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

sp. zn.: 5833/3629/2019/PR/BIHJ V Bratislave dňa, 12. februára 2019

Z Á P I S N I C A

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

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1 Otvorenie

2 Materiály na predložené na rokovanie komisie:
2.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa

vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2019 o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou
Bratislava – Nové Mesto

2.3 Návrh na doplnenie rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

2.4 Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

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

2.6 Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosťou ASFAPRA s.r.o. –
na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3 o výmere 2085 m2, k. ú.
Nové Mesto

2.7 Informácia čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2018

2.8 Informácia Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy s názvom: A servisný objekt, súp. 13922
nachádzajúcej sa v rámci areálu voľnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom
vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

2.9 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové mesto na roky 2019 – 2021

2.10 Návrh na zmenu názvu stálej Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

3 Rôzne

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Peter Weiss o 15:10 hod..
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Na základe telefonickej požiadavky Mgr. Juraja Petroviča, boli body č. 2.3 a 2.4 zaradené za bod 2.10. Ing. Libor
Gašpierik požiadal, aby bod 2.7 a bod 2.10 neboli predmetom rokovania komisie, keďže o bode 2.10 bude
prebiehať diskusia naprieč poslaneckými klubmi, starostom, odbornými útvarmi a prerokovanie tohto bodu na
komisii by bolo predčasné. Prerokovanie bodu 2.7 nemá žiadnu výpovednú hodnotu, jedná sa o informáciu a vo
svojej podstate je vecou na oboznámenie sa. Tento návrh podporil aj JUDr. Tomáš Korček. Predseda komisie
vyzval prítomných členov komisie k hlasovaniu o programe rokovania komisia.

Hlasovali prítomní členovia komisie v počte 4.
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Program rokovania komisie bol schválený s navrhovanými zmenami.

K bodu 2 – MATERIÁLY NA ROKOVANIE MR

2.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa vydáva
Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave
Informáciu podala Ing. Andrea Kutarňová – spracovateľ materiálu. Predseda komisie otvoril diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie sa postupne zapojili:
Mgr. Marianna Mašátová Haliaková- poukázala na príliš dlhú dobu prevádzkového času a navrhla jej skrátenie
do 22:00
JUDr. Tomáš Korček – podporil tento návrh
Roman Štamberský – položil otázku, či nie je iný priestor vhodný pre daný účel, pričom by prevádzkový čas
neprekážal tam bývajúcim

Ing. Kutarňová – poukázala na obmedzené možnosti lokality a zároveň poukázala na dôležitosť zabezpečenia
bezpečnosti podujatia ako celku

Roman Štamberský – podporil návrh p. Mašátovej Haliakovej
Ing. Libor Gašpierik – navrhol upraviť nielen „nočný“ prevádzkový čas, ale navrhol upraviť začiatok
prevádzkového času; návrh prevádzkový čas od 8:00 do 22:00
Ing. Silvia Švecová, PhD. – podporila tento návrh
Mgr. Marianna Mašátová Haliaková – požiadala aj o preverenie možnosti jednotnosti „stánkov“

Ing. Kutarňová – poukázala na nutnosť upraviť aj predajný čas, v prípade, ak poslanci zmenia prevádzkovú
dobu

; prítomní diskutujúci poslanci sa zhodli na úprave predajnej doby v prílohe č. 1 k VZN č. ........./2019 § 4 ods.
1 a to do 21.30 hod.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu zastupiteľstvu materiál
schváliť s pripomienkami:
1. v prílohe č. 1 k VZN č. ........./2019 § 4 ods. 1 – trhové dni, predajný čas: Pondelok – Nedeľa 11:00 – 21:30

hod.; prevádzkový čas: Pondelok – Nedeľa 08:00 – 22:00 hod.
2. návrh VZN doplniť o podmienku jednotnosti „kontajnerov“ / „stánkov“

