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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo konštatuje, že:

1. Trvá plnenie uznesení:

05/03D; 06/04/01; 08/09; 08/10; 08/16; 11/15; 13/25; 16/07C; 16/31; 16/32.3; 16/15; 17/17; 
18/27.1; 19/08; 19/41.3; 20/07; 22/15; 22/23; 23/07; 24/14; 24/15; 24/16; 24/25; 24/38

2. Splnené boli uznesenia:

24/04; 24/05; 24/06; 24/07; 24/08; 24/09; 224/10; 24/11; 24/12; 24/13; 24/17; 24/18; 24/19; 
24/20; 24/21; 24/22; 24/23; 24/24; 24/26; 24/27; 24/28; 24/29; 24/30; 24/31; 24/32; 24/33; 
24/34; 24/35; 24/36; 24/37; 25/04

3. Zrušené boli uznesenia:
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1. Trvá plnenie uznesení:

Dátum prijatia uznesenia: 29.4.2015
05/03 D Miestne zastupiteľstvo
D.  ž i a d a
     starostu MČ,
aby pravidelne zabezpečoval prezentáciu návrhu rozpočtu mestskej časti pred všetkými poslancami miestneho 
zastupiteľstva a to v dostatočnom časovom predstihu pred jeho predložením na rokovanie komisií miestneho 
zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a to tak, aby mali poslanci možnosť podávať k nemu 
pripomienky a návrhy.
Vyhodnotenie: v konaní
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 7.5.2015
06/04/01 Miestne zastupiteľstvo    
ž i a d a
starostu MČ B-NM,
aby pravidelne zabezpečoval, aby sa na všetkých pozvánkach na kultúrne, spoločenské a iné akcie (napr. brigády, 
atď.), ktoré sú financované plne alebo čiastočne z prostriedkov mestskej časti, alebo na ktorých sa mestská časť 
organizačne, materiálne, personálne alebo iným spôsobom podieľa, uvádzalo namiesto slovných spojení 
„starosta MČ Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý pozýva“ alebo „starosta MČ Bratislava – Nové Mesto 
Mgr. Rudolf Kusý a miestni poslanci pozývajú“ slovné spojenie „Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
pozýva“
Vyhodnotenie: v konaní
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2015
08/09    Miestne zastupiteľstvo

1. zrušuje 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/27.2 zo 
dňa 16.06.2015

2. žiada starostu
1. aby požiadal Bratislavský samosprávny kraj o delimitáciu časti pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. 
Nové  Mesto  zapísaného  na  LV č.  4196  vo  výlučnom  vlastníctve  Bratislavského 
samosprávneho kraja,  v prospech hlavného mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy, 
v predpokladanom rozsahu 2000 m2,  z dôvodu plánovanej výstavby športoviska pre 
potreby detí a mládeže,

2. aby  požiadal  hlavné  mesto  Slovenskej  republiky  Bratislavu  o  následné  zverenie 
predmetnej časti pozemku registra 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané 
plochy a nádvoria v k.ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196.

  3. schvaľuje
zámer, na predmetnej časti pozemku registra „C“ parc. č. 13132/2 o celkovej výmere 9716 
m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196, po jeho 
zverení,  vybudovať  športovisko  pre  potreby  detí  a mládeže,  najmä  v súvislosti 
s preventívnymi opatreniami  zamedzujúcimi  drogovej  závislosti  a následnej  kriminality 
mládeže, ako aj s účelovým využitím priestoru športoviska pre cyklistov, korčuliarov a iné 
druhy dynamických športov.

- bez  pripomienok  Hlasovanie : za  :  13
                                                                  proti :    0

          zdržali sa  :   3

Vyhodnotenie: v konaní
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/10    Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a 
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starostu mestskej časti,
aby  pravidelne  zabezpečoval  zverejňovanie  všetkých  rozpočtových  opatrení  na  oficiálnej 
internetovej stránke mestskej časti a to najneskôr do päť pracovných dní odo dňa ich podpisu 
starostom mestskej časti, alebo inou poverenou osobou

Termín plnenia: trvale
 Hlasovanie : za  :  17

                                                                  proti :   0
           zdržali sa  :   0

Vyhodnotenie: v konaní
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/16    Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a 
starostu mestskej časti,
aby informoval písomne všetkých poslancov o každom väčšom investičnom zámere, ktorý má 
10 a viac bytových jednotiek alebo porovnateľný rozsah zariadení občianskej vybavenosti už 
v čase prípravy stanoviska mestskej časti k predmetnému zámeru v rozsahu – investor, zámer, 
stručný charakter, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť.

Termín plnenia: trvalý
 Hlasovanie : za  :  17

                                                                  proti :   0
           zdržali sa  :   0

Vyhodnotenie: v konaní
===================================================================
11/15    Miestne zastupiteľstvo

žiada starostu mestskej časti
a) o spracovanie  a zverejnenie  informácie  o aktuálnom  stave  rozpracovanosti  a o časový 

harmonogram spracovania ÚPN Z Biely kríž, ÚPN Z Mierová kolónia, ÚPN Z Ľudová 
štvrť, ÚPN Z Jelšová, ÚPN Z Nobelová, ÚPN Z Zátišie (Emiháza)

Vyhodnotenie:
(5.06.2018 - Závodná)

 ÚPN Z Biely Kríž
 ÚPN Z Mierová kolónia
 ÚPN Z Ľudová štvrť

Oddelenie ŽP a ÚP aktuálne vyhodnocuje a aktualizuje návrh zadania ÚPN Z Biely Kríž, 
návrh zadania ÚPN Z Mierová kolónia, návrh zadania ÚPN Z Ľudová štvrť.
Zároveň vyhodnocuje stanoviská a pripomienky dotknutých orgánov samosprávy, štátnej 
správy  a právnických  a  fyzických  osôb,  ktoré  boli  vznesené  v procese  prerokovania 
návrhu zadania - ÚPN Z Biely Kríž, ÚPN Z Mierová kolónia a ÚPN Z Ľudová štvrť. 
Z uvedeného vyplývajú požiadavky na aktualizáciu podkladov pre ďalšiu etapu – návrh 
jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií. Tieto sa v súčasnosti kompletizujú.

Termín: do 30. septembra 2018

 ÚPN Z Jelšová
K aktuálnemu stavu rozpracovanosti  územného plánu zóny je  vypracovaná samostatná 
informácia:   „Informácia  o  postupe  prác  pre  vypracovanie  upraveného  Návrhu 
Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre“.
V súčasnosti  prebieha kontrola /  aktualizácia návrhu ÚPN Z Jelšová,  jeho dorokovania 
so spracovateľom a pod. 
Bude potrebné vypracovať dodatok k zmluve o dielo z dôvodu zmeny osoby zodpovednej 
za obstarávanie ÚPD. Od roku 2017 je ňou Ing. arch. Marta Závodná, reg, č. 340.

