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

 
Z á p i s n i c a 

 
z 23. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  22.5.2018 
 
Prítomní: Ing. Árva, Ing. Bielik, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, Mgr. Pfundtner, Ing. Winkler, Ing. 

Vítková, JUDr. Ing. Baník, Ing. Böhm, Mgr. Kusý. 
 
Ospravedlnení: MUDr. Dubček, JUDr. Mikulec. 
 
 Rokovanie  23. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o 9:10 hod. 
otvorilMgr. Rudolf Kusý–  starosta mestskej časti. 
 
 
 Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkami (uznesenie č. 
23/01): 

- do programu rokovania zaradiť body: 
R01 - Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov a 

pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a zvereným jej do správy 
hlavným mestom SR Bratislavou 

R02 – Návrh na zmenu uznesenia č. 24/21 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto zo dňa 10. apríla 2018 

R03 – Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov budovy Miestneho úradu Mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto na ul. Junácka č. 1 v Bratislave   

R04 – Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu stavby so súpisným číslom 119 
postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/2, nebytového priestoru č. 7-901 
v stavbe so súpisným číslom 120 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11299/5 
a nebytového priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným číslom 121 na pozemku registra „C“ 
KN parc. č. 11300/3 všetko v katastrálnom území Nové Mesto 

R05 – Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2018 
R06 - Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov Základnej školy s materskou školou na ul. 

Riazanská 75 v Bratislave   
R07 - Informácia Budova Vernosť 
 

 
 Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Pavla Galamboša (uznesenie č. 
23/02). 

 
 

 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. 23/03 bez pripomienok a konštatuje, že: 
 1.   Trvá plnenie uznesení:  
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2.   Splnené boli uznesenia:  

21/04;  21/05; 2109; 21/07; 22/04; 22/08; 22/06; 22/07; 22/09; 22/10; 22/16; 22/18; 22;20 
22/20.1; 22/20.2; 22/20.3 

 3.   Zrušené boli uznesenia:  
 22/08;  22/17  
 

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

sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, Bratislava  
 
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 súčasnosti má tržnica v OC FreshMarket schválené VZN č. 1/2016 

zo dňa 26.04.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v tržnici v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 
Bratislava. Z dôvodu schválenia nového VZN č. 1/2018 zo dňa 10.04.2018, ktorým sa upravujú 
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto je v súlade s ním prepracovaný aj Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, ktorý je 
prílohou  predloženého návrhu VZN. 

V porovnaní terajším VZN č.1/2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v tržnici v OC 
FreshMarket boli v novom návrhu: 

- doplnené výrobky, ktoré sa môžu predávať na prenosných predajných zariadeniach (stoloch), 
uvedené v ust. § 3 ods. 1 bod /1.1/ písm. r , s, t, u, v. Predaj týchto výrobkov už je v  tržniciach 
v mestskej časti všeobecne povolený schváleným VZN č. 1/2018 zo dňa 10.4.2018, ktorým sa 
ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (článok 2 ods. 1 bod /1.1/ písm. r) až v), 

- vypustené boli ustanovenia o povinnostiach predávajúcich a kupujúcich v tržnici, povinnostiach 
správcu tržnice, a o výrobkoch, ktorých predaj je zakázaný. Tieto skutočnosti upravuje 
samotný zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a nie je potrebné duplicitne to uvádzať vo VZN, 

- rozšíril sa predajný a prevádzkový čas tržnice (už schválené vo VZN č. 1/2018). 
Schválením predloženého návrhu VZN navrhujeme súčasne zrušiť terajšie platné VZN č. 1/2016 

zo dňa 26.04.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v tržnici v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 
Bratislava. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/04, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu  s c h v á l i ť  návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2018, ktorým sa  vydáva Trhový poriadok tržnice v OC 
FreshMarket, Rožňavská 1 A, Bratislava bez pripomienok. 

 
 
3. Návrh Koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
Materiál předložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Ing. 

Stanislav Skýva, referent Kancelárie pre participáciu. 
 
Dôvodová správa uvádza, že Predkladaný návrh „Koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ je výsledkom série diskusií, ktoré viedla Kancelária pre 
participáciu verejnosti Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto s odbornou verejnosťou, 
dopravnými odborníkmi a poslancami miestneho zastupiteľstva. Zaoberá sa riešením cyklistickej 
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dopravy na území mestskej časti v nadväznosti na Územný generel dopravy hl. m. SR Bratislavy, 
Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy a ostatné záväzné dokumenty. Predkladaný materiál 
opisuje podmienky rozvoja cyklodopravy, umiestnenie jednotlivých cyklotrás a ďalšej procyklistickej 
infraštruktúry. Jednotlivé cyklotrasy sú uvedené miestopisným popisom, kódovým a popisným 
označením prebraným z nadradených dokumentov, zároveň je sieť cyklotrás doplnená o miestne 
cyklotrasy s kódovým označení NM a príslušným poradovým číslom. Cyklotrasy majú popisané 
predpokladané vedenie v profile ulice, je určené ich rozdelenie podľa nutnosti stavebných zásahov. 
Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je zameraná na rozvoj 
cyklistickej dopravy v mestskej časti a je spracovaná pre potreby plánovania a prípravy rozvoja 
cyklotrás na území mestskej časti BA – Nové Mesto. Koncepcia určí trasovanie cyklotrás na území 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre záväzné využívanie pri stavebných zámeroch, územných 
plánoch, dopravných riešeniach a pre všeobecný ďalší rozvoj mestskej časti. Koncepcia bola 
predložená na posúdenie na magistrát hl.m. SR Bratislavy, KDI, Okresný úrad a odborné oddelenia 
miestneho úradu mestskej časti Bratislavy Nové Mesto s pozitívnym výsledkom. Zároveň bol 
dokument prerokovaný na verejnom stretnutí, kde boli zapracované pripomienky odbornej verejnosti.  

Koncepcia zároveň obsahuje približné náklady na výstavbu jednotlivých cyklotrás pre budúce 
plánovanie rozpočtov mestskej časti, ako aj pre  

Materiál bol prerokovaný na stretnutiach s poslancami, na komisiách a na miestnej rade. 
 
V diskusii vystúpili: Ing. Árva, Ing. Galamboš, Ing. Winkler, Mgr. Kusý. 

  
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/05, ktorým odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť   Koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok. 
 
 

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

 
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 v októbri 2017 bol v lokalite Tehelné pole  pre verejnosť 

sprístupnený park s názvom „ Voľnočasový priestor JAMA“ (ďalej len ako „park“) ako miesto pre 
aktívny ako aj pasívny oddych návštevníkov parku.  

V dôsledku uvedeného tak vznikla nielen potreba, ale s poukazom na novelu zák. č. 369/1990 Zb. 
o majetku obcí účinnú od 01.04.2018 konkrétne ust. §4 ods. 3 písm. n) v spojení s §4 ods. 5 písm. a) 
bod 5. v zmysle ktorých mestská časť ustanoví nariadením činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané 

alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, aj povinnosť legislatívne upraviť práva 
a povinnosti návštevníkov parku.       

Na základe predloženého návrhu všeobecne záväzného nariadenia sú všetci návštevníci parku 
povinní prispôsobiť svoje správanie v parku pravidlám uvedeným v prevádzkovom poriadku, pričom 
v prípade nedodržiavania stanovených podmienok resp. porušovania pravidiel osoby porušujúce 
prevádzkový poriadok môžu byť sankciované ako páchatelia priestupkov v zmysle zák. č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v prípadoch spôsobenia škody sú povinné nahradiť 
vzniknutú škodu. 

Uvedený prevádzkový poriadok tiež upravuje základné povinnosti Mestskej časti ako 
prevádzkovateľa parku a to v súvislosti so zabezpečovaním kontroly a údržby hracích a športových 
zariadení, zabezpečenia bezpečnosti v areáli parku ako aj zabezpečenie čistoty, poriadku a údržby 
zelene v areáli parku.  

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

O 9:20 pred hlasovaním vyšli z miestnosti Ing. Bielik a Ing. Galamboš.  
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Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/06, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto č. 7/2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom 
„Voľnočasový priestor JAMA“  bez pripomienok. 
 
 

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

 
Materiál předložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ B-NM, spracovateľ materiálu je RNDr. Jana 

Ondrová, vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia. 
 
Dôvodová správa uvádza, že Mestská časť Bratislava – Nové Mesto predkladá na základe § 16 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov na schválenie miestnemu zastupiteľstvu Návrh záverečného účtu za rok 2017. 

Záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového 
hospodárenia za rok 2017 a  obsahuje  údaje z účtovného výkazníctva o plnení príjmov a výdavkov 
mestskej časti, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Sú v ňom prehľadne 
a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske výsledky, analyzované sú zdroje financovania 
mestskej časti, tiež  informácie o plnení príjmov a výdavkov. V tabuľkovej časti sú zdokumentované 
dosiahnuté výsledky hospodárenia v zmysle platnej funkčnej klasifikácie schváleného rozpočtu na rok 
2017. Údaje a hodnoty uvedené v tejto časti materiálu sú potvrdené účtovným výkazníctvom mestskej 
časti. Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení neskorších opatrení, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové,  
príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky.  

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2017 schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 
16. decembra 2016 uznesením č. 16/07. Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako programový 
rozpočet na obdobie troch rokov, t. j. na roky 2017 - 2019, obsahoval ciele a zámery mestskej časti  
a zároveň bol členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Schválený rozpočet 
rešpektoval rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa 
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtu v znení neskorších predpisov 
a bol spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 
2018“, č. j. MF/009450/2016-411 vydanej v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

Bežný rozpočet príjmov bol vo výške 18 454 632,98 EUR, rozpočet bežných výdavkov bol vo 
výške 17 604 632,98 EUR. Kapitálový rozpočet príjmov bol vo výške 4 100 005 EUR a kapitálové 
výdavky boli vo výške 8 655 224,14 EUR.  

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 4 555 219,14 EUR bol krytý zostatkami finančných 
prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prostriedkami z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania 
spolu vo výške 3 705 219,14 EUR a príjmom z poplatku za rozvoj vo výške 850 000 EUR. Výdavkové 
finančné operácie boli rozpočtované vo výške 60 000 EUR. 

Programový rozpočet bol schválený vo výške 26 319 857,12 EUR, bol členený na 9 programov 
a obsahoval ciele a zámery mestskej časti. Súčasne s rozpočtom mestskej časti boli schválené aj 
rozpočty tvorby a použitia mimorozpočtových fondov – Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania. 

Miestne zastupiteľstvo súčasne so schválením rozpočtu splnomocnilo starostu mestskej časti 
vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 
5% schváleného rozpočtu. 

Počas roku 2017 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť,  preto k zabezpečeniu 
takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 55 rozpočtových opatrení starostu 
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 29 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom 
obce a 10 zmien rozpočtu schválených uzneseniami miestneho zastupiteľstva MČ B-NM. 

Po zapracovaní všetkých rozpočtových opatrení bol k 31.12.2017 bežný rozpočet bežných príjmov 
vo výške 19 068 961,56 EUR a bežných výdavkov vo výške 18 724 087,96 EUR. Rozpočet 
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kapitálových príjmov bol upravený vo výške 3 947 505 EUR a rozpočet kapitálových výdavkov bol 
upravený vo výške 9 467 781,37 EUR. Príjmové finančné operácie sa upravili do výšky 5 239 902,77 
EUR, výdavkové finančné operácie zostali nezmenené vo výške 60 000 EUR. Programový rozpočet 
bol po úpravách v príjmovej časti vo výške 28 256 369,33 EUR a vo výdavkovej časti vo výške 
28 251 869,33 EUR. 

