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INTERPELÁCIA  
z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného 
dňa 05.03.2019 
 
INTERPELÁCIA  
Poslanec :              Ing. Andrej Árva 
Interpelovaný:                   starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval:   Ing. Daša Effenbergerová  

vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 
 
 

ZNENIE INTERPELÁCIE:  
Ulica Na Revíne – zrekonštruovaná cesta, vodiči tam jazdia veľmi rýchlo – prosím osadiť 
spomaľovač 
 
ODPOVEĎ : 
podnet bol riešený  na dopravnej komisii, KDI a Hl. mesto vyhodnotili  určené technické a 
dopravné  podmienky ako dostačujúce. Je tam znížená rýchlosť na 30km/hod., jej nedodržanie je 
poručenie  zákona č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Kompetencie na kontrolu dodržiavania zákona má  Mestská polícia  resp. štátna polícia. 
Požiadame o zvýšený dohľad v uvedenom úseku obe zložky polície.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPELÁCIA  
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z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného 
dňa 05.03.2019 
 
INTERPELÁCIA  
Poslanec :              Bc. Branislav Filipovič 
Interpelovaný:                   starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval:   Ing. Daša Effenbergerová  

vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 
 
 

ZNENIE INTERPELÁCIE:  
1/ pri vynútenej investícii na Banských projektoch terajší Zimak rezidencie starosta požiadal 

developera o opravu hokejbaloveho ihriska. Ten aj tak čiastočne urobil, ale ukradli odtiaľ 
lavičky. Moja prosba bola či môže starosta u investora vybaviť nové ktoré sa zabetónujú alebo 
vieme tam my navrátiť tie lavičky ako úrad 

 
ODPOVEĎ :  
Podnet presunieme na EKO -podnik a požiadame o osadenie nových lavičiek tak, aby nebolo 
možné ich demontovať.    
 
 
2/ nakoľko je zle umiestnený prechod pre chodcov rovno do zákruty pri ZŠ Kalinčiakova od 

Hiltonu a rodičia so susedmi ma požiadali či to nevieme riešiť, nakoľko tam auta jazdia dosť 
rýchlo a boja sa o svoje deti, žiadal som pani Effenbergerovú či by sme tam nevedeli urobiť 
spomalovač a že vraj to nejde podľa inšpektorátu, žiadam teda o nejakú možnosť ako chrániť 
deti čo chodia do tej školy 

 
ODPOVEĎ :  
Možnosťou je reflexné označenie školy. Vypracujeme projekt dopravného značenia z reflexným 
prvkami a necháme na  dopravnej komisii posúdiť a požiadame o určenie odsúhlaseného 
dopravného značenia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPELÁCIA  
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Poslanec :              Ing. Libor Gašpierik 
Interpelovaný:                   starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 

 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  
1.Konská železnica 
   Jedna sa týka Konskej železnice. V minulom roku sme mali stretnutia s občanmi, kde sme 

chceli, poviem tak ľudovo, rýchly život tomuto priestoru. Je 8 rokov nevyužívaný okrem 
sobášnej miestnosti. Tak pokiaľ by ste nám vedeli povedať, ako ďalej s týmto priestorom, či so 
pripravené nejaké kroky k tomu, aby sa naplnila funkčnosť a užitie pre verejnosť tohto 
priestoru? To je prvá interpelácia. 

 
Odpoveď vypracoval:  Mgr. Zuzana Kozáková,  

 referentka oddelenia  právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísel a správy pozemkov 

ODPOVEĎ: 
Momentálne ohľadom prenájmu budovy Konskej železnice prebiehajú rokovania so záujemcom  
o prenájom – OZ Kreatívne centrum Konská železnica. Zámerom tohto OZ je sfunkčnenie 
a spravovanie budovy Konskej železnice ako nezávislého kreatívneho mestského centra 
s kultúrnymi, a spoločenskými akciami, podporou kreatívnych aktivít a s tým súvisiacimi 
službami, rozvoj, obnova a budovanie vzťahu širokej verejnosti k budove Konskej železnice tak, 
aby sa toto miesto stalo fungujúcim atraktívnym priestorom slúžiacim pre širokú verejnosť. 
V súčasnosti sa v rámci rokovaní dolaďuje, aké investície je potrebné vykonať na užívanie 
priestoru zo strany záujemcu, v prípade, že dôjde k vzájomnej dohode o všetkých podmienkach 
prenájmu, je predpoklad, že na komisie a MR pred MZ v júni 2019 by mohol byť predložený 
materiál na prenájom budovy. 
 
 
 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  
2. Tržnica Trnavské mýto 

V rámci stretnutia nášho klubu s Vami a rovnako aj záverov Komisie pre Tržnicu sme Vás 
požiadali, aby ste pripravili rokovanie s pánom primátorom vo veci ďalšieho smerovania 
Tržnice a pohľadu  hlavného mesta ako vlastníka tohto objektu. A následne aby sme vedeli 
rozpracovávať tieto závery, či už v rámci komisie, resp. následne predložením materiálu do 
zastupiteľstva.  

 
Takisto sme požiadali Vás ako aj ďalších spoluvlastníkov tohto objektu, ktorí sú menšinoví, či 
už mestská časť Rača, Vajnory, aj stretnutie s týmito starostami, tam myslím že Váš 
vicestarosta na základe rokovania na Mestskej rade povedal, že už s nimi predjednal určitú 
formu spolupráce. Takže tam to bolo asi ľahšie. 

 
Ale požiadam Vás, primárne a prioritné je rokovať s pánom primátorom, kde naozaj by mohli 
byť možno aj mestskí poslanci, o čo by som Vás požiadal, tí ktorí budú mať záujem byť na 
takomto stretnutí k tejto téme. Či už prizvete nás z komisie, to je úplne na Vás. Naozaj sa 
netlačím, ako tu povedal pán Galamboš, ale nech je to vaše stretnutie s pánom primátorom. 

 
Bol by som rád, pokiaľ by ste nás vedeli potom informovať o pohľade hlavného mesta k tomuto 
objektu Tržnice. To je druhá vec. 
 

   ODPOVEĎ :  
   Stretnutie sa uskutoční dňa 03.04.2019 na Magistráte 

 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  
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3. Pozemok – delimitácia pozemku Vinohrady v časti Ahoj 
Takisto sme spolu v minulom volebnom období pripravovali myslím my dvaja osobne 
a nakoniec po rokovaní s pánom prednostom, o požiadaní o delimitáciu pozemku Vinohradov 
v časti Ahoj – Sliačska, ktorý pripadol na základe tzv. odumretí Ministerstvu vnútra, to 
znamená že neboli dediči, tak Ministerstvo vnútra zverilo tento pozemok mestskej časti. Ja by 
som bol rád, pokiaľ by sa vedel vybavovať nejaký infoprojekt, nejaké miesto pre posedenie 
turistov, cyklistov, občanov, resp. kde by sme mohli mať aj nejaký ukážkový vinohrad z našej 
histórie vinohradníctva v rámci územia mestskej časti. 

