
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 a medzinárodné vzťahy

sp. zn.: 11093/3629/2019/PR/BIHJ V Bratislave dňa, 12. marca 2019

Z Á P I S N I C A

z pracovného rokovania Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas 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,  ktorým sa
vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pred objektom Istropolis na Trnavskom
mýte v Bratislave

2.3 Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom stavby – prístavba
športovej haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/14
a prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/13 a 11820/4, v k.ú. Nové Mesto, v prospech
spoločnosti BZS Company s.r.o., Bajkalská 18/A, 821 08  Bratislava

2.4 Návrh rozpočtu

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

3 Rôzne
3.1 Učenie počtu a výber kandidátov na funkciu člena – odborníka komisie

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Peter Weiss o 14:10 hod.. Počet prítomných členov komisie
štyria (4), jeden (1) člen komisie ospravedlnený.

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 bez zmien.
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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
Nakoľko materiál bol komisiou prerokovaný na predchádzajúcom pracovnom stretnutí (12.02.2019), úvodné
slovo sa nevyžadovalo.
Predseda komisie navrhol, aby bol materiál podporený za splnenia podmienky, že organizátor zabezpečí
smetné koše, ktoré následne sa stanú majetkom MČ. Túto požiadavku vyslovil gesčný poslanec pre danú oblasť
Bc. Branislav Filipovič. Členovia komise s uvedeným návrhom súhlasia.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu zastupiteľstvu materiál
schváliť s odporúčaním, aby MČ v spolupráci s organizátorom/organizátormi vykonala všetko potrebné
k tomu, aby organizátor zabezpečil smetné koše a tieto sa následne stali majetkom MČ

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa vydáva
Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pred objektom Istropolis na Trnavskom mýte
v Bratislave
Úvodné slovo sa nevyžadovalo, predseda komisie otvoril diskusiu k prezentovanému materiálu. Do diskusie sa
nikto neprihlásil.

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

Prítomní: 4 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.3. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom stavby – prístavba športovej
haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/14 a prenájom
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/13 a 11820/4, v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti BZS
Company s.r.o., Bajkalská 18/A, 821 08  Bratislava

Informáciu podala Mgr. Zuzana Kozáková – spracovateľ materiálu. Predseda komisie otvoril diskusiu
k prezentovanému materiálu. Členovia komisie sa zhodli, že je to náročný materiál. Ing. Libor Gašpierik
požiadal, aby na rokovanie MR (19.03.2019) bol predložený znalecký posudok, z ktorého bude zrejmá cena
nájmu za pozemok a cena nájmu za stavbu; nepožaduje sa nový, resp. aktuálny znalecký posudok, postačuje
znalecký posudok, ktorý má spracovateľ ku dňu spracovania materiálu k dispozícií.

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila miestnej rade a miestnemu zastupiteľstvu materiál
prerokovať, S PRIPOMIENKAMI
1. budúci nájomca predloží návrh investícií, ktoré budú vykonané v prospech majetku MČ
2. budúci nájomca predloží návrh časového harmonogramu k navrhovaným investíciám
3. komisia požaduje, aby v návrhu zmluvy o budúcej zmluve bol vypracovaný sankčný mechanizmus, ktorý

by účinne chránil majetok MČ
4.
Prítomní: 5 členovia
Hlasovanie: ZA: 4

PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0
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2.4. Návrh rozpočtu

Predseda komisie otvorila diskusiu k prezentovanému materiálu. Členovia komisie navrhli o materiály
nerokovať.
Predseda komisie vyzval prítomných členov komisie k hlasovaniu o prijatí uznesenia o neprerokovaní
materiálu.

UZNESENIE
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy sa uzniesla na tom, že
o materiály, ktorý je označený ako „Návrh rozpočtu“ nebude na svojom dnešnom zasadnutí rokovať.