R e k a p i t u l á c i a   rozpočtového  hospodárenia  mestskej  časti  k 31.12.2017: 
                                                                                                                                       v EUR 

T e x t 
Upravený rozpočet Skutočnosť Plnenie 

Bežný rozpočet 
P r í j m y 
V ý d a v k y 

 
19 068 961,56 
18 724 087,96  

 
18 239 948,67 
17 950 052,64 

 
95,7 % 
95,9 % 

Kapitálový rozpočet 
P r í j m y 
V ý d a v k y 

 
3 947 505,00 
9 467 781,37 

 
1 156 194,92 
4 243 021,17 

 
29,3 % 
44,8 % 

Finančné operácie 
P r í j m y 
V ý d a v k y 

 
5 239 902,77 

60 000,00 

 
4 111 497,83 

15 016,00 

 
78,5 % 
25,0 % 

 
Súčasťou záverečného účtu je finančné usporiadanie k zriadeným a založeným právnickým 

osobám, k štátnemu rozpočtu a k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 
boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu v súlade s VZN č. 5/2016 a č. 3/2017.  

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov bola 
spracovaná účtovná závierka k 31.12.2017 a odoslaná do rozpočtového informačného systému 
účtovných závierok MF SR v termíne 5.2.2018. V zmysle Príkazu starostu MČ B-NM č. 6/2017 zo 
dňa 17.10.2017 v súlade s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v z. n. p. a so Štatútom 
hl. mesta SR Bratislavy, bola vykonaná riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.12.2017. V rámci inventarizácie sa potvrdili stavy, ktoré sú v záverečnom účte 
vykázané. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 
  

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/07, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť 

1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2017: 
príjmy ............................................................................................. 18 239 948,67 EUR 
výdavky .......................................................................................... 17 950 052,64 EUR 
prebytok bežného rozpočtu .............................................................  + 289 896,03 EUR 
 
záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2017: 
príjmy ............................................................................................     1 156 194,92 EUR 
výdavky .........................................................................................     4 243 021,17 EUR 
schodok kapitálového rozpočtu ......................................................  - 3 086 826,25 EUR 
 

2. schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2017 ................................     - 2 796 930,22 EUR 
prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2018 ...........          40 076,60 EUR 
schodok rozpočtu po vylúčení účelových prostriedkov .................. - 2 837 006,82 EUR 
 

3. záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2017: 
príjmové finančné operácie .............................................................  4 111 497,83 EUR 
výdavkové finančné operácie ..........................................................       15 016,00 EUR 
prebytok finančných operácií ..........................................................  4 096 481,83 EUR 
 

4. vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej časti z prebytku 
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finančných operácií .........................................................................  2 837 006,82 EUR 
 

5. prevod prebytku finančných operácií do Rezervného fondu 
mestskej časti ...................................................................................  1 254 213,15 EUR 
 

6. prevod prebytku finančných operácií do Fondu rozvoja bývania 
mestskej časti ...................................................................................         5 261,86 EUR 
 

7. záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2017: 
stav fondu k 1.1.2017 .....................................................................  2 592 058,75 EUR 
tvorba fondu ...................................................................................     880 002,47 EUR 
použitie fondu ................................................................................   3 386 977,58 EUR 
stav fondu k 31.12.2017 ................................................................        85 083,64 EUR 
 

8. záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2017: 
stav fondu k 1.1.2017 .....................................................................      937 611,34 EUR 
tvorba fondu ...................................................................................           6 317,70 EUR 
použitie fondu ................................................................................       502 528,37 EUR 
stav fondu k 31.12.2017 ................................................................        441 400,67 EUR 

 
9. záverečný účet za rok 2017 a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava–Nové 

Mesto  
bez pripomienok. 
 
 

6. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018 
 

Materiál předložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ B-NM, spracovateľ materiálu sú Katarina 
Nagyová, Alena Ciprová  Ing. Petra Strejčková, referentky hospodárskeho a finančného oddelenia. 

 
Dôvodová správa uvádza, že Rozpočet mestskej časti na rok 2018 bol schválený dňa 13.2.2018 

uznesením MZ číslo 23/07. Schválený rozpočet príjmov vychádzal z dosiahnutých príjmov v roku 
2017, rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy, návrhu zmeny štatútu a z východiskových štatistických údajov 
a rozpočtovaných podielov obcí a VÚC na dani z príjmov FO na rok 2018. Vzhľadom na to, že 
mestská časť za prvé 4 mesiace dosiahla o 297 549 EUR nižší príjem z výnosu z dane z príjmov 
(podielové dane) ako v rovnakom období roka 2017 a nie je prognóza, že sa naplní rozpočtovaný 
príjem, pristúpila mestská časť k radikálnemu znižovaniu bežných výdavkov. Navrhovaná zmena má 
za cieľ dodržať vyrovnanosť bežného rozpočtu. Výdavky boli znižované tak, aby v nevyhnutnom 
rozsahu mestská časť v roku 2018 zabezpečila základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, 
čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, starostlivosť o starých občanov, prenesený výkon 
štátnej správy v oblasti školstva, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného 
prostredia a vytvorila podmienky rozvojovým programom mestskej časti. 

Zmena kapitálového rozpočtu vyplynula zo stanoviska ministerstva financií SR, ktoré zakazuje 
použiť prostriedky z poplatku za rozvoj na úhradu projektových dokumentácií. Projektové 
dokumentácie, ktoré boli rozpočtované z kódu zdroja z poplatku za rozvoj budú financované zo 
zdrojov z mimorozpočtových fondov. Ďalej sa presúvajú finančné prostriedky na nákup digestora pre 
detské jasle (odstránenie nedostatkov z hygienickej kontroly) a na doplatok za voľnočasový priestor 
JAMA za rok 2017. 

 
V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Winkler, Ing. Galamboš, RNDr. Ondrová, Ing. Strejčková, 

Ing. Gašpierik. 
  

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/08, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť  

1.   zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2018 takto:  
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Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 748 675,60 EUR. 
FK EK/A Zd

roj 
Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0111 611 41 1.1.1 0011 Tarif.zákl.plat - 9 252,00 
0111 623 41 1.1.1 0011 Ostatné ZP - 1 165,00 
0111 625001 41 1.1.1 0011 Nemoc.poist. - 154,20 
0111 625002 41 1.1.1 0011 Starob.poist. - 1 295,00 
0111 625003 41 1.1.1 0011 Úraz.poist. - 88,40 
0111 625004 41 1.1.1 0011 Invalid.poist. - 331,00 
0111 625005 41 1.1.1 0011 Poist.v nezam. - 110,00 
0111 625007 41 1.1.1 0011 Poist.do RF - 524,00 

Spolu zníženie výdavkov verejnej správy - starosta: - 12 919,60 
  

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0111 621 41 1.1.1 0040 Poist.do VšZP - 3 069,00 
0111 625001 41 1.1.1 0040 Nemoc.poist. - 429,00 
0111 625002 41 1.1.1 0040 Starob.poist. - 4 297,00 
0111 625003 41 1.1.1 0040 Úraz.poist. - 245,00 
0111 625004 41 1.1.1 0040 Invalid.poist. - 920,00 
0111 625005 41 1.1.1 0040 Poist.v nezam. - 306,00 
0111 625007 41 1.1.1 0040 Poist.do RF - 1 457,00 
0111 637026 41 1.1.1 0040 Odmeny a príspevky - 30 693,00 

Spolu zníženie výdavkov verejnej správy - poslanci: - 41 416,00 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0111 611 41 1.1.2 0010 Tarifný základný plat - 30 000,00 
0111 614 41 1.1.2 0010 Odmeny - 70 000,00 
0111 621 41 1.1.2 0010 Poistenie do VšZP - 10 000,00 
0111 625001 41 1.1.2 0010 Nemocenské poist. - 1 400,00 
0111 625002 41 1.1.2 0010 Starobné poistenie - 14 000,00 
0111 625003 41 1.1.2 0010 Úrazové poistenie - 800,00 
0111 625004 41 1.1.2 0010 Invalidné poistenie - 3 000,00 
0111 625005 41 1.1.2 0010 Poistenie v nezam. - 1 000,00 
0111 625007 41 1.1.2 0010 Poistenie do RF - 4 750,00 
0111 632005 41 1.1.2 0010 Telekom. Služby - 5 000,00 
0111 633006 41 1.1.2 0010 Všeob. materiál - 10 000,00 
0111 633009 41 1.1.2 0010 Knihy, noviny - 1 000,00 
0111 635004 41 1.1.2 0010 Údržba strojov - 4 000,00 
0111 635006/2 41 1.1.2 0010 Výmena stropných svetiel - 3 800,00 
0111 635006/4 41 1.1.2 0010 Oprava výťahov - 32 000,00 
0111 637015 41 1.1.2 0010 Poistné budov - 2 300,00 

Spolu zníženie výdavkov verejnej správy - miestny úrad: - 193 050,00 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0180 641001 41 1.6 0130 Prísp.organizácii STARZ - 500,00 

0180 642001/4 41 1.6 0130 Občianskemu združeniu - 50 000,00 

0180 642001/6 41 1.6 0130 Knižnica v Cvernovke - 5 000,00 

0180 642001/7 41 1.6 0130 Kresťania v meste - 4 500,00 

Spolu zníženie výdavkov verejnej správy - transfery všeobecnej povahy: - 60 000,00 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0443 637004/3 41 4.1 0230 Verejné súťaže - 10 000,00 
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0443 637005/1 41 4.1 0230 Projekt.práce - 5 000,00 

0443 637005/3 41 4.1 0230 Geograf.inf.sys. - 16 000,00 

Spolu zníženie výdavkov výstavby - územné plánovanie: - 31 000,00 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0451 635006/1 41 4.3 0610 Oprava a údržba komunik. - 20 000,00 

0451 635006/2 41 4.3 0610 Údržba trv.dopr.značenia - 20 000,00 

0451 635006/3 41 4.3 0610 Oprava schodísk a zábradl. - 24 000,00 

0451 635006/4 41 4.3 0610 Oprava povrchov komunik. - 15 000,00 

0451 635006/5 41 4.3 0610 Parkov.čiary-park.politika - 50 000,00 

0451 637011/2 41 4.3 0610 Sprac.pasport.komunik. - 13 000,00 

Spolu zníženie výdavkov výstavby - miestne komunikácie a investičné akcie: - 142 000,00 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0510 633004/1 41 5.1 0251 Nákup zber.nádob-PSY - 2 000,00 

0510 633004/2 41 5.1 0251 Nákup stojanov-PSY - 1 000,00 

0510 633004/3 41 5.1 0251 Kompostéry-participácia - 3 000,00 

0510 637004/1 41 5.1 0251 Čistenie jazera Kuchajda - 3 000,00 

0510 637004/2 41 5.1 0251 Zber biolog.odpadu - 5 000,00 

0510 637004/3 41 5.1 0251 Nakladanie nebezp. odpadu - 2 500,00 

0510 637004/4 41 5.1 0251 
Plnenie povin. neobalových 

výrobkov 
- 2 000,00 

Spolu zníženie výdavkov ochrany životného prostredia - nakladanie s odpadmi: - 18 500,00 
 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 
(EUR) 

0540 637004/2 41 5.2 0252 Ochrana drevín pred škodcami - 9 000,00 
0540 637004/3 41 5.2 0252 Ochr.drevín pred mech.poškod. - 9 000,00 

Spolu zníženie výdavkov ochrany životného prostredia - ochrana prírody a 
krajiny: 

- 18 
000,00 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 

(EUR) 
0560 637004/3 41 5.3 0252 Dezinsekcia-komáre - 8 000,00 

Spolu zníženie výdavkov ochrany životného prostredia - ostatná činnosť 
v oblasti ŽP: 