 
Pokiaľ by ste nám vedeli dať nejakú informáciu, ale aby to nebola informácia, že odišiel list 
a nič sa nedialo, ale aké boli vyvolané nejaké aktívne kroky zo strany úradu, aby sa s touto 
žiadosťou konalo.  

 
Aby neprišla odpoveď, že pred rokom žiadosť sme poslali, ale nikto neodpovedal. Či boli aj 
nejaké urgencie alebo žiadostí, alebo nejaký telefón aspoň pána prednostu s nejakým 
príslušným kompetentným pracovníkom Ministerstva vnútra v tejto oblasti a s touto našou 
uplatnenou žiadosťou? To je tretia.  

 
  Odpoveď vypracoval:      Ing. Kornélia Kasmanová  

 referentka oddelenia  právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísel a správy pozemkov 

  ODPOVEĎ :  
Listom č. konania 4386/10309/2018/PR/KASK zo dňa 21.03.2018 adresovaným vlastníkovi 
nehnuteľnosti SR – v správe Ministerstvo vnútra SR sme požiadali o majetko-právne 
vysporiadanie pozemku registra „C“ KN parc. č. 4675 v k.ú. Vinohrady, za účelom vytvorenia 
„Otvoreného vinohradu“ v zmysle Vašej žiadosti. 
Dňa 11.11.2018 ste požiadali v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov 
o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  ( I – 151/2018 ) o poskytnutie informácie – stavu Vašej požiadavky. 
Emailom Vám boli odposlané všetky listiny nachádzajúce sa na oddelení právnom, 
podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov. 
K dnešnému dňu nenastala žiadna zmena zo strany vlastníka pozemku SR – v správe 
Ministerstva vnútra SR oproti našej Vám už poskytnutej poslednej informácie. 

 

 
 

ZNENIE INTERPELÁCIE:  
4. Objekt Gerdos – možnosť vybudovania MŠ na Športovej 

Na konci volebného obdobia zastupiteľstvo schválilo 2 uznesenia, kde sme spolu s kolegom 
Korčekom, a teraz neviem, či boli aj ďalší poslanci, Vás požiadali, o prerokovanie možnosti 
vytvorenia materskej škôlky na Športovej ulici v bývalom zariadení tej vývarovne GERDOS; 
myslím, že tak sa volá tá firma. A tento priestor je rovnako dlhodobo nevyužívaný. Tie 
požiadavky tých obyvateľov či už tejto zóny alebo obyvateľov našej mestskej časti sú veľké pre 
umiestnenie detí do materských škôlok. 

 
Takže či by ste vedeli dať informáciu, čo sa v tomto udialo v takom posúdení teda možnosti 
vytvorenia takéhoto zariadenia v tomto objekte na Športovej. 

 
 
Odpoveď vypracoval:   Ing. Daša Effenbergerová  

vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 
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ODPOVEĎ :  
 

nameraná plocha  priestoru  Športová 3.,5. a 7. kataster (LV) 
eviduje tieto plochy 

názov adresa   plocha v m2   
prízemie 190,60   

vývarovňa  Športová  3 
suterén 156,60   

výdajňa stravy Športová 7 69,90 56,51 
jedáleň 93,30 
vchod do 
jedálne 

Športová 5 
prízemie 

18,00 
98,25 

  spolu 528,40  
 
 
V zmysle vyhlášky  MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach, o požiadavkách na zariadenia 
pre deti a mládež.   
Preverenie vonkajšieho   priestoru   - V predškolskom zariadení  a v prevádzkarni pre 
starostlivosť o deti predškolského veku  musí byť na jedno dieťa predškolského veku z počtu detí, 
ktorý vychádza z veľkosti plôch vnútorných priestorov predškolského zariadenia  alebo 
prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku,  najmenej 2,5 m2 trávnatej plochy a 
najmenej 4 m2 plochy detského ihriska. Ak je na nezastavanom pozemku zriadené 
pieskovisko, jeho plocha musí byť najmenej 0,5 m2 na jedno dieťa predškolského veku. 
Nezastavaný pozemok predškolského zariadenia  a prevádzkarne pre starostlivosť o deti 
predškolského veku  musí byť oplotený. 
MŠ pre 40 detí (zabezpečenie hospodárnosti) –  minimálny rozmer  areálu  je  260 m2 (par. č. 
11300/1 má výmeru 787 m2, je tvorená parkoviskami a nie je dostatočne preslnená a 
prevetrávaná) vytvorenie areálu s hracími prvkami a sadovými úpravami- predpokladaný 
rozpočtový náklad :  cca 70 tis. €    
Vnútorné priestory : Priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov 
zariadenia pre deti a mládež musia umožňovať funkčnú nadväznosť jednotlivých priestorov a ich 
samostatnú prevádzku bez vzájomného rušenia. V predškolskom zariadení  a v prevádzkarni pre 
starostlivosť o deti predškolského veku  priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov 
musia umožňovať voľné hry detí, oddych, osobnú hygienu s otužovaním a telesné cvičenia. 
V predškolskom zariadení  a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku  musí byť 
na jedno dieťa najmenej 4 m2 plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne, a ak 
je spálňa stavebne oddelená, najmenej 3 m2plochy herne. Na jedno ležadlo na spanie musí byť 
najmenej 1,7 m2. Priestor na odkladanie ležadiel a lôžkovín musí umožňovať ich riadne 
prevetrávanie. Na jednu stoličku v jedálni musí byť najmenej 1,4 m2 plochy jedálne. 
Minimálna  plocha potrebná pre jedno dieťa bez obslužných funkcií je 7,1 m2.  
 
Jedáleň – min. 56 m2 
Herňa so spálňou – min.  160 m2 + 68 m2= 228 m2 
 
Ďalšie nutné miestnosti – sociálne zariadenia, šatne , chodby, zázemie pre personál , výdajňa 
stravy, miestnosť pre upratovačku, technická miestnosť, bezbariérovosť.  Požadovaná 
 minimálna plocha je 397,6 m2. Odhad finančných nákladov na  rekonštrukciu   550 000,00 
€  plus materiálne vybavenie MŠ.  
Stavba vývarovne   má plochu  528,40 m2, z toho 370,9 m2 (prízemie) by sa dalo použiť na 
vytvorenie nového priestoru pre účely materskej školy.   
Technické zhodnotenie :  v podstate by sa jednalo o celkovú rekonštrukciu objektu, zostali by 
len nosné časti, všetky ostatné stavebné konštrukcie, vrátane rozvodov médií, povrchov, výplní 
otvorov by boli búracími prácami odstránené. Táto časť búracích prác je finančne náročná. 