Termín: v procese
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 ÚPN Z Nobelova (Dimitrovka) 
V máji 2017 sa ukončilo vyhodnotenie pripomienok k návrhu zadania ÚPN Z Nobelova, 
v júni sa uskutočnilo dorokovanie neakceptovaných pripomienok k návrhu zadania ÚPN 
Z Nobelova, v júli 2017 spracovateľ vypracoval čistopis zadania.
V júli  bolo  vypracované  oznámenie  o strategickom   dokumente,  ktoré  je  pripravené 
na expedovanie  odboru  starostlivosti  o životné  prostredie  OÚ  Bratislava.  V novembri 
2017  bolo  Okresným  úradom  Bratislava,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie 
rozhodnuté,  že  navrhovaný  strategický  dokument  „Územný  plán  zóny  Nobelova“  sa 
nebude  posudzovať  podľa  zákona  č.  24/2006  Z. z.  o posudzovaní  vplyvov  na  životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V auguste  2017  sme  požiadali  odbor  výstavby  a bytovej  politiky  OÚ  Bratislava 
o posúdenie  v  zmysle  §  20 ods.  5 zákona  č.  50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
V máji  2018  bol  v súlade  s  §  20  ods.  5  zákona  č.  50/1976  o  územnom  plánovaní 
a stavebnom  poriadku  udelený  súhlas  nadradeným  orgánom  územného  plánovania. 
Na základe tohto je možné Zadanie ÚPN Z Nobelova schváliť Miestnym zastupiteľstvom 
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Termín: príprava materiálu do MR 26.06.2018

 ÚPN Z Zátišie –Hattalova
Návrh zmluvy  o  dielo  pre  spracovateľa  ÚPN  Z Hattalova  (vypracovaný  Ing.  arch. 
Mrázovou a Ing. arch. Závodnou) bol 18. mája 2018 odovzdaný na právne oddelenie za 
účelom kontroly.  Po oboznámení  sa  s obsahom návrhu zmluvy sa  môže začať verejné 
obstarávanie spracovateľa.

Termín: do 15. júna 2018

 ÚPN Z Krahulčia
Návrh zmluvy o dielo pre spracovateľa ÚPN Z Krahulčia bude vypracovaný po kontrole 
návrhu zmluvy o dielo pre spracovateľa ÚPN Z Hattalova.

Termín: v závislosti na predchádzajúcom bode

(5.06.2018- Závodná) k tomuto bodu je potrebné vyjadrenie stavebného úradu
b) o spracovanie časového harmonogramu prác potrebných na vyhlásenie stavebnej uzávery 

na  Kramároch  a Kolibe  a ich  predloženie  na  rokovanie  komisií,  miestnej  rady 
a zastupiteľstva.
Projektové  dokumentácie  pre  stavebnú  uzáveru  v lokalitách  vymedzených  riešeným 
územím ÚPN Z Jelšová, ÚPN Z Nobelova, ÚPN Z Biely Kríž, ÚPN Z Mierová kolónia 
boli  odovzdané 09.01.2017 na stavebný úrad za účelom zahájenia konania z vlastného 
podnetu.
Stavebný úrad na základe žiadosti o vyjadrenie k predmetným dokumentáciám o stavebnej 
uzávere,  adresovanej  dotknutým  orgánom  samosprávy  a dotknutým  orgánom  štátnej 
správy  ako  aj  prevádzkovateľom  technickej  infraštruktúry  v súčasnosti  vyhodnocuje 
vznesené pripomienky.
V septembri 2017 bola odovzdaná PD na stavebnú uzáveru pre lokalitu Horná Mlynská 
dolina.
Konania o stavebných uzáveroch prebiehajú na stavebnom úrade.
V súčasnosti  územné  konania,  o stavebnej  uzávere  v lokalite  Biely  Kríž a v lokalite 
Mierová kolónia sú v etape oznámenie, v januári 2018 bude ukončená zákonná lehota 
na vznesenie námietok.
V územnom konaní o stavebnej uzávere  v lokalite Nobelova bolo uplatnené odvolanie, 
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ktoré  bude  odstúpené  na  nadriadený  orgán,  OÚ Bratislava,  odbor  výstavby  a bytovej 
politiky.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako stavebný úrad vydal 5. apríla 2018 rozhodnutie 
o stavebnej  uzávere  č.  2004/2017/  a 102/2018/UKSP/POBA-2  v lokalite  Kramáre  – 
Jelšová, ktoré je vymedzené zo severu Stromovou ulicou, Z východu Stromovou ulicou 
a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou MČ Bratislava – Nové Mesto, zo západu 
areálom Dérerovej nemocnice s poliklinikou.

Termín: priebežne, podľa mňa je už Rozhodnutie právoplatné, ale viac info podá SÚ

c) o pripravenie časového harmonogramu na spracovanie generelu dopravy mestskej časti  
Bratislava-Nové Mesto, resp. dopravno-urbanistickej štúdie Račianskej a Vajnorskej ulice.
V súčasnosti sa pripravujú podklady pre VO
Na základe prieskumu trhu na spracovateľa Dopravno-urbanistickej štúdie bola doručená 
jedna  ponuka,  a to  s cenou  400 000,-€.  Bude  potrebné  preštudovať  návrh  zmluvy, 
prípadne skorigovať obsah náplne pre zadanie štúdie.
Aktualizácia  podkladov  pre  zadanie  Dopravno-urbanistickej  štúdie  prebehne  v októbri 
2017. 
V októbri  2017  boli  vyzvané  projektové  organizácie  v oblasti  dopravného  inžinierstva 
o predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu.