- 8 000,00 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 

(EUR) 
0660 611 41 6.3 0012 Tarif.zákl.plat - 4 446,00 
0660 621 41 6.3 0012 Poist.do VšZP - 445,00 
0660 625001 41 6.3 0012 Nemoc.poist. - 62,00 
0660 625002 41 6.3 0012 Starob.poist. - 622,00 
0660 625003 41 6.3 0012 Úraz.poist. - 36,00 
0660 625004 41 6.3 0012 Invalid.poist. - 134,00 
0660 625005 41 6.3 0012 Poist.v nezam. - 44,00 
0660 625007 41 6.3 0012 Poist.do RF - 211,00 
0660 633001 41 6.3 0012 Interiérové vybavenie - 1 500,00 
0660 635006/6 41 6.3 0012 Sanácia plesní Bojnická - 5 000,00 
0660 637004/1 41 6.3 0012 Kvetinová výzdoba MČ - 5 000,00 
0660 637011/1 41 6.3 0012 Energetický audit - 4 000,00 

0660 637011/3 41 6.3 0012 
Proj.štúdia 
Makovického 

- 3 000,00 
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Spolu zníženie výdavkov bývania a občian.vybaven.,rozvoj MČ-správa 
bytov a nebyt. Priestorov: 

- 24 
500,00 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 

(EUR) 
0620 633004 41 6.4 0030 Fotoaparát, dig.kamera - 2 000,00 

0620 633013 41 6.4 0030 
Web inovácie 
a aplikácie 

- 5 000,00 

Spolu zníženie výdavkov bývania a občian.vybaven.,rozvoj MČ-
participatívny rozpočet: 

- 7 000,00 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 

(EUR) 

0620 637005 41 6.5 0028 
ŠF-aktual. strateg. 
dokumentov 

- 4 000,00 

0620 637011 41 6.5 0028 
ŠF-projekty, rezerva - 

10 000,00 
Spolu zníženie výdavkov bývania a občian. vybavenosti, rozvoj MČ - 
štrukturálne fondy: 

- 14 
000,00 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 

(EUR) 

0810 637002 41 7.1 0062 
Konkurzy 
a súťaže-akcie 

- 2 500,00 

Spolu zníženie výdavkov komunikácie, kultúry a športu - šport: - 2 500,00 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 
(EUR) 

0820 637002/1 41 7.5 0060 
Konkurzy 
a súťaže-akcie 

- 24 000,00 

0820 637002/2 41 7.5 0060 Kultúrne leto 2018 - 5 500,00 
Spolu zníženie výdavkov komunikácie, kultúry a športu – kultúra: - 29 500,00 

 
FK EK/A Zdroj Prog

. 
HS Názov položky Suma 

(EUR) 
0830 637004 41 7.6 0061 Bratislavská TV - 26 810,00 

Spolu zníženie výdavkov komunikácie, kult.a športu - vysielacie, 
vydavateľ. služby, reklama: 

- 26 810,00 

  
FK EK/A Zdroj Prog

. 
HS Názov položky Suma 

(EUR) 

0912 635006/1 41 8.2 0402 
MŠ Osadná-
rozvody+WC 

- 35 000,00 

0912 635006/3 41 8.2 0400 
ZŠ-Rezerva na BV 
ZŠ 

- 49 480,00 

Spolu zníženie výdavkov vzdelávania - základné školy s materskými 
školami: - 84 480,00 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 

(EUR) 
1020 642026 41 9.2 0510 JFV-Dôchodcovia - 12 000,00 

Spolu zníženie výdavkov sociálneho zabezpečenia - ďalšie sociálne služby 
- staroba : 

- 12 000,00 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 

(EUR) 



 10 

1040 642014 41 9.4 0520 JFV-Narodené deti - 20 000,00 
1040 642026 41 9.4 0520 JFV-Rodiny a deti - 1 000,00 

Spolu zníženie výdavkov sociálneho zabezpečenia - ďalšie sociálne služby 
- rodina a deti : 

- 21 000,00 

 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 
(EUR) 

1070 642026 41 9.6 0530 JFV-Nezamestnaní - 2 000,00 
Spolu zníženie výdavkov soc. zabezpečenia - pomoc občanom v hmotnej 
a sociálnej núdzi : 

- 2 000,00 

 
       Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 30 500 EUR. 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 

(EUR) 
0111 637005 41 1.1.5 0021 Špeciálne služby + 2 500,00 

Spolu zvýšenie výdavkov verejnej správy - správa majetku: + 2 500,00 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 

(EUR) 
0560 637004/4 41 5.3 0252 Pasport + 4 000,00 

Spolu zvýšenie výdavkov ochrany životného prostredia - ostatná činnosť 
v oblasti ŽP: 

+ 4 000,00 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 

(EUR) 

0620 641001/6 41 6.2 0131 
Oprava schodísk, výtlk. 
a čistiacich vpustí 

+ 24 000,00 

Spolu zvýšenie výdavkov bývania a občian. vybavenosti, rozvoj MČ - EKO 
- podnik VPS: 

+ 24 000,00 

       Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške  763 175,60 EUR. 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 
(EUR) 

 111003 41  0024 
Výnos DzP poukázaný 
územ. samosp. 

- 718 175,60 

 133015 71  0027 Poplatok za rozvoj - 45 000,00 
Spolu: - 763 175,60 

 
Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 220 360 EUR a 
zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 57 000 EUR. 

 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 

(EUR) 

0443 711003 43 4.1 0230 
Geografický 
informačný systém 

+ 5 000,00 

0443 711005/666 71 4.1 0230 
ÚP podklady (ÚŠ, ver. 
súťaže) 

- 5 000,00 

0443 711005/667 43 4.1 0230 
ÚP podklady (ÚŠ, ver. 
súťaže) 

- 25 000,00 

0451 717001/318 46 4.3 0612 
Vybudovanie nových 
park. miest  

- 7 360,00 

0660 717001/361 46 4.3 0612 
Voľnočasový priestor 
JAMA  

+ 112 
600,00 

0660 717001/461 46 4.3 0612 
 Voľnočasový priestor 
JAMA - servis. objekt 

+ 87 400,00 



 11 

0810 716/1 46 4.3 0050 Rek. Školak klubu PD + 4 560,00 

0810 716/6 46 4.3 0612 
Športovisko pri ZŠ 
Česká PD 

+ 2 800,00 

0911 713004 43 4.3 0022 DJ – digestor + 8 000,00 

0912 717002/408 46 4.3 0403 
ZŠ Jeséniova – 
telocvičňa 

- 200 000,00 

0620 717002/6 71 6.4 0030 Cyklodoprava - 40 000,00 
 

Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 12 000 EUR. 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 
(EUR) 

 231/3 43  0012 Predaj budov - 12 000,00 
Spolu: - 12 000,00 

 
2. navýšenie príspevku príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS na bežné výdavky  
    o 24 000,00 EUR  na opravu schodísk, výtlkov a čistenie vpustí. 

bez pripomienok.  
 
 
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 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 

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

Lucia Sedlačíková, poverená vedením oddelenia školstva. 
 
Dôvodová správa uvádza, že Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto, 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, sa predkladá 
v súlade s § 4 ods. 3 písm. h/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 7a ods. 2 písm. g/ a § 15 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. d/ 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

Na základe požiadaviek vedenia škôl sa v predkladanom všeobecne záväznom nariadení upravuje 
dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole. Ročná dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka 
v školských zariadeniach zostáva nezmenená. 

Prehľad (min.) dotácií niektorých mestských častí Bratislavy: 
 

  mestská  časť materské  školy ŠKD školská  jedáleň 

 Staré Mesto 1380 € 290 € 110 €/ZŠ, 270 €/MŠ 

 Ružinov 1594 € 312 € 164 € 

 Karlová Ves 1850 € 400 € 150 € 

 Petržalka 2556 € 693 € 226 € 

 Dúbravka 1700 € 320 € 110 € 

 
V diskusii vystúpili: Mgr.Sedlačíková, Ing. Galamboš, Mgr. Kusý, Ing. Vítková, Mgr. Pfundtner Ing. 

Gašpierik – navrhol zvýšiť príspevok na školské jedálne na 230 €. O jeho 
návrhu sa hlasovalo. Návrh nebol schválený. 
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Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/09, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu  s c h v á l i ť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto č. 8/2018, 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 s pripomienkou: Tabuľku v dôvodovej správe doplniť o aktuálne platby v MČ B-NM 
a prehľad stravníkov. 
 
 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o výške 
príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 

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

Lucia Sedlačíková, poverená vedením oddelenia školstva. 
 
Dôvodová správa uvádza, že Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
zriadených mestskou  časťou Bratislava-Nové Mesto sa predkladá v súlade so štatútom hlavného 
mesta, na základe ktorého sú na mestské časti prenesené všetky povinnosti spojené so zabezpečením 
činnosti materských škôl, základných škôl, školských zariadení, s výnimkou neštátnych škôl 
a školských zariadení. 

Národná rada SR sa dňa 20.9.2012 uzniesla na zákone č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl, školských zariadení v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súčasne mení a dopĺňa zákon č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Súčasne dňom 1.1.2013 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky             
č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 

Na základe požiadaviek vedenia škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto, sa v predkladanom všeobecne záväznom nariadení mení výška príspevkov 
rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.  

Materiál bol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva. 
 

V diskusii vystúpili: Mgr.Sedlačíková, Ing. Galamboš, Mgr. Kusý, Ing. Vítková, Ing. Bielik, Mgr. 
Pfundtner, Ing. Árva, Ing. Gašpierik – navrhol zvýšiť príspevok rodičov na 
jedného žiaka na 40 €. O jeho návrhu sa hlasovalo. Návrh nebol schválený. 

  
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/10, ktorým odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto č. 9/2018 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok. 
 
 

9. Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2018/2019 

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

Lucia Sedlačíková, poverená vedením oddelenia školstva. 
 
Dôvodová správa uvádza, Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. novembra 2003 schválila 

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004. Na základe § 6 uvedeného zákona 
predkladáme na schválenie Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-
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technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2018/2019 

O 10:25 odišla Mgr. Pfundtner. 
V diskusii vystúpili: Mgr.Sedlačíková, Ing. Galamboš.  
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/11, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť  Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských 
zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2018/2019 bez pripomienok. 
 
 

10. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto 

 
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 V súlade s ust. § 14 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov „Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.“ 

 Vzhľadom na uvedené predkladáme Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestnej 
rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorý nadobudne účinky dňom jeho schválenia.  

Pôvodné znenie čl. 6 ods. 17 Rokovacieho poriadku Miestnej rady a jeho úprava:  
 

„Čl. 6 
Rokovanie a spôsob hlasovania MR 

 
(17) O návrhu uznesenia ako celku dáva predsedajúci hlasovať. Hlasovanie je verejné. 

Každý člen MR môže navrhnúť, aby sa hlasovalo oddelene o jednotlivých bodoch 
prerokúvaného uznesenia. O návrhu uznesenia rozhodne MR hlasovaním. Návrh je 
prijatý, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných  všetkých členov MR. 
Hlasuje sa zdvihnutím ruky spôsobom „za“, „proti“, „zdržal sa hlasovania“. 
Ak sa MR uznesie, je možné uskutočniť hlasovanie skrátenou formou. V takomto 
prípade sa hlasuje na výzvu "kto je za?". 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 

 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/12, ktorým  

a)   s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

b)  splnomocňuje 
      starostu k vydaniu úplného znenia Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 
bez pripomienok. 
 