 7 

Rekonštrukciou a záberom areálu odstránime jestvujúce stojisko pre kontajnery a tiež časť 
 parkovacích  miest, pričom pre  budeme musieť pre potreby MŠ vybudovať nové. 
Rekonštruovaná stavby v zmysle novej legislatívy musí spĺňať aj  energetickú hospodárnosť a 
bezbariérovosť. Celková rekonštrukcia si vyžiada  zmenu účelu využitia stavby pokiaľ by sme 
zostali v pôdoryse jestvujúcej, na nový areál by sme potrebovali územné rozhodnutie s následným 
stavebným povolením a kolaudáciou. V časovom hramonograme je potrebné počítať aj 
 registráciou novej škôlky na Ministerstve školstva SR.  
 
V zmysle Generelu školstva, návrhu lokalizácie zariadení školstva,  prijatého na Hl. meste v roku 
2014 , nie je plánovaná žiadna školská infraštruktúra na Športovej ulici (viď. Výrez).   
 

 

 
Záver :  Z pohľadu povolenia v rámci  schválenia prevádzky Úradom verejného zdravotníctva – 
komplikované. Nepostačujú minimálne rozmery stavby na navrhovaný počet detí. Pri znížení 
počtu detí je prevádzka nerentabilná.   
Proces stavebného povolenia – výsledok nejasný, rozpor s generelom Hl. mesta Bratislava pre 
lokalizáciu školských zariadení. Umiestnenie MŠ v priestoroch na Športovej ulici má viac rizík, 
preto neodporúčame  prípravu takého projektu.    
 
 

 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  
5. Detské ihriská - dovybudovanie 

Rovnako som dal návrh s pánom Korčekom, a to bolo v oblasti podnetov občanov, v rámci 
našich detských ihrísk, k dovybudovaniu sociálneho zázemia, nejakých toaliet, prekrývanie 
pieskovísk, prípadne slnečníkov nad týmito pieskoviskami. 
Takisto, čo sa v tomto udialo, či sa koncipuje v rámci prípravy rozpočtu táto oblasť do nejakých 
kapitálových výdavkov, alebo v rámci EKO-podniku?  
Takže keby ste mne teda vedeli odpovedať, že čo sa v tomto uznesení schválenom na konci 
minulého volebného obdobia udialo, resp. aby ste realizovali.  

 
Odpoveď vypracoval: Helena Štepianska,  

vedúca Strediska DI, areálu Kuchajda a údržby 
 
ODPOVEĎ: 
hracie prvky , ktoré pribudli v r.2018  
 
EKO podnik - nové hracie prvky na DI:  DI Višňová  - lezecký mostík 1 ks  
      DI Hostinského II. - pružinový hrací prvok 2 ks 
      DI Ľudové námestie - dvojhojdačka 1 ks 
 DI Kukučínova, DI Bartoškova , DI Piešťanská - 

zakrývacia plachta pieskoviska 
      
- osadenie dopadovej  plochy  DI Hostinského II.  pod hojdačky 



 8 

- osadenie dopadovej  plochy DI Hostinského I. pod kovový hrací prvok 
 
MÚ BNM - park Nobelova nové DI 
        park Gaštanica dvojhojdačka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPELÁCIA 
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z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného 
dňa 05.03.2019 
 
INTERPELÁCIA 
Poslanec :           JUDr. Tomáš Korček 
Interpelovaný:                Mgr. Rudolf Kusý - starosta MČ B-NM 
      Ing. Robert Molnár - riaditeľ EKO-podniku VPS 
Odpoveď vypracoval:    Ing. Robert Molnár - riaditeľ EKO-podniku VPS   
 
OBLASŤ:  reklamné plochy na reklamu 
 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  
Zasielam bližšie informácie priamo zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva, citácia: "Koľko 
zmlúv má EKO-podnik uzatvorených na reklamné plochy vrátane billboardov na dobu určitú a 
koľko na dobu neurčitú. Ak sú zmluvy uzatvorené na dobu určitú - kedy budú ukončené a ak sú 
uzatvorené na dobu neurčitú - aká je výpovedná lehota." 
 
ODPOVEĎ: 
Spoločnosť NUBIUM, s.r.o.  
- Zmluva o nájme časti obecného zariadenia č. 24/OD/2016; 
- zmluva uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti zmluvy (účinná od 17.10.2016) do 
30.09.2021. 
 
Spoločnosť Finet Group, s.r.o. 
- Rámcová zmluva o nájme č. 04/OD/2018 spoločných častí nehnuteľnosti pre účely zriadenia 

reklamných plôch; 
- zmluva uzatvorená na dobu určitú, a to 5 rokov odo dňa účinnosti zmluvy ( účinná od 
23.03.2018). 
 
Spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. 
1. 
- Zmluva č. 04/OD/2019 o nájme časti pozemku; 
- zmluva uzatvorená na dobu určitú, a to 5 rokov odo dňa účinnosti zmluvy (účinná od 
19.02.2019). 
 
2. - Zmluva č. 40/OD/1999 o prenájme časti obecného zariadenia zo dňa 22.09.1999; 

- zmluva dodatkovaná a uzatvorená na dobu určitú, a to 5 rokov od účinnosti (účinná do 
31.10.2021). 

 
Spoločnosť DAVE, s.r.o. 
- Zmluva č. 41/OD/1999 o prenájme časti obecného pozemku zo dňa 22.09.1999; 
- zmluva uzatvorená na dobu neurčitú - stanovená Dodatkom č. 1 k Zmluve zo dňa 14.11.2000; 
- "Prenajímateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade nedodržania zmluvných podmienok alebo 

včas nezaplateného nájomného alebo v prípade potreby a záujmu EKO-VPS alebo Mestskej 
časti Bratislava - Nové Mesto. Výpovedná lehota pre obe zmluvné strany je 1-mesačná a začína 
plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strany." 

 
Spoločnosť EuroAWK, s.r.o. 
- Zmluva č. 06/OD/2005 o prenájme časti obecného zariadenia zo dňa 04.03.2005; 
- zmluva uzatvorená na dobu neurčitú; 
- "Prenajímateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade nedodržania zmluvných podmienok alebo 

včas nezaplateného nájomného. Výpovedná lehota pre obe zmluvné strany je 1-mesačná a 
začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane." 