Termín: do konca marca 2016
(26.03.2018- Závodná)
Po aktualizovaní podkladov na VO sa pristúpi k k verejnému obstarávaniu.
Termín: do 30. september 2018

(26.03.2018- Závodná) k tomuto bodu je potrebné vyjadrenie stavebného úradu
d) o identifikovanie  nákladov  (vrátane  personálnych  nákladov  na  úrade)  potrebných  na 

zabezpečenie  jednotlivých  krokov  vedúcich  k vyhláseniu  stavebnej  uzávery  v lokalite 
Kramáre,  Koliba,  Biely  kríž,  Mierová  kolónia,  Ľudová  štvrť,  Dimitrovka,  Zátišie 
(Emiháza) a prípravu materiálu na zmenu rozpočtu s cieľom zabezpečiť nutné zdroje na 
pokrytie predmetných nákladov.
Termín: do 5. apríla 2016

                  
e) 1.  aby  začal  proces  obstarávania  územného  plánu  zóny  v časti  ohraničenej  ulicami 

Jaskový rad, Vančurova, Pod strážami, Na pažiti, Podkolibská.
2. aby zabezpečil proces územného konania o stavebnej uzávere na lokalitu ohraničenú 
ulicami  Jaskový rad,  Vančurova,  Pod strážami,  Na pažiti,  Podkolibská na nevyhnutne 
potrebný čas  do  doby schválenia  územnoplánovacej  dokumentácie,  najviac  však  na  5 
rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere.
Predmetná  lokalita  nie  je  zahrnutá  v záväznej  časti  UPN hl.  mesta  SR  Bratislava  na 
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni.
V súčasnosti  oddelenie  ŽP a ÚP obstaráva  ÚPN Z Nobelova,  ÚPN Z Horná  Mlynská 
dolina,  UPN  Z Jeľšová  a sú  pripravené  podklady  pre  obstarávanie  ÚPN  Z Zátišie- 
Hattalova  a ÚPN  Z Krahulčia.  Z tohto  dôvodu  odporúčame  stanoviť  harmonogram 
obstarania jednotlivých dokumentov.
Termín: priebežne
Od 1. 10. 2017 má nastúpiť odborný referent územného plánovania za účelom obstarania 
plánovaných územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov

f) 1.  aby začal proces obstarávania zmien a doplnkov územného plánu zóny Podhorský pás 
v časti  ohraničenej  ulicami Podkolibská,  Jeséniova,  Strážna,  Bobuľová,  Viniferová a to 
tak, aby bolo možné v tejto časti stavať výlučne rodinné domy.
2. aby zabezpečil proces územného konania o stavebnej uzávere na lokalitu ohraničenú 
ulicami Podkolibská, Jeséniova, Strážna, Bobuľová, Viniferová na nevyhnutne potrebný 
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čas  do  doby schválenia  územnoplánovacej  dokumentácie  zmeny a doplnky územného 
plánu zóny Podhorský pás, najviac však na 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 
o stavebnej uzávere.
Zmeny a doplnky predmetného ÚPN-Z pre vyššie popísané územie sa budú  obstarávať až 
po spracovaní,  prerokovaní  a schválení  Zmien  a doplnkov  č. 2  Územného  plánu  zóny 
Podhorský pás, t.j. po ukončení procesu, ktorý v súčasnosti prebieha a ktorý je aktuálne 
vo vysokom štádiu rozpracovanosti.

   V rámci oznámenia o strategickom dokumente Zmeny a doplnky 02 ÚPN zóny Podhorský 
pás  OU  BA,  odboru  starostlivosti  o ŽP  zaslal  rozhodnutie  o potrebe  spracovania 
strategického dokumentu – SEA. V súčasnosti je potrebné vyobstarať spracovateľa  tejto 
dokumentácie.

Vyhodnotenie: V konaní
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2016
13/25    Miestne zastupiteľstvo

p o v e r u j e
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého 
prípravou odpredaja stavby podzemných garáží číslo 13329 na Robotníckej ulici v Bratislave, 
postavených  na  pozemkoch  parc.  č.  11314/16  a parc.  č.  11314/15,  v k.ú.  Nové  Mesto; 
v prospech  Občianskeho  združenia  Združenie  nájomníkov  garáží  na  Robotníckej  ulici, 
Kukučínova 16, Bratislava, IČO: 42354692; za kúpnu cenu, ktorá bude stanovená znaleckým 
posudkom  vo  výške  všeobecnej  hodnoty  stavby;  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa, 
nakoľko  by  šlo  o prevode  do  vlastníctva  občianskemu  združeniu  založenému  aktuálnymi 
nájomcami garáží, z ktorých prevažná väčšina ich dlhodobo užíva a súčasne ich úmyslom je 
následne garáže zrekonštruovať, aby ich mohli naďalej užívať a to aj z dôvodu, že ich súčasný 
stav je viac ako nevyhovujúci a finančné zaťaženie na potrebnú a nevyhnutnú rekonštrukciu 
stavby je pre mestskú časť značné v prípade, ak by mala túto stavbu zrekonštruovať na vlastné 
náklady.
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  14

                      Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa: 0                                                 Starosta

Vyhodnotenie: V konaní

=================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016

16/07 C) splnomocňuje
1. starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity 
a úlohy rozpočtového hospodárenia,
2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových 
fondov 
    rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  22

                      Proti:      0 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:      0                                                starosta

Vyhodnotenie: V konaní

===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/31    Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
1) schvaľuje 

návrh  na  vyhlásenie  stavebnej  uzávery  v lokalite  „Horná  Mlynská  dolina“  s tým,  že 
lokality  „Rotunda“,  „Snežienka“  a na  Kamzíku  pri  televíznej  veži  budú  mať 
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v dokumentácii  pre  stavebnú  uzáveru  zadefinovaný  osobitný  režim  pre  činnosť 
v predmetnom území.

2) berie na vedomie 
      dôvodovú správu o zabezpečení stavebnej uzávery v lokalite „Horná Mlynská dolina“

3) žiada 
      starostu o zabezpečenie vyhlásenia stavebnej uzávery v lokalite „Horná Mlynská dolina“
- bez pripomienok

Územné konanie o stavebnej uzávere v lokalite Horná Mlynská dolina nebolo začaté.
-

Hlasovanie Za:  19

                      Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa: 0                                                 starosta

Vyhodnotenie: V konaní
Poznámka: 27.3.2018 Ing. Šilinger Dňa 28.12.2017  BANM zozoslala 44 dotknutým orgánom 
žiadosti o vyjadrenie, momentálne máme 25 vyjadrení, posledné prišlo 26.3.2018. Najdôležitejšie – 
záväzné stanovisko hl. mesta Bratislavy zatiaľ nemáme.