Komisia hlasovala

Prítomní: 6 členovia
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

- uznesenie bolo schválené

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

Za predkladateľa vystúpila Ing. Silvia Švecová, PhD., ktorá požiadala o stiahnutie materiálu z rokovania
komisie. Predseda komisie vyzval prítomných členov komisie k hlasovaniu o návrhu na stiahnutie materiálu.

Komisia o návrhu hlasovala.

Prítomní: 6 členovia
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 3 – R Ô Z N E

3.1. Učenie počtu a výber kandidátov na funkciu člena – odborníka komisie
Predseda komisie informoval členov komisie, že k termínu 22.02.2019 bolo miestnemu úradu doručených celkovo
13 prihlášok o funkciu člena komisie – odborníka.

Predseda komisie navrhol, aby komisia mala päť (5) členov – odborníkov. Jednotlivých členov – odborníkov
komisia vyberie z prihlásených kandidátov a v abecednom poradí ich oznámi zapisovateľke.

Komisia o návrhu hlasovala.
Prítomní: 6 členovia
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

UZNESENIE
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy navrhuje miestnej rade a miestnemu
zastupiteľstvu

1. schváliť počet členov – odborníkov v počte 5
2. schváliť za člena – odborníka:

PhDr. Dušan Alfödy Vajnorská 110, 831 04, Bratislava
Radovan Horský Čsl. Parašutistov 23 831 03 Bratislava
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Róbert Puk Desiata 7 831 01 Bratislava
Ing. Zuzana Rattajová Račianska 33 831 02 Bratislava
Bc. Ivana Timková Jahodová 4 831 01 Bratislava

Komisia hlasovala

Prítomní: 6 členovia
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

- uznesenie bolo schválené

3.2. Predseda komisie navrhol, aby sa uskutočnilo zasadnutie komisie za účelom vypočutia:
- Mgr. Márie Priečinskej, poverenej riadením rozpočtovej organizácie MČ – Stredisko kultúry Bratislava –

Nové Mesto a vedením, aby prezentovala svoje predstavy vedenia príspevkovej organizácie, jej ďalšie
smerovanie, projekty a pod..

- Mgr. Jany Sedláčkovej, riaditeľky rozpočtovej organizácie Knižnice Bratislava – Nové Mesto, aby
prezentovala svoje predstavy ďalšieho smerovania rozpočtovej organizácie, poskytla informácie
o pripravovaných projektoch a pod..

Komisia by zasadala dňa 19.03.2019 o 15:00 hod. v Stredisku kultúry na ul. Vajnorskej 21, Bratislava.

UZNESENIE
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy bude mimoriadne zasadať dňa
19.03.2019 o 15:00 v priestoroch Strediska kultúry na ul. Vajnorská 21 v Bratislave.

Komisia hlasovala

Prítomní: 6 členovia
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

3.3. V súvislosti s neprerokovaným materiálom „návrh rozpočtu“ navrhol predseda komisie prijať uznesenie,
ktorým komisia požiada starostu, aby nezvolával MZ plánované na 26.03.2019, pokiaľ nebude vo
všetkých poradných orgánoch MZ prerokovaný návrh rozpočtu.

UZNESENIE
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy žiada starostu mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého, aby miestne zastupiteľstvo plánované na dňa 26.03.2019 nezvolával, pokiaľ
vo všetkých poradných orgánoch miestneho zastupiteľstva nebude riadne prerokovaný návrh rozpočtu mestskej
časti na rok 2019.

Komisia hlasovala

Prítomní: 6 členovia
Hlasovanie: ZA: 6

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Program najbližšieho zasadnutia komisie
bude členom komisie ako aj všetkým poslancom miestneho zastupiteľstva oznámený formou zaslaných mailov,
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pričom najbližšie zasadnutie komisie bude dňa 19.03.2019 o 15:00 hod v priestoroch Strediska kultúry na ul.
Vajnorská 21 v Bratislave v zmysle prijatého uznesenia č. 3.2..

Mgr. Peter Weiss, v.r.
predseda  komisie

Mgr. Jana Biharyová, v.r.
zapisovateľka komisie
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