INTERPELÁCIA  
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z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného 
dňa 05.03.2019 
 
INTERPELÁCIA  
Poslanec :            Mgr. Marianna Mašátová Haliaková 
Interpelovaný:                     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval: Ing. Dáša Effenbergerová,  
 vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 
 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  
Interpelácia sa týkala dvora/vnútrobloku UNITAS -  
V minulom volebnom období  bola prisľúbená rekonštrukcia dvora, neskôr už len veľkého 
betónového ihriska vo dvore a vytvorenie multifunkčného ihriska. Pôvodne sa podľa plánov pána 
starostu celý dvor mal prestavať ako vyvolaná investícia pri prestavbe budov tlačiarní na 
Kominárskej, nakoniec urobili len kúrenie v blízkej škôlke... Plocha dvora a jeho okolie sú 
naďalej zdevastované, nevyužiteľné. 
Takže moja otázka smeruje na plány MČ, čo bude s týmto dvorom a kedy.  
 
Rovnako ma zaujíma, či developer zafinancovaním kúrenia v škôlke už svoju časť vyvolanej 
investície vybavil a nič viac robiť nebude. Nakoľko ide o pomerne obšírny projekt, mám pocit, že 
obišiel pomerne lacno. Je tam ešte niečo dohodnuté? 
 
ODPOVEĎ: 
Minulý rok bolo stretnutie s developerom BD Račianska ohľadne zámeru rekonštrukcie 
betónového ihriska. Bolo dohodnuté, že investor zrealizuje zemné sondy, nakoľko táto 
plocha bola v minulosti vybudovaná ako bazén a hrozí  že miestami môže sadať. Sondy sa 
zatiaľ nerobili, investor deklaroval  záujem o túto plochu pre vybudovanie objektu 
určeného na šport a rekreáciu v súčinnosti s participačným oddelením  mestskej časti.  
Developer BD Račianska  financoval rekonštrukciu v MŠ Šancová v sume cca niečo cez 
100.000,- eur s DPH (v zmysle zmluvy).  
Rekonštrukcia v MŠ  Šancová  obsahovala  nie len kúrenie, ale aj ZTI, sociálne zariadenia 
vrátane zariaďovacích predmetov, obkladov, dlažieb,  výmena povrchov podláh  
v triedach, nové okná v sociálnych zariadeniach, odvoz odpadu a jeho likvidácia  a pod. 
Všetky práce boli zrealizované podľa  dohody  a aj niečo viac podľa požiadaviek  
zástupkyne materskej školy. Investor má dorobiť ešte určité nedorobky, vrátane dodania 
nových dverí v časti pre detí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPELÁCIA  
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z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného 
dňa 05.03.2019 
 
INTERPELÁCIA 
Poslanec:  Mgr. Vladimir Mikuš 
Interpelovaný:  starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval: Ing. Kornélia Kasmanová 

referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel 
a správy pozemkov 

 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  

„ prosím o informáciu, kedy bola podaná žiadosť na magistrát ohľadom zverenia pozemku 
vedľa budovy Vernosť“ 
 

ODPOVEĎ: 
1/  Starostovským listom č. 5466/16648/2016/PR/KASK zo dňa 05.05.2016 bolo požiadané hl. 

mesto SR Bratislavy o zverenie pozemkov registra „E“ UO parc. č. 13525/1 a parc. č.  13529 
v k.ú. Nové Mesto hneď po prevedení vlastníckeho práva z Ministerstva hospodárstva SR na 
hl. mesto SR Bratislavu. (Odpoveď z magistrátu: č. MAGS OMV 45619/2016 zo dňa 
30.05.2016 o začatí rokovania o prevode pozemkov do vlastníctva hl. mesta v spolupráci 
s Ministerstvom hospodárstva SR) 

 
2/  Starostovským listom č. 1583/31744/2017/PR/KASK zo dňa 22.09.2017 sme upozornili hl. 

mesto SR Bratislavu, že došlo k prevodu vlastníctva len k jednému zo žiadaných pozemkov. 
(Odpoveď z magistrátu: č. MAGS OMV 30191/2017-448839 zo dňa 24.11.2017, že sa 
zabezpečuje prevod vlastníctva aj k druhému pozemku) 

 
3/ Starostovským listom č. 42160/639/2018/PR/KASK zo dňa 07.12.2018 sme požiadali 

o informáciu o stave rokovania prevodu vlastníckeho práva k pozemku v správe Ministerstva 
hospodárstva. Dôvodom našej snahy o získanie pozemkov do správy MČ BA NM bolo 
vybudovanie parkoviska pre účastníkov akcií v kultúrnom dome VERNOSŤ. (Odpoveď 
z magistrátu: č. MAGS ONM 34023/2019-83803 zo dňa 21.02.2019 – požiadali nás 
o doplnenie podkladov k nájmu pozemku, ktorý je vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy.) 

 
V súčasnosti sa rokuje o podmienkach nájmu pozemku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy. 
Pozemok registra „E“ UO parc. č. 13525/1 v k.ú. Nové Mesto je k dnešnému dňu vo vlastníctve 
Slovenskej republiky v správe Ministerstva Hospodárstva. 

 
 

2.   ZNENIE INTERPELÁCIE:  
V akom stave je prebiehanie rokovaní, prípadne súdny spor s nájomcom budovy Squash na 
Pionierskej ulici 

 
Odpoveď vypracoval: Mgr. Zuzana Kozáková,  

   referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísel a správy pozemkov 

 
ODPOVEĎ: 
Na zasadnutí MZ dňa 26.03.2019 bolo schválené uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
s perspektívnym nájomcom budovy, ktorá tvorí časť Squash centra na Pionierskej ul. 
a prislúchajúcich pozemkov, spoločnosťou BZS Company, s.r.o. 
Súdny spor o dlžné nájomné za obdobie od 29.09.2012 do 28.09.2017 bol právoplatne ukončený, 
budúci nájomca by sa mal v zmluve o budúcej zmluve zaviazať, že uhradí dlžné nájomné priznané 
súdom vo výške 63 933,78 EUR + úroky z omeškania.  
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Bezdôvodné obohatenie za užívanie nehnuteľností od ukončenia nájomnej zmluvy, t.j. od 
29.09.2017 do účinnosti novej nájomnej zmluvy, by mal tiež uhradiť budúci nájomca do 15 dní 
od účinnosti realizačnej nájomnej zmluvy, v tejto veci neprebiehal zatiaľ žiadny súdny spor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INTERPELÁCIA  
z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného 
dňa 05.03.2019 
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INTERPELÁCIA 
Poslanec:  Mgr. Juraj Petrovič 
Interpelovaný:  starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval: Mgr. Marek Tettinger 

hovorca starostu  
Júlia Červenková 
vedúca odd. organizačného a evidencie obyvateľov 