===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/32.3  Miestne zastupiteľstvo

p o v e r u j e 
starostu  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto  Mgr.  Rudolfa  Kusého  o preverenie 
možnosti zostavenia jednotného jedálneho lístka pre deti zo ZŠ a MŠ v MČ B-NM za účelom 
efektívnejšieho nákupu surovín od dodávateľov.
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  8

                      Proti: 1    Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa: 4                                                 starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
===================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 14.2.2017
17/17    Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a 
1. riaditeľa EKO-podniku VPS 
       preveriť možnosť fyzického oddelenia prostredníctvom stavebných úprav dolnej stanice 

lanovky na Kamzík od zanedbaného a zdevastovaného stavebného skeletu Snežienky 
2. starostu, aby

1. zriadil  pracovnú  skupinu  pre  prípravu 
koncepčných  podmienok  obnovy  Snežienky  v zložení:  Ing.  Molnár,  Ing.  arch. 
Novitzky, Ing.  Arch.  Vaškovič,  Mgr. Vlačiky, Mgr.  Biharyová, Ing.  Arch.  Závodná 
Ing. Augustinič

2. v nadväznosti  na  výsledky  verejného 
prerokovania Návrh Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Horná Mlynská 
dolina  (najmä  prerokovania  s odbornou  i laickou  verejnosťou  pracovná  skupina 
sformulovala  možnosti  budúceho funkčno-prevádzkového využitia  a požiadavky na 
hmotno-priestorové usporiadanie lokality Snežienka

3. pracovná  skupina  zadefinovala  koncepčné 
podmienky a požiadavky pre súťaž návrhov budúceho využitia lokality Snežienka

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  19

                      Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý
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Zdržali sa: 0                                                Starosta

Vyhodnotenie: V konaní
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 11.4.2017
18/27.1    Miestne zastupiteľstvo

   s ch v a ľ u j e
1. poskytnutie odmien pracovníkom v školstve (pedagogickým a nepedagogickým) vo 

výške 
                 65,00 EUR pre jedného pracovníka.
            2. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto: 

                   Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 44 640,00 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)

0912 600 41 8.2 0400 Rezerva BV pre ZŠ s MŠ  - 44 640,00
09xx 600 41 8.2 0401 ZŠ s MŠ Cádrova + 5 130,00
09xx 600 41 8.2 0402 ZŠ s MŠ Česká + 4 680,00
09xx 600 41 8.2 0403 ZŠ s MŠ Jeséniova + 4 950,00
09xx 600 41 8.2 0404 ZŠ s MŠ Kalinčiakova +4 410,00
09xx 600 41 8.2 0405 ZŠ s MŠ Odborárska + 4 140,00
09xx 600 41 8.2 0406 ZŠ s MŠ Riazanská + 4 950,00
09xx 600 41 8.2 0407 ZŠ s MŠ Sibírska + 6 840,00
09xx 600 41 8.2 0408 ZŠ s MŠ Za kasárňou + 9 540,00

- bez pripomienok 

Hlasovanie Za:  12

                      Proti:    0 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   1                                                Starosta

Vyhodnotenie: V konaní. Splnené prijatím záverečného účtu za rok 2017 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.6.2017
19/08    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto: 
    Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 67 000,00 EUR.

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

111003 41 0024 Podiel na dani z príjmov FO + 67 000,00

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 67 000,00 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)

0620 641001 41 6.2 0131 Príspevok EKO-podnik VPS + 67 000,00

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 287 000,00 EUR.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)

0660 700 46 4.3 0612 DI Nobelova – PD + realizácia + 50 000,00
0820 700 46 7.4 0133 Knižnica – rekonštrukcia 

strechy
+ 15 000,00

0912 717002 46 4.3 0406 ZŠ Riazanská - rekonštrukcia 
kuchyne

+ 187 000,00

0912 700 46 4.3 0406 MŠ Letná – vybudovanie 
triedy

+ 35 000,00

Prekročenie  rozpočtových  prostriedkov  v časti  príjmových  finančných  operácií   vo  výške 
287.000,00 EUR.
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FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)

454001 46 0024 Prevod z Rezervného fondu + 100 000,00
454002 46 0024 Prevod z Fondu rozvoja 

bývania
+ 187 000,00

2.  navýšenie príspevku príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS na bežné výdavky 
     o 67 000,00 EUR.

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  14

                      Proti:     0 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:    2                                                starosta

Vyhodnotenie: V konaní. Splnené bude prijatím záverečného účtu za rok 2017.
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.6.2017
19/41.3 Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
1.   zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto: 

prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 
67 200,00 EUR.

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

0560 717001 46 4.3 0612 Park Gaštanica - studňa + 7 200,00
0911 717002 46 4.3 0022 Revitalizácia DI pri 

Detských jasliach
+ 25 000,00

0660 717002 46 4.3 0612 Rekonštr. priestorov 
Račianska 87

+ 35 000,00

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií  vo výške 
67 200,00 EUR.

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

454001 46 0024 Prevod z Rezervného fondu + 67 200,00

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 20 800,00 EUR.

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

0911 633001 41 8.1 0022 DJ-interiérové vybavenie + 8 000,00
0911 633006 41 8.1 0022 DJ-vybavenie kuchyne + 2 000,00
0620 641001/1 41 6.2 0131 EKO– podnik VPS 

príspevok ( štúdia) 
+10 800,00

0912 635006 41 8.2 0400 ZŠ – Rezerva na BV ZŠ s 
MŠ

- 20 800,00

2. Navýšenie  príspevku  príspevkovej  organizácii  EKO  –  podnik  VPS  na  bežné 
výdavky o 10 800 EUR.

- bez pripomienok 

Hlasovanie Za:  14

                      Proti:      0 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:      3                                                starosta
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Vyhodnotenie: V konaní. Splnené bude prijatím záverečného účtu za rok 2017
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2017
20/07    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto: 
zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 20 000,00 EUR

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

0912 635006 41 8.2 0400 ZŠ – Rezerva na BV ZŠ s MŠ - 20 000,00

zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 20 000,00 EUR
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)

091x 63xxxx 41 8.2 Xxxx ZŠ s MŠ Riazanská - rekonštrukcia 
účtovníctva

+ 20 000,00

- bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   16

                      Proti:    0 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                                   starosta

Vyhodnotenie: V konaní. Bude splnené prijatím záverečného účtu za rok 2017 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 12.12.2017
22/15   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
1. Zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 

takto:

EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
121xxx 41 0024 Daň z nehnuteľnosti - 229 843,43

2. použitie Rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré 
vznikli v predchádzajúcom rozpočtovom roku:

EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR)
454001 46 0024 Prevod z Rezervného fondu + 229 843,43

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  16

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie:  V KONANÍ Splnené bude prijatím záverečného účtu za rok 2017
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 12.12.2017
22/23

2. žiada starostu,
aby miestny úrad v spolupráci s členmi pre monitorovanie činnosti EKO-podniku VPS 
pripravil kombinovanú súťaž návrhov, t.j. ideovú, urbanistickú a investorskú súťaž pre 
riešenie rozvoja územia, v ktorom je situovaná Tržnica Termín: 02/2018

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  19
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                      Proti:   1                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   2                                        Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 13.2.2018
23/07   Miestne zastupiteľstvo

A. s c h v a ľ u j e
1. rozpočet  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto  na  rok  2018  -  príloha  č.  1  a 2 

uznesenia MZ:
príjmy bežného rozpočtu                                            21 689 287,90 EUR
výdavky bežného rozpočtu                                         20 721 287,90 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu                                                     2 444 053,89 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu                                       4 848 019,00 EUR
príjmové finančné operácie                                              1 480 965,11 EUR
výdavkové finančné operácie                                                       45 000,00 EUR