 
11. Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto  
 

Materiál predložil JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu Mgr. 
Jana Biharyová,  referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov. 
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Dôvodová správa uvádza, že Dňom 01. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 70/2018 Z. z. 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona 369/1990 Zb.“).  

Nová právna úprava obsahuje: 
a) právny režim pričlenenia obce k inej (susediacej) obci, ak v dvoch po sebe nasledujúcich        

voľbách do orgánov samosprávy obcí nemá obec zvolené svoje ústavné orgány, teda starostu obce ani 
obecné zastupiteľstvo, v dôsledku čoho nemôže plniť zákonom ustanovené úlohy; 

b) postup pri poskytovaní jednorazového finančného príspevku zo štátneho rozpočtu susediacej 
obci na podporu plynulého výkonu jej samosprávy po vykonanom pričlenení obce, ktorá nemá orgány 
obce; 

c) vymedzenie dosiaľ v právnom poriadku chýbajúcich pojmových znakov definície verejného 
priestranstva, keďže na tento právny inštitút nadväzujú viaceré úpravy v zákone o obecnom zriadení 
a v osobitných predpisoch; 

d) precizovanie problematiky vzťahu obce a štátu, ak obec dlhodobo nevykonáva štátnu správu, 
ktorá jej bola zverená zákonom; 

e) racionálne zníženie počtu poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev najmä v mestách 
a vo väčších obciach od najbližších všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí; 

f) úpravu poskytovania odmien poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom komisií          
obecného zastupiteľstva a členom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami, a to          
ustanovením primeraného finančného limitu v príslušnom kalendárnom roku; 

g) viaceré nové riešenia i spresnenia ustanovení zákona o obecnom zriadení so zreteľom               
na ďalšie skvalitnenie a uľahčenie činnosti obcí a miest ako základu územnej samosprávy. 

Novelou zákona č. 369/1990 Zb. sa upravuje znenie:  
- Čl. 5 – zvolávanie MZ 
- Čl. 6 – rokovanie MZ. 
Ostatné úpravy majú povahu gramatických opráv, resp. sa odstraňuje duplicita jednotlivých 

ustanovení. 
Dôležitou zmenou rokovacieho poriadku vyvolanú novelou zákona č. 369/1990 Zb. je ustanovenia 

§ 12 ods. 4 a 5. Z uvedených ustanovení vyplýva: 
a) povinnosť zverejniť návrh programu zasadnutia MZ zverejniť na úradnej tabuli MČ a              

na webovom sídle MČ aspoň tri dni pred zasadnutím MZ; 
b) MZ schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia, t. j. MZ hlasuje o bodoch          

návrhu programu zasadnutia, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli MČ a na webovom sídle MČ, 
pričom o návrhu programu zasadnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny              prítomných 
poslancov; 

c) zmena návrhu programu zasadnutia je možná až po schválení návrhu programu zasadnutia         
zverejneného podľa ustanovenia § 12 ods. 4. Na zmenu návrhu programu zasadnutia sa            
vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, pričom zmenou návrhu programu                    
zasadnutia MZ sa rozumie doplnenie alebo vypustenie bodu v návrhu programu, ktorý bol           
zverejnený; 

d) vypúšťa sa ustanovenie o zvolaní nového zasadnutia obecného zastupiteľstva v ustanovenej 
lehote, ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Riešenie uvedenej situácie je 
vecou samosprávy a možno ho ponechať na rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, prípadne 
uplatniť iniciatívny postup poslancov podľa § 12 ods. 1 druhej vety v spojení s § 12 ods. 3 prvej vety 
zákona o obecnom zriadení, ak starosta obce nezvolá nové zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 
 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/13, ktorým odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť  
a)  s c h v á l i ť  

návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto  

b)  splnomocniť 
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      starostu k vyhláseniu úplného znenia Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

bez pripomienok. 
 
 
12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

na funkčné obdobie rokov 2018-2022 
 

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 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2018-2022 predkladáme v súlade s § 11 ods. 4 
písm. i)  zákona č. 369/1990 v znení neskorších predpisov: 

„(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 
i)  určiť plat starostu podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na 
návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,“. 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme určenie plného rozsahu výkonu funkcie starostu. 
 
V diskusii nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/14, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť  plný rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2018-2022 bez pripomienok. 

 
 
13. 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 

 
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 Odvolávajúc sa na ust. §166 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, predkladáme návrh na určenie volebných obvodov 
a počtu poslancov v jednotlivých volebných obvodoch.   
§ 166 – Volebné obvody  

(1) Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné 
obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov 
obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode; 
v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné 
obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec obecného 
zastupiteľstva. 

(2) V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže 
utvoriť jeden volebný obvod. 

(3) Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné 
zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb 

 
 Pri tvorbe okrskov sme vychádzali z počtu voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto k 20.04.2018 
V mysle ust. § 163 zákona č. 180/2014 právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ 

obce, ktorý má trvalý pobyt v obci). 



 16 

V predchádzajúcom volebnom období boli v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vytvorené 4 
volebné obvody a 45 volebných okrskov, čo navrhujeme aj pre toto volebné obdobie. Zloženie 
jednotlivých volebných obvodov je nasledovné:  
volebný obvod č. 1: okrsky č. : 1,2, 4-11  =  (10 volebných okrskov) =     8 536 voličov 
volebný obvod č. 2:  okrsky č. : 12 - 23     =  (12 volebných okrskov) =     9 726 voličov 
volebný obvod č. 3:  okrsky č. : 24 - 34     =  (11 volebných okrskov) =     8 417 voličov 
volebný obvod č. 4:  okrsky č. :  3, 35 - 45=  (12 volebných okrskov) =   11 004 voličov 
                  spolu         37 683 voličov 
SPOLU:  4 volebné obvody                                         
                 45 volebných okrskov 
                            

Vychádzajúc z posledného údaja o počte obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
k 20.04.2018 (údaj z REGOB-u) 45 070 obyvateľov. 
volebný obvod č. 1:  
okrsky č. : 1, 2, 4-11   =  (10 volebných okrskov) = 10 059 obyvateľov 
volebný obvod č. 2:   
okrsky č. : 12 - 23       =  (12 volebných okrskov) = 11 454 obyvateľov  
volebný obvod č. 3:   
okrsky č. : 24 - 33       =  (10 volebných okrskov) = 10 310 obyvateľov  
volebný obvod č. 4:   
okrsky č. :  3, 34 – 44  =  (12 volebných okrskov) = 13 247 obyvateľov    
                                                                                            spolu 45 070 obyvateľov 

 
V priloženej tabuľke je aktuálny matematický prepočet voliča a obyvateľa na jedného poslanca. 

Podrobné informácie nájdete na:  
http://www.bnm.sk/volby/201811/mapa/index.htm 
 
V diskusii nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/15, ktorým odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu u r č i ť  

a)  4 volebné obvody 
b)  25 poslancov 
c)  počet poslancov vo volených obvodoch: 

VO č. 1: 5 poslanci 
VO č. 2:  7 poslanci 
VO č. 3:  6 poslanci 
VO č. 4:  7 poslanci 

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné 
obdobie rokov 2018 – 2022 bez pripomienok. 

 
 
14. Stav investičných akcií v roku 2018  

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

Daša Effenbergerová, vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania. 
 
Materiál predložený na základe Vecného plánu na rok 2018. 
 

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Galamboš, Ing. Effenbergerová, Ing. Árva,  Ing. Vítková. 
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/16, ktorým b e r i e   n a   
v e d o m i e informáciu o stave a rozpracovanosti investičných akcií k 1.5.2018 s pripomienkou 
skontrolovať aktuálnosť zverejneného rozpočtu na www.banm.sk. 
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15. Návrh 1. na odzverenie pozemkov parc. registra „C“ KN č. 12780/72 až 12780/75 a 2. na 
zmenu Uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/16 zo 
dňa 26.04.2016 

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

Marianna Moravcová, vedúca oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že dňa 26.04.2016 bolo miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto schválené uznesenie č. 12/16.  
 

V rámci predmetného uznesenia boli do správy príspevkovej organizácie EKO - podnik VPS 
mestskej časti Bratislava-Nové mesto zverené aj pozemky registra „C“ KN parc. č.  

- 12780/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 
- 12780/73 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 
oba pozemky vedené na LV č. 1874 vo výlučnom vlastníctve Ing. PhD. Alfonza Moravčíka 

a Soni Moravčíkovej všetky v k.ú. Nové Mesto  
- 12780/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 
- 12780/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 
oba pozemky vedené na LV č. 2695 vo výlučnom vlastníctve Ing. PhD. Alfonza Moravčíka 

a Soni Moravčíkovej.  
(ďalej len „pozemky“).  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je možné, aby mestská časť zverila predmetné pozemky 
príspevkovej organizácii nakoľko nie sú tieto v jej vlastníctve, ani jej nie sú zverené.   

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami je predložený tento materiál za účelom 
zosúladenia právneho a faktického stavu.  

 
V diskusii nikto vystúpil. 

 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/17, ktorým odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu  
a)   o d z v e r i ť 

príspevkovej organizácii mestskej časti Bratislava-Nové Mesto EKO-podniku 
verejnoprospešných služieb pozemky v k.ú. Nové Mesto – parcely registra „C“ KN č.: 
- 12780/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² 
- 12780/73 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² 

oba pozemky vedené na LV č. 1874 vo výlučnom vlastníctve Ing. PhD Alfonza 
Moravčíka a Soni Moravčíkovej, všetky v k.ú. Nové Mesto 

- 12780/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² 
- 12780/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² 

oba pozemky vedené na LV č. 2695 vo výlučnom vlastníctve Ing. PhD Alfonza 
Moravčíka a Soni Moravčíkovej 

b)   s c h v á l i ť 
       zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/16 

zo dňa 26.04.2016 tak, že jeho nové uznesenie je nasledovné: 
 „Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
zverenie pozemkov vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
vedených na LV č. 5510, v k.ú. Nové Mesto, v rozsahu vyznačenom na priloženej mape 
a v tejto špecifikácii: 
- časť pozemku – parcely registra „C“ KN 12780/1 ostatné plochy podľa priloženej 

mapy 
- pozemok – parcela registra „C“ KN 12781/16 – zastavané plochy a nádvoria, 
- pozemky – parcely registra „C“ KN 12780/27 až 12780/71 a 12780/76 až 12780/170 – 

zastavané plochy a nádvoria 
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spolu o celkovej výmere 18963,30 m² a v účtovnej hodnote 1.964.028,98 € (slovom: jeden 
milión deväťstošesťdesiatštyritisíc dvadsaťosem  € a 98 centov) 
; pre príspevkovú organizáciu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto EKO-podnik 

verejnoprospešných služieb, so sídlom: Halašova 20, 932 90 Bratislava, IČO: 
00 491 870 

; a to na dobu neurčitú 
; za účelom : 

- zriadenia administratívy, správy a riadenia, 
- zriadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia, 
-umiestnenia zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu, 
- zriadenia výrobných a nevýrobných služieb, 
Zriadenia skladového areálu  

c)   s p l n o m o c n i ť 
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
na podpísanie dodatku k PROTOKOL-u č. 184/2016 o zverení nehnuteľného majetku do 
správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb zo dňa 
23.05.2016 

bez pripomienok. 
 
 

16. Návrh na zmenu Uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 23/08 zo dňa 13.02.2018 
 

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

 
Dôvodová správa uvádza, že dňa 13.02.2018 bolo miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto schválené uznesenie č. 23/08.  
V rámci predmetného uznesenia boli v bode 2/ do správy príspevkovej organizácie EKO - 

podnik VPS mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zverené aj pozemky registra „C“ KN parc. 
č. 12781/232 až 12 781/244 v k.ú. Nové Mesto (ďalej len „pozemky“). Na predmetné 
pozemky nie je založený list vlastníctva.  