 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  

1. zverejnenie na stránke MČ zoznam členov poslaneckých klubov 
2. Zverejniť v profiloch poslancov príslušnosť k poslaneckému klubu 
 
 

ODPOVEĎ 
Začiatkom marca sme požiadali dodávateľa aplikácie digitálne zastupiteľstvo o vypracovanie 
cenovej ponuky na doprogramovanie niektorých funkcií (napríklad gescie a poslanecké kluby). 
Momentálne dodávateľ pracuje na doplnení týchto funkcií.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INTERPELÁCIA  
z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného 
dňa 05.03.2019 
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INTERPELÁCIA 
Poslanec:    Ing. Katarína Šebejová, PhD. 
Interpelovaný:  starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval: Ing. Daša Effenbergerová  

vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 
 
 
1. Oblasť:  Miesto pre invalidov – dvor Šancová 

ZNENIE INTERPELÁCIE:  
Žiadam starostu MC BANM vybaviť žiadosť pani Jany Markovej na predĺženie platnosti 
parkovacieho miesta pre osobu ŤZP so sprievodcom vo dvore Šancová (UNITAS) 

 
ODPOVEĎ :    
Vyhradené parkovacie miesta  sa povoľujú v zmysle novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách ( cestný zákon  ) platnej od 20.5.2018.  Novela priniesla novú povinnosť pri 
určovaní dopravného značenia a povoľovaní vyhradených parkovísk.  
Cestný zákon v svojom   §3 ods. 2 ,hovorí : 
Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú 
obce (v našom prípade je obcou Hl. mesto SR Bratislava)   ako prenesený výkon štátnej 
správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie 
dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. 
Ďalej ten istý §3  odst.7 hovorí : Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných 
značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská podľa odseku 2, odseku 4 
písm. d) a odseku 5 písm. f) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie ( toto je tá 
nešťastná podmienka !) a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu 
jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f) 
Pozemok pod prístupovými komunikáciami je v správe mestskej časti Bratislava- Nové Mesto 
avšak cestné teleso – stavba - nie je v našej správe a ani vlastníctve. Vo vnútroblokoch  nie sú 
cesty III. a IV. triedy, sú to nezaradené komunikácie do siete miestnych komunikácií , tzv.  
účelové komunikácie, ktoré mestská časť Bratislava-Nové Mesto nemá vo vlastníctve a ani v  
správe. Z tohto dôvodu nie sme oprávnený  vydať  akékoľvek stanovisko. Kto je vlastníkom 
alebo správcom uvedených účelových komunikácií nám nie známe.   
Z uvedeného dôvodu nie je možné vyhovieť žiadosti o predĺženie vyhradeného parkovacieho 

miesta.  
 
 
2. Oblasť:   Správa o činnosti škôl a školských zariadení 
      Odpoveď vypracoval: Ing. Daša Effenbergerová  

vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 
Mgr. Tibor Csomor  
vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správ 
riaditelia škôl 

 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  
Žiadam starostu MC BANM doplniť do každej správy o činnosti škôl a školských zariadení 
zabezpečil doplnenie investícií v jednotlivých školách a škôlkach z vlastných prostriedkov 
a z prostriedkov MČ. Investície uviesť v členení na bežné a kapitálové a kapitálové rozčleniť 
na vlastné a cudzie zdroje. Prosím toto doplniť ako súčasť správy o činnosti škôl a školských 
zariadení za rok 2018. Zároveň žiadam starostu MČ aby za každú školu a škôlku zabezpečil 
prehľad požadovaných investícii v najbližších troch rokoch s uvedením konkrétneho účelu. 

 
Odpoveď vypracoval: Ing. Daša Effenbergerová  

vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 
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     za oddelenia investícií – kapitálové výdavky 
ODPOVEĎ :    
Kapitálové výdavky za rok 2018 
Dopravné ihrisko MŠ Legerského :    33 810, 98 (vlastné zdroje) 

Športovisko pri ZŠ Česká :        89 199,15 € (vlastné zdroje)  

Kúpa pozemku MŠ Teplická :       26 600,00 €  (vlastné zdroje - dar)  

MŠ Na Revíne – rekonštrukcia rozvodov :     16 700,00 € (vlastné zdroje)   

MŠ Rešetková – rekonštrukcia soc. zariadení a rozvodov  :  58 932,38 €,  z toho     
21 229,59€ (vlastné zdroje) a 
37 702,79 € (dar)  

Vybudovanie elokovaného MŠ Letná (budova ZŠ Riazanská):  59 064,84 € (vlastné zdroje ) 
PD rekonštrukcia Školák klubu (Riazanská) :       4 560,00€ (vlastné zdroje )    

Kapitálové výdavky spolu : 284 307,35  €, k tomu je potrebné pripočítať aj rekonštrukciu 
MŠ Šancová, kde sponzor preinvestoval ako vyvolanú investíciu cez 105 000,00€ .  
 
Odpoveď vypracoval: Mgr. Tibor Csomor  

vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správ 
     za oddelenia SMaVS – bežné výdavky 
 
ODPOVEĎ: 
Oddelenie nedisponuje bežnými výdavkami na opravu budov základných škôl 
 
Odpoveď vypracovali: riaditelia škôl 
 
ODPOVEĎ: 

Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava 
Výdavky  2018  Bežné výdaje  Kapitálové investície        
 Názov skupiny  Vlastné 

zdroje  
Cudzie 
zdroje  

Vlastné 
zdroje  

Cudzie zdroje  
- Dary  

MČ Nové 
Mesto  

635 Údržba  Materská škola Revín  2800    Rekonštrukcia 
kúrenie, 
rozvody  

635 Údržba  Materská škola   Cádrova  
 

6018       

18 100     635 Údržba  
 

Areál Cádrova – budovy 
ZŠ, ŠJ, Telocvičňa: 
Materiál na údržbu 
elektro, vodoinštalácií, 
stolárske opravy, opravy 
vykur. kotol, servisy, 
revízie, čistiace potreby, 
poistenie budov, orez 
stromov, krtkovanie,  
sieťky na okná, maľovky, 
PZS, PO, ochrana 
osobných údajov, 
deratizácie, maľovka  

     

 Školská jedáleň - krájač 
zeleniny 

    2827,20 

 Školská jedáleň - plynový 
sporák  

    3548,- 

633 Tovary  Areál ZŠ Cádrova  - video 
vrátnik, kamery  

   2660  

 Zariadenie učebne PC     2811,71  

 Výpočtová technika ZŠ     5299  

 Hygienické potreby pre 
žiakov  

 4000    

 Pomôcky,  softvéry na 
vyučovanie, prístroje, 
školské materiály, časopis, 

 14171     
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skartovač, odborné tlač., 
kanc. potreby,... 