2. rozpočet  mestskej  časti  Bratislava–Nové  Mesto  na  rok  2018  na  úrovni  hlavných 
kategórií ekonomickej klasifikácie takto:

   100 – daňové príjmy                                                                     13 478 859,00 EUR
200 – nedaňové príjmy                                                                    3 878 935,77 EUR
300 – granty a transfery                                                                  6 775 547,02 EUR 
400 – príjmové operácie                                                                  1 480 965,11 EUR
500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                         0,00 EUR
600 – bežné výdavky                                                                    20 721 287,90 EUR
700 – kapitálové výdavky                                                               4 848 019,00 EUR
800 – výdavkové operácie                                                                   45 000,00 EUR 

3. použitie  mimorozpočtových  fondov  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto  na  rok 
2018:

   použitie Rezervného fondu                                                  839 564,44 EUR
použitie Fondu rozvoja bývania                              441 400,67 EUR

4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2018:
vo výške        25 614 306,90  EUR

5. rozpočet  finančných  prostriedkov  určených  na  dotácie  poskytované  z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018 
vo výške 98 000,00 EUR - v tom: 
- príspevkovej organizácii STARZ      500,00 EUR, 
- OZ Kramárik 14 000,00 EUR, 
- Novomestský ŠK (NMŠK 1922) 15 000,00 EUR, 
- občianskym združeniam 50 000,00 EUR, 
- RC Kominárka   9 000,00 EUR, 
- Knižnica v Cvernovke   5 000,00 EUR  
- Kresťania v meste   4 500,00 EUR

6. Príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS 
vo výške  2 710 750,00 EUR takto:
– príspevok na bežné výdavky 2 650 550,00 EUR v tom:

  2 452 750 EUR bežný transfer, 
50 000,00 EUR finančná náhrada za výrub drevín,  
35 800,00 EUR starostlivosť o novozverené objekty, 
45 000,00 EUR oprava strechy na Tržnici, 
42 000,00 EUR havarijný stav lanovej dráhy a 
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25 000,00 EUR generálna oprava ihriska na Kuchajde)
– príspevok na kapitálové výdavky 60 200,00 EUR
Pri získaní príjmov z náhrady za výrub drevín vyšších ako 50 000,00 EUR, navýši sa 
o túto čiastku príspevok na bežné výdavky.

7.   prekročenie rozpočtu na jednotlivej položke o max. 5 %, ak celková výška výdavkov 
neprekročí  schválený rozpočet

B) berie na vedomie
1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019 a 2020,
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019 a 2020. 

C) splnomocňuje                                       
1. starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity 

a úlohy rozpočtového hospodárenia,
2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových 

fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  16

                      Proti: 0                                Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa: 1                                       Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ vyhodnotené bude prijatím záverečného účtu za rok 2018

===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/14    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
kúpu pozemku – parc.  registra  “C“ č.  12142/250 o výmere 2.143 m2,  zapísaného na liste 
vlastníctva číslo 5876, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres: 
Bratislava  III,  obec:  BA MČ  Nové  Mesto,  katastrálne  územie  Nové  Mesto  (ďalej  len 
„pozemok“) vo vlastníctve predávajúceho - Slovenská republika - zastúpená Ministerstvom 
vnútra SR, so sídlom: Pribinova 2, 812 72 Bratislava (ďalej len „predávajúci“) 

; za kúpnu cenu vo výške 26.600,-€ (slovom „dvadsaťšesťtisíc euro“) 

; za účelom zabezpečenia výchovy a vzdelávania a to rozšírením dvora pre vonkajšie aktivity 
detí  z  dôvodu  výstavby  novostavby  Materská  škola  –  Teplická  5  a s tým  súvisiacou 
rozšírenou kapacitou pre umiestnenie detí v predmetnom zariadení.

; za týchto podmienok
1. Kúpna zmluva bude zo strany predávajúceho podpísaná v lehote najneskôr do 60 dní odo 

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

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

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  18

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/15    Miestne zastupiteľstvo
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s ch v a ľ u j e
1. vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-

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

2.   priložené podmienky Obchodnej verejnej súťaže.
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  12

                      Proti:   2                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   4                                        Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/16    Miestne zastupiteľstvo    

A. z r u š u j e
uznesenie č. 5/13 zo dňa 16. júna 2011 a uznesenia č. 15/09 zo dňa 12. februára 2013, 
ktorým sa vydáva a dopĺňa Odmeňovací poriadok samosprávy mestskej časti  Bratislava-
Nové Mesto

B. z r i a ď u j e
      komisiu v zložení
      Ing. Jozef Bielik
      JUDr. Richard Mikulec
      Ing. Andrea Vítková

za účelom vypracovania Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto v súlade so zákonom č.  70/2018,  ktorým sa mení zákon č.  369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení
Termín vypracovania Odmeňovacieho poriadku: 18.05.2018

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  16

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/25    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
predĺženie nájomnej zmluvy č. 024/2013/N, č. ÚEZ 192/2013 zo dňa 23.08.2013 uzatvorenej 
s Istrochem Reality, a.s., sídlo Nobelova č. 34, 836 05  Bratislava, IČO: 35 797 252, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 2572/B 
; o ďalších 5 rokov, t.j. do 31.05.2023
; za rovnakých podmienok ako boli  dojednané v nájomnej zmluve č.  024/2013/N, č.  ÚEZ 

192/2013 zo dňa 23.08.2013
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  15

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/38   Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
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starostu mestskej časti,
aby zabezpečil začatie procesu obstarávania územného plánu zóny, ktorý bude zahŕňať areál 
nemocnice na Kramároch (územie pozdĺž Stromovej a Limbovej smerom na Opatovskú ulicu) 
vrátane pozemkov, ktoré boli v minulosti odpredané a boli pôvodne súčasťou areálu
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  14

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   1                                        Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
Na oddelení  životného prostredia a územného plánovania pristúpili k zahájeniu prípravných prác, a to 
k vymedzeniu  riešeného  územia,  k určeniu  názvu územnoplánovacej  dokumentácie,  a to  „Územný 
plán zóny Limbová – juh“.  Prípravné práce budú pokračovať v zmysle § 19b stavebného zákona.
========================================================================
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2. Splnené boli uznesenia:
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/15    Miestne zastupiteľstvo

A.   berie na vedomie  
Správu  z  kontroly  hospodárenia  rozpočtovej  organizácie  Základná  škola  s 
materskou školou Za kasárňou 2

B.   ukladá  
1) Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 58, ods.1, písm. a/   a § 59 zákona 

č.317/2009  Z.z.  v  znení  n.p.  a  Nariadenia  vlády  SR  č.393/2014  Z.z.,  ktorým  sa 
ustanovujú  zvýšené  stupnice  platových  taríf  zamestnancov  pri  výkone  práce  vo 
verejnom záujme a dôsledné spracovanie a vedenie mzdovej  a personálnej  agendy 
s vysporiadaním zistených rozdielov s poškodenými zamestnancami školy.
Zodpovedný:  riaditeľ ZŠsMŠ Za kasárňou 2               Termín: 31.1.2017

2) Zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia § 4 a § 10 zákona  č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých 
zákonov a dodržiavanie interného mzdového predpisu školy.