Vyššie uvedené pozemky sú však evidované v katastri nehnuteľností ako pozemky 
registra „E“, a to nasledovne:  

a) parcely registra „C“ č. 12781/231 až 12781/235 zodpovedajúce parc. registra „E“ č. 
12781/2 vedenej na LV č. 5695 

b) parcely registra „C“ č. 12781/236 až 12781/244 zodpovedajúce parc. registra „E“ č. 
12780/2 vedenej na LV č. 5694 

; pričom uvedené parcely registra „E“ č. 12781/2 a 12780/2 sú v podielovom 
spoluvlastníctve:  
a) Slovenskej republiky s podielom vo výške 1/12 
b) Duschinského Františka s podielom vo výške 4/12 
c) Duschinského Egona s podielom vo výške 1/12 
d) Gombaia Inricha s podielom vo výške 3/12 
e) Gombaia Vojtech (Dr.) s podielom vo výške 3/12.  
Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je možné, aby mestská časť zverila predmetné 

pozemky príspevkovej organizácii nakoľko nie sú tieto v jej vlastníctve, ani jej nie sú zverené.   
 

V diskusii nikto vystúpil. 
 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/18, ktorým odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť  zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
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Bratislava-Nové Mesto č. 23/08 zo dňa 13.02.2018 tak, že sa vypúšťa bod 2/ v celom rozsahu 
bez pripomienok. 

 
 
17. Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2018 

 
Materiál predložil Ing. Robert Molnár, riaditeľ EKO – podnik VPS, spracovateľ materiálu je 

Ing. Robert Molnár, riaditeľ EKO – podnik VPS. 
 
Dôvodová správa uvádza, že správa sa predkladá na základe uznesenia MZ MČ BNM a jej 

obsahom je harmonogram prác súvisiacich s prípravou prevádzky prírodného kúpaliska. Správcom 
a prevádzkovateľom prírodného areálu Kuchajda je EKO-podnik verejnoprospešných služieb. 
 
V diskusii nikto vystúpil. 
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/19, ktorým b e r i e   n a   
v e d o m i e správu o príprave areálu Kuchajda na leto 2018 bez pripomienok. 

 
 

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

 
Materiál predložil Ing. Robert Molnár, riaditeľ EKO – podnik VPS, spracovateľ materiálu 

jeStanislav Pavlovič, zástupca riaditeľa EKO – podnik VPS. 
 
Dôvodová správa uvádza, že správa sa predkladá na základe uznesenia MZ MČ BNM a jej 

obsahom je  vyhodnotenie zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií 
a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2017/2018. Správcom uvedeného majetku  je EKO-
podnik verejnoprospešných služieb. 
 
V diskusii nikto vystúpil. 

 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/20, ktorým b e r i e   n a   

v e d o m i e správu o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií 
a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2017/2018 bez pripomienok. 
 
 
19. Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 143/2010 zo 

dňa 15.07.2010 
 

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 žiadateľ  - spoločnosť ASFAPRA, s.r.o. (ďalej len „žiadateľ“) 

doručil mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) Dohodu o postúpení práv 
a povinností z Nájomnej zmluvy č. 143/2010 uzatvorenú dňa 13.10.2016 medzi:  

1/ Ing. Jozef Gergeľ – ASFAPRA, J. Stanislava 11, Bratislava ako postupcom a 2/ ASFAPRA, 
s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava ako postupníkom. Táto dohoda bola medzi zmluvnými stranami 
podpísaná bez súhlasu prenajímateľa, teda mestskej časti.  

Na základe výzvy mestskej časti na doplnenie žiadosti o súhlas mestskej časti s postúpením práv 
a povinností, bola dňa 06.02.2018 doručená žiadosť žiadateľa, v ktorej uvádza, že postupca dočasne 
pozastavil živnosť od 01.10.2016 a Ing. Jozef Gergeľ, ktorý pôvodne podnikal ako živnostník založil 
spolu s vtedajším spolupracovníkom p. Milanom Kočíšekom spoločnosť ASFAPRA, s.r.o., ktorá 
prevzala uvedené podnikanie a vykonáva tú istú činnosť (asfaltérske práce), s tými istými 
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zamestnancami  a tými istými strojmi a autami. Jedná sa teda o novovzniknutú spoločnosť, ktorá ale 
reálne prevzala všetky práva a povinnosti postupcu a má záujem dať do súladu právny stav 
s faktickým stavom užívania pozemku na dobu trvania Nájomnej zmluvy č. 143/2010, ktorá je 
uzatvorená na dobu určitú do 30.11.2020. 

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí neobsahuje žiadnu zákonnú úpravu vo vzťahu k postúpeniu 
práv z nájomnej zmluvy, je preto potrebné v prípade zmeny nájomcu analogicky postupovať v súlade s 
§ 9a zákona o majetku obcí. Vzhľadom na to, že postupník je samostatný subjekt odlišný od 
pôvodného nájomcu, nie je možné, aby vstúpil do práv a povinností z nájomnej zmluvy bez súhlasu 
prenajímateľa a bez preukázania, že existuje dôvod hodný osobitného zreteľa na prenájom pozemku 
v prospech postupníka.  

Osobitný zreteľ je v tomto prípade daný tým, že postupník prevzal podnikanie postupcu, vykonáva 
rovnakú činnosť ako vykonával postupca, s tými istými zamestnancami, autami a strojmi, a to 
namiesto postupcu, ktorý pozastavil svoju živnosť, a postupník pozemok bude využívať na rovnaký 
účel ako je využívaný doteraz na základe Nájomnej zmluvy č. 143/2010. 
 
V diskusii vystúpil Mgr. Kusý, Ing. Galamboš,Ing. Gašpierik, Mgr. Kozáková, Ing. Vítková. 
 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania. 
 
 

20. 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  

 
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 Knižnica Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „knižnica“) požiadala 

dňa 21.11.2017 o zverenie častí pozemkov registra „C“ KN parc. č. 6742/2 a parc. č. 6743/5, 
susediacich s objektom pobočky knižnice na Jeséniovej ul. 43, do svojej správy, a to za účelom 
vybudovania bezpečného bezbariérového prístupu k pobočke knižnice, možnosti udržiavania 
a zachovania bezpečnosti objektu knižnice zo strany bočného vstupu, s perspektívou dobudovania 
vonkajšej čitárne a možností pre exteriérové čitateľské aktivity. Vo svojej žiadosti knižnica uvádza, že 
prístup do knižnice je aktuálne možný len zo strany parkoviska pri OD Tesco, ktorý je najmä pre deti 
a imobilných čitateľov nebezpečný a nevhodný a ani zo strany bočného vstupu do priestorov knižnice, 
najmä vo večerných hodinách, nie je zaistený dostatočne bezpečný prístup ani pre pracovníka 
knižnice, ani pre čitateľov. Nasvietením a zabezpečením pozemku v rámci zazmluvnenej ochrany 
objektov knižnica eliminuje riziko výskytu a pohybu asociálov a prípadné narušenie objektu. 

Predmetné pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–
Nové Mesto podľa protokolu č. 21/1992 zo dňa 28.02.1992. 

Na oddelenie pozemkov v súlade so žiadosťou knižnice bol vyhotovený geometrický plán č. 
17/2018, na základe ktorého boli vytvorené pozemky registra „C“ KN parc. č. 6743/81, 6743/2, 
6743/3, ktoré budú predmetom zverenia v účtovnej hodnote: 

- pozemok parc. č. 6743/81  - vo výške 18 920,54 EUR 
- pozemok parc. č. 6742/2    - vo výške 2141 EUR 
- pozemok parc. č. 6742/3    - vo výške 2090,79 EUR. 
 

V diskusii nikto vystúpil. 
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/21, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu  s c h v á l i ť  zverenie nehnuteľného majetku: 
- pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady parc. č. 6743/81, zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 380 m2, ktorý vznikne oddelením od pozemku registra “C“ KN parc. č. 6743/5, zastavané 
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plochy a nádvoria, o výmere 807 m2, evidovaného na LV č. 3544, v súlade s geometrickým plánom č. 
17/2018 
- pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady parc. č. 6742/2, zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 43 m2, ktorý vznikne oddelením od pozemku registra “C“ KN parc. č. 6742/2, zastavané 
plochy a nádvoria, o výmere 108 m2, evidovaného na LV č. 3544, v súlade s geometrickým plánom č. 
17/2018 
- pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady parc. č. 6742/3, zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 42 m2, ktorý vznikne oddelením od pozemku registra “C“ KN parc. č. 6742/2, zastavané 
plochy a nádvoria, o výmere 108 m2, evidovaného na LV č. 3544, v súlade s geometrickým plánom č. 
17/2018 
; v účtovnej hodnote: 
- pozemok parc. č. 6743/81  - vo výške 18 920,54 EUR 
- pozemok parc. č. 6742/2  - vo výške 2141 EUR 
- pozemok parc. č. 6742/3  - vo výške 2090,79 EUR 
; do správy rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, 
IČO:00 226 866 
; za účelom vybudovania bezpečného bezbariérového prístupu k pobočke Knižnice Bratislava-Nové 
Mesto na Jeséniovej ul. 43, možnosti udržiavania a zachovania bezpečnosti objektu knižnice zo strany 
bočného vstupu, s perspektívou dobudovania vonkajšej čitárne a možností pre exteriérové čitateľské 
aktivity 
; na dobu neurčitú 
bez pripomienok. 
 

21. Návrh na schválenie predaja pozemku registra „E“ UO parc. č. 6502, v katastrálnom 
území Vinohrady,  pre spoločnosť Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 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 Spoločnosť Incheba, a.s. (ďalej len „žiadateľ“) ako vlastník stavby so 

súpisným číslom 2143 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6502, o výmere 108 m2 
požiadala o odkúpenie pozemku registra „E“ UO parc. č. 6502, vinice, o výmere 119 m2, v k.ú. 
Vinohrady, na ktorého časti sa nachádza predmetná stavba. 

Pozemok registra „E“ UO parc. č. 6502 zodpovedá v registri „C“ KN dvom pozemkom: 
- pozemku registra „C“ KN parc. č. 6502, o výmere 108 m2, na ktorom je postavená stavba so 

súpisným číslom 2143 vo vlastníctve žiadateľa, 
- pozemku registra „C“ KN parc. č. 21677/14, o výmere 11 m2, ktorý bezprostredne susedí 

s pozemkom registra „C“ KN parc. č. 6502. 
Žiadateľ odôvodňuje svoju žiadosť o kúpu pozemku potrebou majetkoprávneho usporiadania 

a zosúladenia vlastníctva pozemku a budovy na ňom postavenej.  
Predmetný pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–

Nové Mesto. 
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, ak sa jedná o pozemok zastavaný 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. 50/2018 zo dňa 19.02.2018 
vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške 8.900,- €. 

Predchádzajúci súhlas primátora hlavného mesta SR Bratislavy s predajom uvedeného pozemku 
bol udelený dňa 09.04.2018.  
 
V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik, Mgr. Kozáková, Ing. Bielik, Ing. Winkler – navrhol zvýšiť kúpnu 

cenu na 17.800,- € . 
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Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/22, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť  predaj pozemku registra “E“ UO, v k.ú. Vinohrady parc. č. 
6502, vinice, o výmere 119 m2, vedeného na LV č. 6747 
; v prospech spoločnosti Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 – 7, 851 01  Bratislava, IČO: 00 211 087, 
v podiele 1/1. 
; v súlade s ustanovením § 9 ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom             
č. 50/2018 zo dňa 19.02.2018 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške: 17.800,- € 
; za podmienok: 

- kúpna zmluva bude kupujúcim 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 
- kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže uhradiť odplatu za užívanie pozemku vo výške 

stanovenej znaleckým posudkom, a to za obdobie od nadobudnutia vlastníctva stavby súpisné 
číslo 2143 do termínu zaplatenia kúpnej ceny, a to spolu s úhradou kúpnej ceny, pričom 
v prípade, že uvedená odplata nebude v danej lehote uhradená, tak kúpna zmluva zanikne 
(rozväzovacia podmienka) 

- 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. 
 