 
P. č. Budova materskej školy Cádrova – plán na rok 2019  

1. 

Oprava omietok z dôvodu vlhkosti  /zatiaľ nie sú 
plesne/ 
v spálni na prízemí, strhnúť olejovú maľovku na 
murivo, natiahnuť novú omietku, vymaľovať  

V súčasnej dobe maliar posúdil, že treba dať dolu omietku. Nemá 
zmysel iba „vymaľovať“ časť steny, ktorá aj tak nebude 
„dýchať“.  

2. 
Oprava šachty v MŠ Cádrova – prípojky na kúrenie – 
centrálne otváranie a zatvárenie umiestniť mimo 
budovu do vonkajšej šachty. 

 

3 Opraviť atiku na streche a umiestniť koše ku zvodom 
vody. 

Nedokončená práca pri zateplení budovy pred desiatkou rokov  

4. Presun snímača – senzora kúrenia do inej vhodnejšej 
miestnosti.  Nevhodne namontovaný snímač. 

      Snímač sa riadi dosiahnutou teplotou v nevhodnej miestnosti  

5.  Opraviť zvislé zvody dažďovej vody – sú 
„vmontované“ do fasády, zle napojené 

Zvodové rúry - časť zabudovaná do omietky a horná časť je zle 
napojená. Voda steká po omietke, steny sú v tých miestach 
prevlhnuté a zvonka aj zelené. 

6.  Opraviť zateplenie budovy, obnova soklového plášťa, 
vrátane aplikácie ochrany pred zrážkovou vodou.  

Zateplenie je urobené 3 cm polystyrénom. 

7. Odstrániť sklobetóny, ktoré robia tepelné mosty.  Sklobetónové „dlaždičky“ sú mnohé rozbité, zničené, studené.  

8. Obnova pôvodného strešného plášťa, vrátane 
vhodného riešenia tvaru a odvodenia strechy.  

Strecha nebola opravovaná a rekonštruovaná. 

9. 

Výmena hrových prvkov na vonkajšom ihrisku  
/odstránenie na základe revíznej správy pri kontrole 
ihrísk/ Revitalizácia ihriska, výmena kamienkov pod 
hrovými prvkami za bezpečnejšie. 

Časť bude urobená v spolupráci s rodičmi. 

10. 
Rekonštrukcia výdajne jedál v MŠ + nové regálové 
zariadenie na odkladanie stravovacieho náradia pre 
deti MŠ. 

Výdajňa má zničenú pôvodnú podlahu, popukané dlaždice, hrozí 
nebezpečenstvo úrazu pri práci. 

11. 
Presun snímača – senzora kúrenia do inej vhodnejšej 
miestnosti. Dnes je namontovaný v nevhodnej 
miestnosti.  

Optimalizovať.  

 
 
 
 

Zariadenie školského stravovania – plán na rok 2019 /PD/ a rok 2020 
 

1.  Namontovanie lapača tukov   
Akútne - 
upozornenie hygienikov.  

2.  Rekonštrukcia celej kanalizácie v budove. 
Zlý technický stav, nemožnosť namontovania lapača tukov 
jednoduchým spôsobom, upozornenie hygienikov. 

3.  Zavedenie  vzduchotechniky → opakované vlhké 
prostredie s hrozbou plesní. 

Akútne - 
zdravotné, hygienické a bezpečnostné prostredie. 

4.  
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove ŠJ – 
vyhadzovanie poistiek, zosilnenie hlavného ističa 
v celom areáli. 

V rámci rekonštrukcie. Správa revízneho technika – hlavný istič 
je slabý a nedokáže utiahnuť spotrebiče nielen v jedálni. 

5.  Zateplenie budovy ŠJ, obnova pôvodného obvodového 
plášťa, vrátane výmeny fasádnych výplní.  

 
Úniky tepla, omietka je zničená a opadáva, nefunkčné odkvapy 
na dažďovú vodu, zatečené, aj prevlhnuté. 

6.  
Oprava strechy na budove ŠJ – kompletná 
rekonštrukcia strešného plášťa, vrátane vhodného 
riešenia tvaru a odvodnenia strechy. 

Akútne - 
súvisí aj so stenami, zatekaním.  
Potrebné ešte posúdenie odborníkom.  

7.  
Maľovanie - kuchyňa - oprava stropov, opadáva 
omietka, opadávajú kachličky zo stien 
Maľovanie priestorov:  sklady + chodby + šatne  

Každoročne 
z hygienických dôvodov. 

8.  

Výmena zvyšných okien v budove ŠJ za plastové – 24 
okien veľkých, 9 malých, dve dvojkrídlové dvere, 
dvojo veľkých balkónových okno - dverí na 1. 
poschodí 
 /okná na prízemí boli vymenené/  
 

Celková rekonštrukcia budovy, 
posledné nevymenené okná. 

9.  
Výmena sklobetónových priehľadov za bežné okná 
v budove ŠJ alebo za samostatný vchod do učební na 
poschodí. 

Akútne: 
Hlboko znečistené, sú  pôvodné od postavenia budovy, 
nevetrateľné, možnosť prerobenia na otvárateľné vetrateľné 
okná. 

10.  
Obklady, podlaha v kuchyni /súvisí s rekonštrukciou/, 
obnova stropov, omietok, umiestnenie rozvodov. 
 

Sú pôvodné od postavenia budovy. 
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11.  
Obnova hygienických zázemí, vrátane výmeny 
vnútorných rozvodov, chýba napr. výlevka pre 
upratovačku kuchyne a jedálne. 

Sociálne zariadenia sú v pôvodnom stave. 

 Budova  2. stupňa – potreby do budúcnosti  

1 Časom treba meniť záložný vykurovací kotol.  