            Zodpovedný: riaditeľ ZŠsMŠ Za kasárňou 2                               Termín: ihneď
3)  Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovení  § 9 a § 21 zákona č.25/2006 Z.z.  o  

verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení  n.p.  a 
dodržiavanie internej smernice školy k uvedenému zákonu pri zabezpečovaní nákupu 
potravín  a riadnom  zdokumentovaní  vykonaného  prieskumu  trhu  v  zariadení 
školského stravovania.

             Zodpovedný: riaditeľ ZŠsMŠ Za kasárňou 2                     Termín: ihneď
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  15

                      Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa: 0                                                 Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/04  Miestne zastupiteľstvo
           k o n š t a t u j e,  že

1. trvá plnenie uznesení: 
05/13D;  06/04/01; 08/09; 08/10; 08/16; 11/15; 13/25; 16/07C;  16/31; 13/32.3; 16/15; 
17/17; 18/27.1; 19/08; 14/41.3; 20/07; 22/15; 22/23; 23/07

2.    splnené boli uznesenia:
19/41.2; 22/29; 23/04; 23/05; 23/06; 23/08; 23/09; 23/10; 23/11; 23/12.1; 23/12.2

3.   zrušené boli uznesenia:
21/08C; 22/33; 22/34; 22/32; 22/33

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  16

                      Proti:    0 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:     1                                                Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/05   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
             Správu  z kontroly   hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou 

Česká 10
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  17
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                      Proti:    0 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:    0                                                Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/06   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
            Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:            15

                      Proti:    0 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:    2                                                Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/07   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
Návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy – článok 91 
písmeno  b)  –  rozpočtové  určenie  príjmov  Bratislavy  a mestských  častí,  ktorý  predložila 
skupina poslancov Mestského zastupiteľstva na rokovanie Mestského zastupiteľstva Hlavného 
mesta SR Bratislavy  dňa 28. 09. 2017
- s pripomienkami:

- vykonať prepočet podľa reálnych príjmov dane z nehnuteľnosti a dane z príjmov fyzických 
osôb v roku 2017

- nezvyšovať solidaritu a a preniesť ju v plnej výške na mesto
Hlasovanie Za:            17

                      Proti:    0 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:    0                                                Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/08   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto č. 1/2018,  ktorým sa  
upravujú  podmienky  predaja  výrobkov  a poskytovania  služieb  na  trhových  miestach 
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  17

                      Proti: 0                                Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa: 0                                       Starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/09   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto  č.  2/2018,  ktorým sa 
vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  15

                      Proti: 0                                Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa: 0                                       Starosta
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Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/10    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto  č.  3/2018,  ktorým sa 
vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket,  Rožňavská 1 A, 831 04 
Bratislava
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  14

                      Proti: 0                                Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa: 0                                       Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/11   Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2018     o  úhrade 
za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, 
ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  13

                      Proti: 0                                Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa: 3                                       Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/12   Miestne zastupiteľstvo

A) s c h v a ľ u j e
Dodatok  č.  3  Zásad  poskytovania  pomoci  občanom  v Sociálnej  výdajni  potravín 
a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

B) s p l n o m o c ň u j e
starostu
na vyhlásenie Úplného znenia Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni 
potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 
1  schváleného  Miestnym  zastupiteľstvom  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto  dňa 
12.02.2013 uznesením č.  15/10,  Dodatku  č.  2  schváleného Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 26.06.2014 uznesením č. 7MMZ/13 a Dodatku 
č.  3 schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto dňa 
10.04.2018 uznesením č. 24/12 

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  17

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/13  Miestne zastupiteľstvo

A)  s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2018, ktorým sa 
mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 
5/2016 zo  dňa  14.06.2016  v znení  Všeobecného  záväzného  nariadenia  mestskej  časti 
Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
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B) s p l n o m o c ň u j e 
starostu 
na vyhlásenie Úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto č. 5/2016 v znení doplňujúceho Všeobecného záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 a doplňujúceho Všeobecného 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  17

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   1                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/17    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
Dodatok  č.  1  k  Zásadám  prenajímania  stavieb,  nebytových  priestorov  a pozemkov  vo 
vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom 
SR Bratislavou z 26.8.2016 v aktuálnom znení, konkrétne zmeniť text ustanovenia § 3, bod 
12, pod bod I,  tretia odrážka takto:
„ - cena nájomného za umiestnenú stavbu garáže vo vlastníctve tretej osoby na  pozemkoch v:
     k. ú. Nové Mesto, lokalita           Bartoškova,  Budyšínska,  Šancová, Varšavská,  Pluhová
                                                            Tetmayerova,     Za  kasárňou,    Halašova,     Riazanská, 
                                                            Robotnícka,   Semianova,   Seznevského,   Gavlovičova, 
     k. ú. Vinohrady, lokalita             Opavská,  Hlavná, Sudová, Jelšová, Ambrova, Vidlicová 
                                                            Guothova,
vo výške  8,00 €/m²/rok s účinnosťou od 01.01.2019
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  16

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   1                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/18    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
A. s c h v a ľ u j e 

návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti  Bratislava–Nové 
Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 

B. s p l n o m o c ň u j e 
starostu 
k vydaniu úplného znenia zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava–Nové 
Mesto

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  16

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/19    Miestne zastupiteľstvo

s ú h l a s í
s postúpením práv z Nájomnej zmluvy č. 122/2013 zo dňa 04.07.2000 v znení dodatku č. 1 zo 
dňa 04.08.2001, dodatku č. 2 zo dňa 27.10.2008 a dodatku č. 3 zo dňa 04.12.2008 v súlade s § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa

19



; zo spoločnosti FESTAP s.r.o., so sídlom Hattalova 2, 831 03 Bratislava, IČO: 31 587 828 
zapísanej  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
12167/B na pána Agima Ljamu, bytom Za stanicou 10908/5, 831 04 Bratislava 

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že Agim Ljama je na základe kúpnej zmluvy 
a zmluvy o postúpení práv a prevode povinností zo dňa 26.03.2017 vlastníkom parkoviska 
„dočasná  spevnená  plocha“,  ktorá  je  situovaná  na  pozemku  registra  „C“  KN  parc.  č. 
12780/218 o výmere 320 m2, ostatné plochy, evidovanom na liste vlastníctva číslo 5510 pre 
katastrálne  územie  Nové  Mesto.  Výstavba  vonkajšieho  parkoviska  bola  realizovaná  na 
základe stavebného povolenia Okresného úradu Bratislava III, odboru dopravy a cestného 
hospodárstva  č.:  ODaCH/2001/10901-ZDU  zo  dňa  29.08.2001.  Užívanie  stavby 
vonkajšieho parkoviska bolo povolené Rozhodnutím č. ODaCH/2001/20237-ZDU zo dňa 
03.01.2002

; s podmienkou
pán Agim Ljama podpíše dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 122/2000 v lehote 60 dní odo 
dňa  schválenia tohto uznesenia. V prípade, ak pán Ljama Agim dodatok č. 4 k Nájomnej 
zmluvu č 122/2000 v uvedenej lehote nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť.