 

22. Návrh na schválenie predaja pozemkov - parcely registra “C“ č. 12922/2 o výmere 17 m2 
zastavané plochy a nádvoria a č. 12922/3 o výmere 19m2 zastavané plochy a nádvoria 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Andreja Krabáča a PhDr. 
Moniky Krabáčovej 

 
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 Kupujúci požiadali o kúpu pozemkov parc. registra “C“ č. 12922/2 

o výmere 17 m2 zastavané plochy a nádvoria a č. 12922/3 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria 
zapísané na liste vlastníctva číslo 5567, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre 
okres: Bratislava III., obec: Bratislava – Mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto to 
(ďalej len „pozemky“) do svojho vlastníctva, nakoľko na predmetných pozemkoch sa nachádzajú 
stavby – garáže vo vlastníctve kupujúcich, pričom kupujúci sú zároveň vlastníkmi susednej parc. č. 
12922/1 ako aj stavby - rodinného domu postavenom na susednom pozemku. 

Pozemky sú podľa protokolu č. 63/1991 zo dňa 30.09.1991 zverené do správy Mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto. 

Pozemky je možné predať kupujúcim za účelom umiestnenia garáží súp. č. 13873 a č. 11069 
nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch a to v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 

Kúpna cena je určená na základe znaleckého posudku č. 44/2018 vo výške 129,96 €/m2 pozemku 
po zaokrúhlení spolu za obidva pozemky vo výške 4.680,-€. 

S prevodom pozemkov prejavil primátor súhlas na základe predchádzajúceho súhlasu primátora č. 
05 01 00 17 18 s určením termínu zaplatenia kúpnej ceny pariacej hlavnému mestu SR Bratislave a to 
v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy. 
 
O 11:15 odišiel Ing. Gašpierik. 
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V diskusii vystúpili: Ing. Vítková – navrhla zvýšiť cenu na 250,- €/m2 pozemku. 
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/23, ktorým odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu s c h v á l i ť  predaj pozemkov – parc. registra “C“ č. 12922/2 o výmere 17 m2 
zastavané plochy a nádvoria a č. 12922/3 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria zapísané na 
liste vlastníctva číslo 5567, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres: 
Bratislava III., obec: Bratislava – Mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto (ďalej 
spolu aj ako „pozemky“) v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Ing. Andrej Krabáč a PhDr. Monika Krabáčová, obaja trvale bytom: 
Pluhová 59, 831 03 Bratislava (ďalej len „kupujúci“) 
; za kúpnu cenu najmenej vo výške 129,96 € m2/pozemku, t.j. spolu vo výške 4.680,- € (slovom 
„štyritisíc šesťsto osemdesiat euro“) za obidva pozemky  
; za účelom umiestnenia stavieb – garáží na predmetných pozemkoch a to garáže so súp. č. 13873 
postavenej na pozemku parc. č. 12922/2 a zapísanej na liste vlastníctva č. 6274 , vedeného Okresným 
úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres: Bratislava III., obec: Bratislava – Mestská časť Nové 
Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto a garáže so súp. č. 11069 postavenej na pozemku parc. č. 
12922/3 a zapísanej na liste vlastníctva č. 3850, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny 
odbor pre okres: Bratislava III., obec: Bratislava – Mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie: 
Nové Mesto v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
; za týchto podmienok 
1. Kúpna zmluva bude zo strany kupujúcich podpísaná v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak kúpna zmluva zo strany kupujúcich 
nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.  

2. Kupujúci sú povinní uhradiť dohodnutú výšku kúpnej ceny v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa 
uzavretia kúpnej zmluvy. 

3. V prípade ak kúpna cena nebude v prospech účtov uvedených v uzavretej kúpnej zmluve pripísaná 
v určenej lehote, uznesenie ako aj kúpna zmluva strácajú platnosť.   

s pripomienkou  kúpnu cenu pozemku  stanoviť na 250,- €/ m². 
 
 

23. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku – parcely registra „C“ 
č. 18261/9 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., sídlo: Mlynské 
Niyy 44/b, 825 11 Bratislava za účelom uloženia a prevádzkovania plynárenského 
zariadenia 

 
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 Oprávnený požiadal o zriadenie vecného bremena k časti pozemku 

vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  parc. registra “C“ č. 18261/9 o výmere 153 m2 
zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vinohrady a zapísanej na LV č. 
3686 a to z dôvodu plánovanej stavby – „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1 
Deviata_UO00079_2019“, ktorá sa má realizovať aj na predmetnom pozemku. 

Vecné bremeno má byť zriadené za účelom uloženia a prevádzkovania plynárenského zariadenia 
ako aj následnej údržby, opráv, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek ďalších potrebných úprav 
plynárenského zariadenia vrátane jeho odstránenia.  

V súčasnosti je povolenie uvedenej stavby, t.j. rekonštrukcie plynovodov predmetom stavebného 
konania, pričom je potrebné preukázanie právneho vzťahu stavebníka, v danom prípade oprávneného, 
k stavbou dotknutému pozemku.  

Súčasťou predkladaného materiálu je vyznačená časť pozemku, ku ktorej sa bude zriaďovať vecné 
bremeno, pričom presné vymedzenie rozsahu vecného bremena bude zamerané geometrickým plánom 
po zrealizovaní časti stavby týkajúcej sa uvedeného pozemku, t.j. po uložení plynárenského zariadenia 
na predmetnom pozemku v zmysle projektu stavby resp. právoplatného stavebného povolenia.  
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Zároveň po zhotovení geometrického plánu bude možné určiť znaleckým posudkom výšku 
jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na zaťaženom pozemku. 
 
V diskusii nikto nevystúpil. 

 
 Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/24, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu  

a)  s c h v á l i ť 
;  zriadenie budúceho vecného bremena k časti pozemku vo vlastníctve Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, parc. registra “C“ č. 18261/9 o výmere 153 m2 zastavané 
plochy a nádvoria nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vinohrady a zapísanej na LV 
č. 3686 a to v prospech SPP-distribúcia, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, IČO: 35 910 739, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I., oddiel Sro, vložka č.: 3481/B (ďalej ako „budúci oprávnený“ alebo „oprávnený“)   

; za účelom uloženia a prevádzkovania plynárenského zariadenia v rámci  plánovanej 
stavby – „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata_UO00079_2019“ 
(ďalej ako „stavba“) ako aj následnej údržby, opráv, rekonštrukcie, modernizácie 
a akýchkoľvek ďalších potrebných úprav plynárenského zariadenia vrátane jeho 
odstránenia  

; v rozsahu stanovenom geometrickým plánom na zameranie vecného bremena po 
zrealizovaní plánovanej časti stavby 

; za jednorazovú odplatu, ktorá bude určená po zrealizovaní plánovanej časti stavby a 
vyhotovení geometrického plánu na základe znaleckého posudku vyhotoveného 
mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto    

b) s p l n o m o c n i ť 
starostu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého  
k podpísaniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s budúcim 
oprávneným za podmienok: 
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude budúcim oprávneným 

z vecného bremena podpísaná v lehote do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve 

- návrh obsahu zmluvy o zriadení vecného bremena bude tvoriť prílohu k zmluve 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

- v prípade, ak zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude budúcim 
oprávneným z vecného bremena v určenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 
platnosť 

- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena stratí platnosť a účinnosť 
v prípade, ak budúca zmluva o zriadení vecného bremena nebude uzavretá v lehote 
najneskôr do 30.09.2019. 

c) s p l n o m o c n i ť 
starostu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého  
k podpísaniu realizačnej zmluvy o zriadení vecného bremena s oprávneným, ktorá bude 
uzatvorená na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a na základe 
ktorej bude v prospech oprávneného na časti parc. registra “C“ č. 18261/9 o výmere 153 
m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vinohrady 
a zapísanej na LV č. 3686  v rozsahu stanovenom geometrickým plánom po zrealizovaní 
časti stavby zriadené trvalé a časovo neobmedzené vecné bremeno spočívajúce v 
povinnosti Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto strpieť na predmetnom pozemku 
uloženie a prevádzkovanie plynárenského zariadenia ako aj následnú údržbu, opravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek ďalšie potrebné úpravy plynárenského 
zariadenia vrátane jeho odstránenia a to za jednorazovú odplatu určenú znaleckým 
posudkom za podmienok: 
- zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná 

v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy oprávnenému na 
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, najneskôr však do 30.09.2019 
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- oprávnený bude povinný uhradiť jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena 
v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena 

- v prípade, ak odplata za zriadenie vecného bremena nebude v prospech účtu 
uvedeného v uzavretej zmluve o zriadení vecného bremena uhradená v určenej lehote, 
zmluva o zriadení vecného bremena stratí platnosť. 

bez pripomienok. 
 
 

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

 
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 žiadateľka podala žiadosť o nájom kancelárie č. 314 dňa 
15.01.2018, následne doplnila žiadosť dňa 24.01.2018. V žiadosti požaduje o nájom 
miestnosti č. 314 v objekte na Halkovej ulici č. 11 v Bratislave za 1,- euro na rok plus energie.  

V žiadosti uvádzala, že bude potrebovať jedine kúrenie, teda aby miestnosť bola patrične 
odvlhčená a aby v nej bola taká konštantná teplota, aby priestor a veci v ňom uložené, 
nezhodnotila plieseň, či príbuzné javy.  

Kanceláriu chce žiadateľka použiť na uskladnenie termoplastových, železných a iných 
zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok a na uskladnenie kníh. 

Po podrobnom preverení žiadosti a podmienok, ktoré menovaná požaduje listom zo dňa 
27.03.2018 bola písomne upovedomená, že mestská časť vzhľadom na technický stav 
nehnuteľnosti, mestská časť nevie zabezpečiť, aby bola miestnosť patrične odvlhčená a aby 
v nej bola konštantná teplota.  

Žiadateľka na žiadosti trvá a žiadala listom zo dňa 06.04.2018, aby bola jej žiadosť 
prerokovaná a ako mimoriadny bod rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 10.04.2018. 

Listom zo dňa 03.05.2018 opakovane žiada o nájom kancelárie. 
Osobitný zreteľ v žiadosti neuviedla. Žiadosť odôvodnila tým, že je na invalidnom vozíku 

a akútne potrebuje priestory. 
Predkladateľ materiálu vzhľadom na opakované žiadosti žiadateľky, predkladá jej žiadosť 

na prerokovanie v miestnej rade  
 
V diskusii vystúpili: Ing. Vítková, Ing. Winkler, Ing. Galamboš, Mgr. Kusý, Ing. Bielik. 

 
 Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/25, ktorým neodporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť  prenájom kancelárie č. 314 o výmere 14 m² na 3. poschodí 
administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave so súpisným číslom 2953 postavenej na 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 12738/10  
;  na dobu určitú, do 31.12.2018 
; pre Petru Mikulovú, Pluhova 10, 831 03 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: 
• žiadateľka nevykonáva verejne prospešnú činnosť  
; za nájomné vo výške: 1,- €/m2/ rok 
bez pripomienok. 
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25. Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2018 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 
2017 

 
Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Ján 

Borčin, tajomník Redakčnej rady HNM a Mgr. Jana Škutková, výkonná redaktorka HNM. 
 
