. Zuzana Rattajová, v.r.
predsedníčka  komisie

Mgr. Jana Biharyová, v.r.
zapisovateľka komisie
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