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  18

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/20    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
A) schvaľuje návrh zmluvy o budúcej darovacej zmluve podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia 

so spoločnosťou BB FINANCE s. r. o. so sídlom Haanova 14, 851 04 Bratislava, IČO: 
44 756 640 zapísanej  v  Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I,  Oddiel  Sro, 
vložka číslo: 58270/B 

B) schvaľuje návrh zmluvy o budúcej darovacej zmluve podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia 
so spoločnosťou MIVO DEVELOPMENT s. r. o., so sídlom Námestie sv. Egídia 97/42, 
058  01  Poprad,  IČO:  36 504 394,  zapísanej  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu 
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 16084/P 

C) žiada starostu o následné predloženie návrhov darovacích zmlúv k schváleniu orgánom 
obce

s podmienkami:
a) darca podpíše zmluvu o budúcej  zmluvu podľa prílohy č.  1 tohto uznesenia najneskôr 

v lehote 60 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia. V prípade, že darca v uvedenej lehote 
zmluvu o budúcej zmluve nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť

b) darca podpíše zmluvu o budúcej  zmluvu podľa prílohy č.  2 tohto uznesenia najneskôr 
v lehote 60 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia. V prípade, že darca v uvedenej lehote 
zmluvu o budúcej zmluve nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  17

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   1                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/21    Miestne zastupiteľstvo

a)  s c h v a ľ u je 
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prenájom časti pozemkov registra „C“ KN:
- parc. č. 15140/2 
- parc. č. 15140/87

katastrálne  územie  Nové  Mesto,  ktoré  tvoria  areál  Základnej  školy 
s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave, a to v celkovom rozsahu 1 700 m2 

;  za  účelom umiestnenia  existujúceho  zariadenia  časti  staveniska  tzv.  „bunkoviska“ 
k stavbe „Národný futbalový štadión“  

; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.04.2019  
; za nájomné vo výške: 14,36 €/ m2/ rok

b)   s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemkov registra „C“ KN

- parc. č. 15140/9 v záujmovej výmere 81,00 m2

- parc. č. 15140/80 v záujmovej výmere 139,13 m2

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

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

celková záujmová výmera 278,48 m2

katastrálne územie Nové Mesto, ktoré tvoria areál Základnej školy s materskou školou, 
Kalinčiakova 12 v Bratislave

; za účelom predĺženia komunikácie na ul. Kalinčiakova a vybudovania prepojenia medzi 
existujúcou ulicou Kalinčiakova a Bajkalskou ulicou. 

; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.07.2018  
; za nájomné vo výške:

- pre parc. č. 15140/9 14,36 €/m2/rok
- parc. č. 15140/80 14,36 €/m2/rok
- parc. č. 15140/81 14,36 €/m2/rok
- parc. č. 11279   8,19 €/m2/rok

;  pre STRABAG Pozemné a     inžinierske staviteľstvo s. r. o.  , so sídlom Mlynské nivy 61/A, 
820 15 Bratislava, IČO 31 355 161

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

;  pričom  osobitný  zreteľ  je  daný  skutočnosťou,  že  nájomca  sa  zaväzuje  najneskôr 
k 30.04.2019  realizovať  rekultiváciu  sadových  úprav  nachádzajúcich  sa  na  pozemkoch 
tvoriacich plochu zelene popri  vnútroareálovej  komunikácií  (parc.  č.  15140/2,  15140/83,  
15140/84,  15140/85,  15140/87,  k.  ú.  Nové  Mesto)  a to  v súlade  s rozhodnutím  sp.  zn.: 
33671/8916/2016/ZP/DARM  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto,  oddelenia  životného 
prostredia a územného plánovania.  

; za týchto podmienok:
- nájomná  zmluva  bude  nájomcom  podpísaná  v lehote  60  dní  od  schválenia  uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej 
lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  16

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/22    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
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bezodplatne  zverenie  majetku  pod  názvom  „Park  Hálkova  -  Varšavská“ do  správy 
príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 
832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870
; v účtovnej hodnote: 402 068,43 € (slovom: štyristodvatisíc šesťdesiatosem EUR 43/100 )
; za účelom zabezpečenia jeho starostlivosti a údržby  
; na dobu neurčitú
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  16

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/23    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
bezodplatne zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia VP Reštkova - Osadná“ do správy 
príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 
832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870
; v účtovnej hodnote: 458  355,78  €  (slovom:  štyristopäťdesiattisíc  tristopäťdesiatpäť  Eur 
78/100)
; za účelom zabezpečenia jeho starostlivosti a údržby  
; na dobu neurčitú
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  13

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/24    Miestne zastupiteľstvo

A. s ch v a ľ u j e
(podľa čl. 4 ods. 5písm. b) Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto)
Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Ahoj – 
Briežky s názvami:
,, Na Ahoji “
,, Na Briežkoch “
,, Pod Mníšskou horou “

B. u k l a d á
prednostovi Miestneho úradu 
predložiť materiál po odsúhlasení na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  12

                      Proti:   1                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   1                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/26    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady:
- parc. č. 19227/35, ostatné plochy o výmere 76 m2, ktorý vznikne oddelením od pozemku 

registra “C“ KN parc. č. 19227/35, ostatné plochy o výmere 105 m2, evidovaného na LV č. 
3673, v súlade s geometrickým plánom č. 26102016
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;  v prospech  manželov  Vojtecha  Čecha,  bytom  Briežky  1244,  Bratislava  a Mgr.  Dagmar 
Čechovej, bytom Sklenárova 22, Bratislava, v podiele 1/1.