Dôvodová správa uvádza, že Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2018 je predkladaná v súlade 
s Vecným plánom zasadnutí Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Miestneho 
zastupiteľstva Bratislava – Nové Mesto na rok 2018. 
 

V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš. 
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/26, ktorým b e r i e   n a   
v e d o m i e Správu o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2018 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2017 bez 
pripomienok. 

 
 

26. R01 - Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zásadám prenajímania stavieb, nebytových 
priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a zvereným 
jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 

 
Materiál predložil Dušan Noga, riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinčiakova, spracovateľ materiálu je Mgr. 

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

 
Dôvodová správa uvádza, že Dôvodom predloženia návrhu Dodatku č. 2 k Zásadám prenajímania 

stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a 
zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou je skutočnosť, že k 31.12.2017 skončila 
platnosť nájomných zmlúv s reklamnými spoločnosťami: 

- ISPA s.r.o. 
- Nubium s.r.o. 
- AKZENT BigBoard a.s.  
- euroAWK s.r.o. 
Nové nájomné zmluvy, resp. prijatie dodatkov k nájomným zmluvám sa nepodarilo uskutočniť, 

keďže nájomcovi nie sú ochotný zaplatiť sumu 750,00 eur/rok za bilboard, ktorý je v súčasnej dobe 
hranicou staveniska – umiestnenie bunkoviska k stavbe „Národného futbalového štadióna“. 

Neprijatím návrhu dodatku predstavuje výpadok vo financiách rozpočtu školy v sume 18 000,00 
eur/rok.  

Voči všetkým reklamným spoločnostiam sú v súčasnej dobe podané žaloby na vypratanie 
pozemkov/oplotení.  

V rámci vzájomných rokovaní reklamné spoločnosti sú ochotné uhradiť ročne za bilboar 
v rozmroch 510x240 cm nájom vo výške 500,00 eur/rok. Za bigboard o rozmeroch 980x380 m sú 
ochotný zaplatiť nájomné vo výške 1850,00 eur/rok. 
 

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

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/27.1, ktorým odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu  

a)  s c h v á l i ť  
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návrh Dodatku č. 2 Zásad prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo 
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným je do správy hlavným 
mestom Slovenskej republiky Bratislava 

b)  splnomocniť 
      starostu  

k vydaniu úplného znenia Zásad prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov 
vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným je do správy hlavným 
mestom Slovenskej republiky Bratislava 

s pripomienkami: 
- stanoviť rovnaké podmienky ako na ZŠsMŠ Jeséniova 
- obmedziť platnosť výnimky na rok 2018 

 
 

27. R02 - Návrh na zmenu uznesenia č. 24/21 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto zo dňa 10. apríla 2018 

 
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 prípravou nájomných zmlúv k prenájmu 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, bola vznesená pripomienka nájomcu 
vo veci úpravy trvania nájomnej zmluvy vo vzťahu k pozemku registra „C“ KN parc. č. 11279/5. 

Nájomca navrhuje zmenu pôvodne navrhovanej doby nájmu (do 31.07.2018) upraviť tak, že doba 
nájmu bude naviazaná na dobudovanie komunikácie na predmete nájmu. S pôvodne požadovanou 
fixnou dobou nájmu nesúhlasí z dôvodu, že v súčasnej dobe ešte nemá vydane stavebné povolenie na 
komunikáciu, t. j. nevieme zaručiť pôvodne navrhovaný termín (do 31.07.2018), keďže samotnú 
realizácií stavby odhaduje na cca 3-4 mesiace od zahájenia prac na základe právoplatného stavebného 
povolenia.  

Vzhľadom k uplatnenej pripomienke nájomcu, ktorá vo svojej podstate znamená finančný príjem 
pre rozpočet mestskej časti, predkladáme návrh na zmenu uznesenia č. 24/21 Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.   
 

V diskusii vystúpili: Mgr. Biharyová. 
 

 Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/27.2, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu   s c h v á l i ť zmenu uznesenia číslo 24/21 Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 10. apríla 2018 v časti písm. b) tak, že sa vypúšťa text 
v znení: 

„na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.07.2018“ 
a nahrádza sa textom v znení: 

„na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do protokolárneho odovzdania komunikácie 
a chodníka vybudovaných na Predmete nájmu Prenajímateľovi“  

bez pripomienok. 
 
 

28. R03 - Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov budovy Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto na ul. Junácka č. 1 v Bratislave   

 
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. 
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Dôvodová správa uvádza, že Mestská časť mala dlhé roky uzavretú/uzavreté nájomnú/é zmluvu/y 
so spoločnosťou Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby, so sídlom Tomášiková 28, 821 01 
Bratislava, konkrétne Zmluva č. 216/2007 o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.08.2016 
a Zmluva č. 217/2007 na zabezpečenie stravovania zamestnancov zo dňa 16.08.2016. Zmluvy boli zo 
strany mestskej časti vypovedané, výpovedné lehoty uplynuli 31.12.2017.  

Priestory sú v súčasnej dobe nevyžívané. Nový nájomca je ochotný vykonať všetky potrebné 
úpravy, ktoré pozostávajú z: 

- vymaľovanie priestorov      v sume 2 000,00 eur 
- komplexnej dezinfekcie priestorov (plesne, mastnota, zažratá špina) v sume    600,00 eur 
- výmene dvoch oblúkových nadstavieb ohrevného pultu  v sume    300,00 eur 
- výmene stolov a stoličiek 
- výmene záclon 
- výmene podlahy a stropných svietidiel     v sume 5 700,00 eur 
- repasovanie existujúcej gastrotechniky vrátane  
vykonania hĺbkového čistenia      v sume    500,00 eur 
- objednávkový systém – karty      v sume 2 000,00 eur 
Všetky úpravy, pri ktorých je uvedená aj suma predpokladaných nákladov sa stanú majetkom 

mestskej časti, resp. ich vykonanie je nevyhnutné k dosiahnutiu účelu nájmu a teda by tieto činnosti 
musela vykonať mestská časť na vlastné náklady. 
 

V diskusii vystúpili: Mgr. Biharyová. 
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/27.3, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu   s c h v á l i ť 

prenájom priestorov na II. nadzemnom podlaží v stavbe so súpisným číslom 3216 postavenej na 
pozemku registra „C“  KN parc. č. 15123/11, okres Bratislava III, obec: BA-MČ Nové Mesto , 
katastrálne územie Nové Mesto, a to v špecifikácii: výdajňa jedál, jedáleň, šatňa, umyváreň riadu 
v celkovej výmere 201,30 m² 
; za účelom prevádzkovania závodnej jedálne v budove miestneho úradu 
; na dobu určitú – 6 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 
; za nájomné vo výške 500,00 €/mesačne 
; pre spoločnosť BEVANDA, s.r.o., so sídlom Pribinova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 45 701 971, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67516/B 
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca okrem nájomného vo výške 500,00 
€/mesiac prenajatý priestor na vlastné náklady upraví tak, aby tento spĺňal hygienické štandardy; 
; nájomca zabezpečí najmä: 

- vymaľovanie priestorov        v sume 2 000,00 € 
- komplexnú dezinfikáciu priestorov (plesne, masnota, zažratá špina) v sume    600,00 € 
- výmenu dvoch oblúkových nadstavieb ohrevného pultu    v sume    300,00 € 
- výmenu podlahy a stropných svietidiel      v sume 5 700,00 € 
- repasovanie existujúcej gastrotechniky vrátane vykonania 
   hĺbkového čistania         v sume    500,00 € 

   minimálna hodnota vykonaných činností predstavuje sumu 9100,00 €; okrem uvedených činností 
nájomca na vlastné náklady zabezpečí výmenu mobiliáru (stoly, stoličky, záclony) 
; 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  
bez pripomienok. 
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29. R04 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu stavby so súpisným 
číslom 119 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/2, nebytového 
priestoru č. 7-901 v stavbe so súpisným číslom 120 postavenej na pozemku registra „C“ 
KN parc. č. 11299/5 a nebytového priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným číslom 121 na 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/3 všetko v katastrálnom území Nové Mesto 

 
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 je správcom stavby so súpisným číslom 119 postavenej 
na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/2, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č.NOVÉ MESTO, 
list vlastníctva číslo 3749, katastrálne územie Nové Mesto, nebytového priestoru č. 7-901 v stavbe so 
súpisným číslom 120 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11299/5, okres: Bratislava III, 
obec: BA-m.č.NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 5757, katastrálne územie Nové Mesto a 
nebytového priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným číslom 121 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 
11300/3, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č.NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 3758, katastrálne 
územie Nové Mesto všetko v katastrálnom území Nové Mesto (ďalej len „predmet OVS“). Predmet 
OVS tvorí dispozične jeden celok a v minulosti bol využívaný mestskou časťou ako stravovacie 
zariadenie, ktoré zabezpečovalo stravu (príprava, výdaj, distiribúcia) pre seniorov v rámci mestskej 
časti a to prostredníctvom nájomcu spoločnosti GERDOS, s.r.o., so sídlom Pri Šajbách 18, 831 06 
Bratislava, IČO: 36 363 677. 

Nájomný vzťah bol ukončený dohodou ku dňu 31.decembra 2016. 
Od uvedeného dátumu je predmet OVS bez využitia. Mestská časť predmet OVS ponúkala 

k prenájmu prostredníctvom svojho webového sídla, avšak bezúspešne. 
Predmetom OVS nie sú hnuteľné veci a technológie, ktoré sa v predmete OVS 

nachádzajú, jedná sa o zariadenie jedálne (stoly, stoličky), zariadenie výdajne (ohrevné pulty, 
police), zariadenie kuchyne (plynové šporáky, digestory, chladnička, police, pracovné stoly 
a pod.) 

Nakoľko mestská časť k dnešnému dňu nebola úspešná vo veci zabezpečenia využitia 
predmetu nájmu a ponuka nájmu prostredníctvom webovej adresy mestskej časti bola 
rovnako neúspešná, javí sa ako účelné a hospodárne nakladanie s týmto majetkom jeho 
prenájom formou obchodnej verejne súťaže.   
 

V diskusii vystúpili: Mgr. Biharyová. 
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/27.4, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu    

1. s c h v á l i ť  
vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu k uzavretiu 
nájomnej zmluvy k prenajatiu: 
- stavby so súpisným číslom 119 postavenej na pozemku registra „C“ KN par. Č. 

11300/2, okres Bratislava III, obec: BA-MČ Nové Mesto, list vlastníctva číslo 3749, 
katastrálne územie Nové Mesto 

- nebytového priestoru č. 7-901 v stavbe so súpisným číslom 120 postavenej na 
pozemku registra „C“ KN par. Č. 11299/5, okres Bratislava III, obec: BA-MČ Nové 
Mesto, list vlastníctva číslo 5757, katastrálne územie Nové Mesto 

- nebytového priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným číslo 121 na pozemku registra 
„C“ KN par. Č. 11300/3, okres Bratislava III, obec: BA-MČ Nové Mesto, list 
vlastníctva číslo 3758, katastrálne územie Nové Mesto všetko v katastrálnom území 
Nové Mesto 

2. s c h v á l i ť 
priložené podmienky Obchodnej verejnej súťaže 

3. p o v e r i ť 
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starostu mestskej časti 
k vymenovaniu 5člennej komisie, ktorá určí poradie najvýhodnejších ponúk a/alebo 
odporučí miestnemu zastupiteľstvu neprijať žiadnu z predložených ponúk 

bez pripomienok. 
 

 
30. R05 – Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2018 
 
Materiál predložil Ing. Martin Böhm, miestny kontrolór, spracovateľ materiálu je Ing. Martin 

Böhm, miestny kontrolór. 
 