2 Oprava žalúzií vo všetkých triedach. Sú nefunkčné lanká a mechanizmy na väčšine okien. 

3 Oprava nevyhovujúcich požiarnych skriniek – BOZP 
a PO. 

 

4 Oprava strechy – zatekanie do WC.  

5 Oprava ventilov na zatváranie vody v budove.  

6 Oprava maľovky a stien po zatečení.  

7 Zariadiť novú učebňu – zvýšený počet tried a žiakov.  

8 Oprava linolea - schodisko v budove.   

   

 Budova 1. stupňa  - potreby do budúcnosti  

1 Oprava šatní - rekonštrukcia priestoru.  Zničené linoleum, steny, nedostatok vešiakov pre žiakov. 

2 Odstránenie grafitov na fasáde.   

3 Oprava žalúzií.   

4 Vyčistenie žľabov.   

5 Oprava požiarnych skriniek.  
Zápis revízneho technika pri kontrole protipožiarneho 
zabezpečenia. 

6 Zriadenie a zariadenie jednej prváckej triedy.  Zvyšovanie počtu žiakov.  

   

 Budova telocvične – potreby do budúcnosti  

1 Výmena okien na sprchách  za otvárateľné.  

2 Oprava radiátorov – maľovka, nátery.   

3 Oprava svetiel v šatniach.    

4 Maľovka – sanácia plesní v sprchách, veľká telocvičňa – 
nebola maľovaná roky.  

 

5 Dorobiť drevený obklad telocvične.    V niektorých miestach rozbité, preložené OSB doskou.  

6 Oprava dverí do náraďovne.  Pokazené pánty.  

 MŠ Na Revíne  

1 
Oprava podlahy v dvoch triedach – bezpečnosť detí  
/výmena /.  
 

Dlhodobo podmočená podlaha sa vydula, časti sú rozbité a iba 
prekryté kobercom. 

 
 

Areál  
Vstupná veľká brána  na vjazd do areálu. Brána je zle zatvárateľná, oporné betónové múriky sa rozpadávajú. 

Výrub stromov po odbornom posúdení životnosti stromov  
z januára 2019. 

Navrhnuté na výrub 4 stromy,  
orez stromu pri budove materskej školy – padanie lístia do zvodov na 
vodu. 

Oprava hokejbalového ihriska. 
Nedokončená rekonštrukcia, z bezpečnostného hľadiska je potrebné 
dokončiť horný areál, opraviť mantinely. 

Obnova povrchu multifunkčného ihriska. Povrch je zdupaný, drží sa tam voda. 

 
 
     Základná škola s materskou školou, Česká 10, 831 03 Bratislava 

 

Použitie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ Česká, v roku 2018: 

P. č. Predmet zákazky 
Zmluvná cena  

(v € s DPH) 
Hradené z (PK, OK, VZ, KV, RZ, 
dar, dotácia, ... ) 

1. 
Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka 
 

1 500,00 

 

dotácia štátu 

2. 

 

Vodoinštalatérske práce v ŠJ 

 

1 686,00 

 

originálne kompetencie 

3. Kancelárske potreby 363,61 prenesené kompetencie 

4.  Klikacie vitríny 884,76 prenesené kompetencie 
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5. Škola v prírode pre ZŠ 

 

3 500,00 

 

dotácia štátu 

6. Lavice, stoličky a interiérové  
vybavenie (školská tabuľa) 
 

2 961,98 

 

originálne kompetencie 
rozpočtové opatrenie  
č. 14/2018 

7. Kancelárske potreby 145,98 prenesené kompetencie 

8. 

Odstránenie havárie vody  
2. - 3. poschodie ZŠ 

2016,00 
originálne kompetencie 
 

9. 
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom 

1 530,00 vlastné zdroje 

10. Plynový kotol 4 140,00 kapitálové prostriedky 
 

11. Stravné lístky 1 960,04 
 

vlastné zdroje 

12. PC zostava do ŠJ 906,00 vlastné zdroje 
 

13. Počítačové služby – učebňa VT 352,80 prenesené kompetencie 

14. Kancelárske potreby 664,69 vlastné zdroje 

15. Notebook – MŠ Osadná,  tlačiareň 
ZŠ, router, tonery 

1 842,00   prenesené kompetencie + 
dotácia na predškolákov MŠ 

16. Maľov. chodby – 1. posch.  ZŠ 2 326,00 vlastné zdroje 

17. Výrub 2 stromov 1 396,49 vlastné zdroje 

18. Stravné lístky 2 795,54 vlastné zdroje 

19. 
Interaktívna tabuľa pre MŠ, 2x PC zostava 
 

2 090,00 vlastné zdroje +  
dotácia na predškolákov MŠ 

20. 
Zostava do ŠJ  – nerezové regále a skrine 

2 102,40 kapitálové prostriedky 

21. Interiérové vybavenie ŠJ 1 763,64 vlastné zdroje 
 

22. ŠKD – učebné pomôcky 1 313,40 vlastné zdroje 
 

23. 2 x PC pre ZŠ 1 680,00 vlastné zdroje 

24. Nerezové stoly do ŠJ 2 951,52 vlastné zdroje 

25. Pranie prádla 1 126,68 originálne kompetencie 

26.  
 

Tonery  
1 599,80 

prenesené kompetencie 
originálne kompetencie 
vlastné zdroje 

27. Tlačiareň + tonery 703,20 dotácia na predškolákov MŠ 

28. Linoleum do učebne VT 487,20 vlastné zdroje 

29. Žalúzie (učebňa ANJ, cvičná kuchynka) 504,00 prenesené kompetencie 
30.  Notebook –  ZŠ  darovacia zmluva č. 7/2018 
31. Notebook – ZŠ: 5 ks 

 
darovacia zmluva č. 19/2018  
Rodičovské združenie 

32. 
Didaktická technika pre MŠ Rešetkova  

darovacia zmluva č. 47/2018 
Rodičovské združenie 

 
Požiadavky na opravy v ZŠ s MŠ Česká v roku 2019 – 2021 
ZŠ Česká: -  vyregulovanie budovy ZŠ 

-  výmena časti radiátorov 
-  oprava múrika pod oplotením pred budovou školy 
-  rekonštrukcia 1 sprchárne v telocvični 
-  oprava múrika pod oplotením a oplotenia za 2. budovou školy na Českej ul. 