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa

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

; za kúpnu cenu vo výške: 20.000,- € 
; za podmienok:

- kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v 
miestnom zastupiteľstve 

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

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

stratí platnosť.
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  16

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/27    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Nové Mesto:
- parc. č. 11290/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m2, okres Bratislava III, obec 

Bratislava MČ Nové Mesto, ktorý  je evidovaný na LV č. 5567,  vedený Okresným úradom 
Bratislava, katastrálnym odborom pre k.ú. Nové Mesto

; v prospech obchodnej spoločnosti  TRANSPETROL, a.s. so sídlom Šumavská 38, 821 08 
Bratislava, IČO 31 341 977, zapísaná v Obch. registri OS Bratislava I, vl. č. 507/B, odd. Sa 

; z dôvodu, že na predmetnom pozemku je postavená nehnuteľnosť – administratívna budova 
vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti, ktorá je zapísaná na LV č. 2629 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre k.ú. Nové Mesto.

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  ako prípad prevodu  pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa  vrátane  priľahlej  plochy,  ktorá  svojím  umiestnením  a  využitím  tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou

 ; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú znaleckým 
posudkom č. 363/2017 zo dňa 20.11.2017 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške: 
52 700,00 €

 ; za podmienok:
- kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve 
- kúpna cena bude uhradená v lehote 15 dní od dňa účinnosti kúpnej zmluvy 
- v  kúpnej  zmluve  bude  zakontrahovaná  rozväzovacia  podmienka  v znení  :  „Zmluvné 

strany sa dohodli na úhrade sumy, ktorá zodpovedá výške nájomného za dva kalendárne 
roky stanovené znalcom v znaleckom posudku č. 73/2018, t.j. 5298,76 € . Uvedenú sumu 
uhradí kupujúci na účet predávajúceho spolu s kúpnou cenou. Variabilný symbol platby je 
VS  2241094,  ŠS  22čzm18.  V prípade  neuhradenia  dohodnutej  sumy  stráca  zmluva 
platnosť a účinnosť.“  
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- uznesenie  stráca  platnosť:  v prípade,  že  kúpna  zmluva  nebude  podpísaná  kupujúcim 
v uvedenej lehote,

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  17

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/28    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
nájom pozemku registra  “C“ KN,  v k.ú.  Nové Mesto parc.  č.  12780/17,  zastavané plochy 
o výmere 583 m2, ktorý je evidovaný na LV č. 5510  
; v prospech fyzických osôb Ing. Ľudovít Vrba, bytom Kulíškova 9, 821 08 Bratislava, Ing. 

Pavel Špička a Marta Špičková obaja bytom Bartoškova 10, 831 04 Bratislava,
; z dôvodu, že na predmetnom pozemku je postavená nehnuteľnosť – administratívna budova 

v podielovom spoluvlastníctve uvedených fyzických osôb (Ing. Ľudovít Vrba – spol. podiel 
½ a Ing. Pavel Špička a Marta Špičková - spol. podiel ½), ktorá je zapísaná na LV č. 2288 
vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre k.ú. Nové Mesto,

; na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy na predmetnú parcelu   
; 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  na predmetnej parcele je postavená administratívna budova vo vlastníctve 
žiadateľov    

; za nájomné stanovené znaleckým posudkom  vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške: 
8,38 €/ m2  /kalendárny rok t.j. 4 885,54 €  

za týchto podmienok:

1. Nájomná zmluva bude zo strany žiadateľov podpísaná najneskôr do 
60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva 
zo strany žiadateľov nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 

2. Pred  podpisom  nájomnej  zmluvy  žiadatelia  uhradia  nájomné 
stanovené  znalcom  za  dva  kalendárne  roky  spätne  ako  kompenzáciu  za  bezdôvodné 
obohatenie, ktoré im vzniklo užívaním predmetnej parcely bez právneho titulu.  

3. Nájomnú  zmluvu  bude  možné  vypovedať  ktoroukoľvek 
zmluvnou stranou v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť 1. dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď, a to aj bez 
udania dôvodov. 

Zo strany Mestskej časti je zmluvu možné vypovedať v jednomesačnej výpovednej 
lehote, ktorá začne plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
doručená výpoveď, ak nájomca  hoci upomenutý, nezaplatil splatné nájomné ani do 
splatnosti ďalšieho nájomného.
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  17

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/29    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Nové Mesto   na roky 2018 – 
2021
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- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  16

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/30    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
Vecný plán  zasadnutí  Miestnej  rady a  Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-  
Nové Mesto na rok 2018
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  15

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/31    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
do funkcie  prísediacich Okresného súdu Bratislava III kandidátov:

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

na volebné obdobie rokov 2018 - 2022
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  13

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   1                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/32    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
v súlade s ustanovením  § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c ods. 1 písm. g) v spojení s § 18c ods. 4  a 
§ 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto podľa predloženého návrhu na 
rok 2018 vo výške 2 735,00 EUR  s účinnosťou od 1. 1. 2018
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  13

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/33    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
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plat starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto vypočítaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 
253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s navýšením podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona 
vo výške 2 979,00 EUR  s účinnosťou od 1. 1. 2018 
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  15

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/34    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  16

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/35    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2018
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  15

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/36    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
nájom  bytu  č.  14  v bytovom dome  na  Bojnickej  21  v Bratislave,  žiadateľke  Magdaléne 
Buznovej,  trvale  bytom  Bratislava–Nové  Mesto  na  dobu  určitú  3  roky  za  podmienky 
podpísania zmluvy s notárskou zápisnicou.
- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  15

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/37    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
prenájom  kancelárie  č.  405,  č.  406,  č.  407,  a č.  408  o výmere  60,16  m²  na  4.  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 31.03.2022
; pre občianske združenie Detský fond Slovenskej republiky, so sídlom Stavbárska 38, 821 07 

Bratislava
;  ako  prípad  hodný osobitného zreteľa  podľa  §  9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z     dôvodu  , že:
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 nájomca  vykonáva  verejne  prospešnú  činnosť  najmä  činnosť  zameranú  na  realizovanie 
podporného  a preventívneho  programu  pre  rodiny  s deťmi  s hyperaktivitou,  poruchami 
pozornosti a poruchami správania

; za nájomné vo výške: 21,- €/m2/ rok
; za podmienky:
; nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve; v prípade,  ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej 
lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  15

                      Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                        Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
25/04   Miestne zastupiteľstvo

po prerokovaní návrhu Dodatku č. ...  Štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

A.  schvaľuje

návrh Dodatku č...... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

B. žiada 

starostu mestskej časti 

doručiť  písomné  stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k predloženému návrhu  Dodatku 
č..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy primátorovi hlavného mesta 
SR Bratislavy 

- bez pripomienok

Hlasovanie Za:  16

                      Proti:    0 Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:    0                                                Starosta
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3. Zrušené boli uznesenia:
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