Materiál sa predkladá v zmysle Vecného plánu. 
 

V diskusii nikto nevystúpil. 
 
 Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/27.5, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu  s c h v á l i ť  plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na 
II. polrok 2018 bez pripomienok. 

 
 
31. R06 - Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov Základnej školy s materskou 

školou na ul. Riazanská 75 v Bratislave   
 
Materiál predložil PhDr. Ján Papuga, riaditeľ ZŠ s MŠ Riazaňská, spracovateľ materiálu je Mgr. 

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

Dôvodová správa uvádza, že zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 08.08.2008 
prenechala Základná škola s materskou školou, Riazanská 75 v Bratislave (ďalej len „škola“) časť 
svojich priestorov do užívania Súkromnej strednej odbornej školy HOST, Riazanská 75, Bratislava, so 
sídlom Riazanská 75, 831 03 Bratislava, IČO: 30 792 975 (ďalej len „nájomca“). Zmluva bola 
uzavretá na obdobie od 01.09.2008 do 30.06.2018.  

Škola prenechala nájomcovi do užívania priestory na I., II. a III. nadzemnom podlaží. Nájomca         
zároveň užíva spoločne so školou jedáleň, telocvičňu a spoločné priestory chodieb (bližšie                     
v grafických prílohách). Ročné nájomné predstavovalo sumu 20 200,99 eur. 

Predkladaný návrh uznesenie podrobne špecifikuje priestory, ktoré sú v užívaní nájomcu. 
Nakoľko nájomca a škola užívajú telocvičňu spoločne (podľa vlastných rozvrhov vyučovacích hodín),             
uznesenie obsahuje osobitne sadzbu nájomného za jednu vyučovaciu hodinu počas, ktorej nájomca 
užíva telocvičňu. Výška nájomného predstavuje sumu 30 000,00 eur/rok za všetky priestory užívané 
nájomcom s výnimkou telocvične. Osobitný zreteľ je v tomto prípade vyjadrený stavebnými prácami 
nevyhnutnými k vytvoreniu dvoch nových tried. Hodnota vykonaných stavebných úprav vrátane        
vypracovania jednoduchej projektovej dokumentácie predstavuje sumu 30 000,00 eur. Pre nájomcu je 
vykonanie stavebných úprav nepeňažným plnením, ktoré škole (a zriaďovateľovi) poskytne v prvom 
roku trvania nájomného vzťahu.  
 

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

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/27.6, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu   s c h v á l i ť  prenájom časti priestorov v stavbe so súpisným číslom 672 
postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12204/1, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č.NOVÉ 
MESTO, katastrálne územie Nové Mesto, a to v špecifikácií: 
 

Označenie priestoru Účel miestnosti Plocha v m2 
1,05 sklad 5,500 
1,09 kancelária 8,378 
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1,11 učebňa 53,072 
1,12 predsieň 3,600 
1,13 sklad 5,310 
1,14 predsieň 6,318 
1,15 kancelária 17,664 
1,16 kancelária 18,880 
1,17 kancelária 17,600 
1,18 sklad 18,476 
169 telocvičňa 658,620 
201 učebňa 53,270 
202 učebňa 56,515 
203 učebňa 55,370 
213 učebňa 54,045 
214 chodba - schodisko 76,295 
215 učebňa 52,670 
301 učebňa 53,270 
302 učebňa 56,515 
303 sklad 17,840 
314 chodba – schodisko 76,277 
315 umyváreň 9,550 
316 WC dievčatá 17,270 
317 umyváreň 6,140 
318 WC chlapci 17,320 
401 učebňa 53,270 
402 učebňa 56,113 
403 učebňa 55,365 
411 učebňa 54,045 
412 chodba + schodiska 77,117 
413 učebňa 52,250 

Celková prenajatá plocha                                                                                    1821,195 
 
; za účelom prevádzkovania Súkromnej strednej odbornej školy „HOST“  
; na dobu určitú od 01.07.2018 do 31.08.2021   
; za nájomné 
a) za všetky prenajímané priestory s výnimkou priestorov telocvične   

v sume 30 000,00 eur/ rok 
b) za využívanie telocvične   
 v sume 2,50 eur/vyučovacia hodina 
; pre Súkromnú strednú odbornú školu HOST, Riazanská 75, Bratislava, Riazanská 75, 831 03             
Bratislava, IČO 30 792 975 
; 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 31.08.2018           
vypracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu k stavebným úpravám, ktoré budú spočívať 
v odstránení steny medzi dvoma učebňami, vybudovanie novej priečky vrátane vyspravenia stien, 
stropov a položenie novej podlahovej krytiny, čím vzniknú dve nové triedy. Následne celý priestor 
(obe triedy) vymaľovať. Do novej triedy doviesť rozvod vody a kanalizácie, umiestniť a na rozvody 
napojiť umývadlo; zrealizovať elektrické vedenie tak, aby bolo v oboch triedach samostatné osvetlenie 
a presunúť osvetlenie tak, aby sa dosiahla dobrá svetelnosť v oboch triedach. Po odstránení starých 
dverí, osadiť novú zárubňu vrátane dverového krídla. Riadne odstrániť odpad zo stavebných úprav 
a následne upratané (pripravené k výučbe) odovzdať mestskej časti.  

Vykonané práce v rámci plnenia osobitného zreteľa (vrátane hodnoty projektovej dokumentácie) 
budú predstavovať minimálne hodnotu 30 000,00 eur (slovom: tridsaťtisíc eur) 
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; za týchto podmienok: 
a) 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; 

b) v prípade, ak nájomca v lehote do 31.08.2018 neodovzdá práce/nevykoná činnosti definované 
ako osobitný zreteľ a tieto práce neodovzdá/nevykoná činnosti definované ako osobitný zreteľ 
ani v dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní, je povinný mestskej časti zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 30 000,00 eur. Túto podmienku musí nájomná zmluva s nájomcom 
obsahovať, ak táto podmienka nebude zahrnutá do textu nájomnej zmluvy s nájomcom, toto 
uznesenie stráca platnosť; 

c) nájomná zmluva bude ďalej obsahovať ustanovenie: „Nájomca prehlasuje, že po ukončení            
nájomného vzťahu založeného touto Zmluvou nebude požadovať vydanie plnenia, ktoré by 
zodpovedalo hodnote zodpovedajúcej prípadné zhodnotenie stavby a/alebo by mohlo          
zodpovedať takejto hodnote, nakoľko prenajímateľa so súhlasom zriaďovateľa nájomné za 
obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019 prijal formou vykonaných stavebných úprav, ktorú sú 
bližšie špecifikované v prílohe číslo 1 tejto zmluvy – uznesenie; a v prípade, ak nájomca         
stavebné úpravy podľa prílohy číslo 1 tejto zmluvy – uznesenie nevykonal a to ani 
v dodatočne určenej lehote, zriaďovateľ si uplatnil zmluvnú pokutu vo výške 30 000,00 eur. 
Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú, že všetky investície           
vykonané nájomcom, ktoré nájomca realizoval v súvislosti so zabezpečením účelu                  
prevádzkovania Súkromnej strednej odbornej školy „HOST“ a to na základe tejto Zmluvy a aj 
na základe nájomných zmlúv z minulosti, boli vykonané so súhlasom zriaďovateľa a nájomca 
po ukončení Zmluvy nepožaduje ich kompenzáciu.“  

s pripomienkou materiál prerokovať s riaditeľom ZŠsMŠ Riazanská a Súkromnou strednou 
školou HOST. 
 
 

32. Informácia budova Vernosť 
 

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 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto uzatvorila Nájomnú zmluvu č. 
124/2017 zo dňa 30.05.2017 (ďalje v texte ako „Zmluva“) so spoločnosťou BELEMIT, s.r.o. (ďalej 
v texte ako „nájomca“), ktorá bola vybratá v rámci obchodnej súťaže (uznesenie miestneho 
zastupiteľstva č. 16/10 zo dňa 16.12.2016) a schválená miestnym zastupiteľstvom ako úspešný 
uchádzač. 

Predmetom nájmu bola nehnuteľnosť nachádzajúca sa na Nobelovej ul. č. 3 v Bratislave v k.ú. 
Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA-m.č. Nové Mesto, na pozemku registra „C“ KN –parc. č. 
13528, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 3749, a to stavby – spoločenský dom s tromi 
nadzemnými podlažiami, so súpisným číslom 1300 (ďalej v texte ako „budova“). 

Nájomca bol povinný podľa Zmluvy platiť ročne nájomné vo výške 36 000,-  € so splatnosťou 
v štvrťročných splátkach vo výške 9 000,-€  k 5. dňu kalendárneho dňa prvého mesiaca daného 
kalendárneho štvrťroka. 

Súčasťou nájomného bolo investičné nájomné vo výške 208 111,90 €, ktoré malo byť 
preinvestované do nehnuteľnosti v troch etapách. 

Prvá etapa – rekonštrukcia 3 NP investícia vo výške 101 783,50 € mala byť vykonaná 
do 31.12.2017 k čomu nedošlo. Uvedená skutočnosť bola zistená dňa 26.02.2018 šetrením vykonaným 
príslušnými zamestnancami. 

Listom zo dňa 26.02.2018 mestská časť vyzvala nájomcu na zaplatenie dlžného nájomného, 
následne listom zo dňa 19.03.2018 bol nájomca vyzvaný na zaplatenie nájomného a doplnenie 
finančnej zábezpeky (fotokópia listu v prílohe). List bol nájomcovi doručený dňa 05.04.2018 na výzvu 
nereagoval písomne ani telefonicky. 

Vzhľadom k tomu, že nájomca nezaplatil nájomné, nekomunikoval s prenajímateľom, nevykonal 
žiadny pokus o zmier, listom zo dňa 04.04.2018 doručeným dňa 04.05.2018 bolo nájomcovi doručené 
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odstúpenie od zmluvy, výzva na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 101 783,50 € a výzva na 
zaplatenie nájomného. 

Dňa 16.05.2018 zamestnanec nájomcu pán Berzedy ml. zaslal zoznam podnájomníkov, ktorí 
užívajú toho času jednotlivé miestnosti v budove Vernosť. 

V súčasnosti je nedoplatok na nájomnom 18 000,- €, pričom listom zo dňa 17.05.2018 požiadal 
Nájomca o započítanie pohľadávky so zábezpekou, ktorá je toho času vo výške 6 000,- €.  

Dňa 17.05.2018 mestská časť prostredníctvom svojho zamestnanca kontaktovala 70 percent 
podnájomníkov prítomných v budove formou osobnej návštevy. Prítomným bola poskytnutá 
informácia, že pôvodnému nájomcovi skončil nájom a mestská časť ako vlastník sa pokúsi zabezpečiť 
plynulý chod budovy. 

Nasledovný postup: 
a) vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž, 
b) prijať zmenu Zásad prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným do správy hl. mestom SR v časti cenové 
výmery ako prípady hodné osobitného zreteľa, tak aby bolo možné prenajať jednotlivé 
priestory v budove Vernosť, 

c) osloviť písomne všetkých bývalých podnájomníkov, aby do času uzatvorenia nájomnej 
zmluvy podľa bodu b) platili z titulu bezdôvodného obohatenia. 

 
V diskusii vystúpili: Mgr. Petríková, Mgr. Kusý,JUDr. Ing. Baník. 

 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/27.7, ktorým b e r i e   n a 

 v e d o m i e  Informáciu budova Vernosť bez pripomienok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

      
Ing. Pavol Galamboš v.r. 

overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 22.05. 2018 
Zapísala: Ing. Libuše Jamnická 