Prítomní: 6 členovia
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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2.2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2019 o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou
časťou Bratislava – Nové Mesto

Informáciu podala Mgr. Lucia Sedlačíková – spracovateľ materiálu. Predseda komisie otvoril diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie sa postupne prihlásili:
Ing. Libor Gašpierik – poukázal na medializované dobré hospodárske výsledky MČ, ktorá ukončila
predchádzajúci rok s prebytkom milión jednostotisíc eur a teda neexistuje žiaden dôvod, aby stravu
akýmkoľvek spôsobom dotovali rodičia; vyzdvihol snahu MÚ podporiť domáce potraviny
Ing. Silvia Švecová, PhD. – podporila návrh Ing. Gašpierika, rovnako nevidí žiaden dôvod, aby zvýšené
náklady na stravu boli riešené na úkor rodičov; ušetrené milióny by mali byť použité aj na vykrytie stravného
a investícií do škôl

Komisia prerokovala predložený materiál a neodporúča miestnej rade a miestnemu zastupiteľstvu materiál
prerokovať.

Prítomní: 6 členovia
Hlasovanie: ZA: 0

PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 0

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

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

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

Prítomní: 6 členovia
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.6. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom – spoločnosťou ASFAPRA
s.r.o. – na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3 o výmere 2085
m2, k. ú. Nové Mesto

Informáciu podala Mgr. Zuzana Kozáková – spracovateľ materiálu. Predseda komisie otvorila diskusiu
k prezentovanému materiálu. Do diskusie sa postupne prihlásili:
JUDr. Tomáš Korček – s otázkou či nie sú sťažnosti na prevádzku; a s návrhom, aby v texte NZ bolo
zakomponovaná povinnosť nájomcu, aby svoju podnikateľskú činnosť vykonával tak, aby nadmieru primeranú
pomerom neobťažoval obyvateľov okolitých obytných domov hlukom, prachom, pachmi a pod. ..., pričom túto
povinnosť zabezpečiť aj formou  možnej výpovede na strane prenajímateľa; výpovedná doba 3 mesiace odo
dňa doručenie výpovede nájomcovi

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu zastupiteľstvu materiál
prerokovať, s pripomienkou:
1.  nájomnú zmluvu doplniť o povinnosť nájomcu, aby svoju podnikateľskú činnosť vykonával tak, aby
nadmieru primeranú pomerom neobťažoval obyvateľov okolitých obytných domov hlukom, prachom, pachmi
a pod. ..., pričom túto povinnosť zabezpečiť aj formou  možnej výpovede na strane prenajímateľa; výpovedná
doba 3 mesiace odo dňa doručenie výpovede nájomcovi
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Prítomní: 6 členovia
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.8. Informácia Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy s názvom: A servisný objekt, súp. 13922
nachádzajúcej sa v rámci areálu voľnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom
vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Informáciu podala Mgr. Mária Mäsiarová – spracovateľ materiálu a vyzvala členov komisie, aby sa
vyjadrili ako ďalej postupovať pri využití objektu. Predseda komisie otvoril diskusiu k prezentovanému
materiálu. Členovi komisie navrhujú zníženie požadovaného nájomného o 50%. Informáciu vzali na
vedomie.

2.10 Návrh na zmenu názvu stálej Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

2.3. Návrh na doplnenie rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto

2.4. Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Na návrh Ing. Libora Gašpierika komisia rozhodla, že tieto body nebudú predmetom prerokovania, nakoľko
k ich obsahu je potrebná širšia diskusia.

Prítomní: 7 členovia
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

V závere komisia rozhodla, že sa bude stretávať v pravidelných termínoch podľa prijatého harmonogramu –
uznesenie 02/19 zo dňa 29.01.2019, vždy v utorok o 13:00 hod., prípadná zmena vyhradená.

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

Mgr. Peter Weiss, v.r.
predseda  komisie

Mgr. Jana Biharyová, v.r.
zapisovateľka komisie
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