MŠ Osadná: -  vyregulovanie budovy 
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-  výmena časti radiátorov 
-  rekonštrukcia sociálnych zariadení 
-  rekonštrukciu havarijného stavu chodníka v areáli MŠ  
-  osadenie nových hracích prvkov 

MŠ Rešetkova: -  rekonštrukcia kotolne  

 

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava 

 
Investície  v ZŠ Jeséniova v roku 2018 (vrátane ŠJ a ŠKD): 

 Bežné  

• Rekonštrukčné práce – šatňa ŠJ, dvere trieda, zadný vchod ZŠ 3.570,70 € 

• Sušiče rúk – toalety ZŠ      1.669,82 € 

• Nábytok (v tom aj šk. zostavy)      3.544,75 € 

• Nábytok do šk. kuchynky (z grantu)     1.013,06 € 

• Rekonštrukcia šk. kuchyne, prízemia Domčeka a 1 triedy   14.626,14 € 

• Zriadenie silnoprúdových rozvodov – toalety    1.052,50 € 

• Oprava oplotenia       2.499,60 € 

• Výrub drevín       1.240 € 

• Výmena okien – šatne 2. NP      2.201,79 € 

• Rekognaskácia a čistenie žľabov + drobné opravy    612 € 

• Oprava hav. stavu altánu na zadnom dvore     1.857 € 

• IT, tonery        2.600 € 

• Elektrická troj pec do ŠJ      2.670 € 

• Výmena svietidiel v ŠJ      1.122 € 

• Učebnice NEJ       621 € 

• Renovácia  šk. ihriska (dar)      3.068 € 

• Revízie + servis        1.334,80 € 
 
Poznámka:  
- v tom aj údržba, okrem energií 
- uvádzané len položky nad 500,- € 

- CELKOM za ZŠ, ŠJ, ŠKD za údržbu, tovary, materiál,  
ostatné služby a fin. náklady      71.722,00 € 
(v tom aj tvorba SF, režijné za zamestnancov, dotácie za ŠvP pre 1. st. a LV pre 2. st., dohody - krúžky) 
 

 Kapitálové – vlastné zdroje:       0,00 € 
 Kapitálové – cudzie zdroje:       0,00 € 
  

Prehľad požadovaných investícií na roky 2019-2021 

• Odstránenie havar. stavu skladov. priestorov a vybudovanie učebne pre TechV (pravidelné zatápanie) – 
v riešení, v súčinnosti s MČ B-NM ?  

• Rekonštrukcia IT učebne – v riešení v súč. s MČ B-NM  ? 

• Plnohodnotná telocvičňa     cca 600.000,00 € 

• Výmena asfaltu v celom areáli školy     ? 

• Výmena zostávajúcich okien     cca 10.000,00 € 

• Elektrický varný kotol (ŠJ)     cca  3.000,00 € 

• Rekonštrukcia elektrorozvodov      ? 

• Interaktívna zóna II - Ekozóna (z rozp. zdroj. školy)   ;cca 18.000,00 € 

• Rekonštrukcia 2. NP (vyspravenie stien, maľovka, linoleum)  
(z rozp. zdrojov školy) 

• Rekonštrukcia schodiskových priestorov (z rozp. zdrojov školy)   ? 

• Rekonštrukcie tried (z rozp. zdrojov školy)     ? 

• Učebné pomôcky     ? 
 

Investície  v MŠ Jeséniova v roku 2018: 
 Bežné 

(v tom aj údržba, okrem energií, revízií, čistiacich prostriedkov, toaletných a kanc. potrieb, spotrebného tovaru, učebných 
pomôcok a hračiek): 

• Skrine na mieru       1.800 € 

• Rekognaskácia a čistenie žľabov + drobné opravy    612 € 

• IT, tonery        1.300 € 

• Inter. vybavenie       1.457,09 € 

• Hračky        999,86 € 
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• TV prijímač         994,52 € 

• Plachty        847,50 € 

• Uteráky        597,60 € 

• Náradie        531,46 € 
 
Poznámka: 
- uvádzané len položky nad 500,- € 

- CELKOM za ZŠ, ŠJ, ŠKD: 
 za údržbu, tovary, materiál, ostatné služby a finančné náklady   14.454,28 € 
(v tom aj tvorba SF, režijné za zamestnancov, dotácie za ŠvP pre predškolákov) 
 

 Kapitálové – vlastné zdroje:      0,00 € 
 Kapitálové – cudzie zdroje:      0,00 € 

 
Prehľad požadovaných investícií na roky 2019-2021: 

• Prestavba malej budovy na kuchyňu a jedáleň  
a nadstavba s 2 triedami     cca 250.000,00 € 

• Rekonštrukcia havar. stavu stien a podláh v 1 triede  
– v riešení v súč. s MČ B-NM     ? 

• Linoleum do 2 tried a chodby     ? 

• Rekonštrukcia oplotenia     ? 

• Klampiarske práce      ? 

• Oprava vstupnej brány (narušená konštrukcia)   ? 

• Klimatizácia na poschodí budovy (2 triedy + spálňa)   ? 

• Učebné pomôcky      ? 

• Vybavenie záhradných domčekov (nemocnica, obchod)  ? 
 

Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava 
 
Správa o činnosti škôl a školských zariadení. 
V tomto bode požaduje pani poslankyňa Katarína Šebejová doplniť do každej správy o činnosti škôl a školských zariadení informácie 
o investíciách jednotlivých škôl. Naše správy škôl boli prerokované a odsúhlasené Pedagogickými radami a Radami škôl a sú 
zverejnené štandardným spôsobom s predpísaným obsahom na našich stránkach. V prípade ich doplnenia by sme ich mali opätovne 
prerokovať a až potom zverejniť. Nemyslím si, že je to tak dôležité dopĺňať už schválené správy. V budúcnosti ich môžeme doplniť 
podľa požiadavky aj s patričným členením. Myslím, že na účely informovania poslancov by postačovalo tieto údaje dať k dispozícii 
našim poslancom za r.2018 samostatne.  
Tu však treba uviesť i nasledovné: 

a) Školy nemajú vo svojich rozpočtoch kapitálové prostriedky, tie prideľuje a disponuje s nimi zriaďovateľ podľa uváženia a 
na žiadosť jednotlivých škôl. 

b) Neuvádza sa, či máme uviesť i investície vedené ako DHM, HM (učebné pomôcky, nákup počítačov, serverov, programov, 
nábytku a pod..)  

 
Čo sa týka kalendárneho roka 2018 naša škola dostala z MČ B-NM finančné prostriedky (kapitálové) na nákup mycieho stroja 

s príslušenstvom na čierny riad do školskej kuchyne v hodnote do 5 000 €, o ktorý sme žiadali zriaďovateľa. 
 
Ako vynútená investícia v rámci výstavby Národného futbalového štadiónu bol škole v r. 2018 čiastočne rekonštruovaný školský 

športový areál, futbalové ihrisko s umelým povrchom a bežecká rovinka s tartanovým povrchom a doskočiskom na skok do diaľky, 
ktoré boli škole odovzdané do dočasného užívania nakoľko ešte budú prebiehať ďalšie práce a kolaudácia má byť súčasne 
s Národným futbalovým štadiónom. Nami odhadovaná suma doteraz investovaná v areáli školy v rámci vynútených investícií je cca 
480 000 € vrátane výmeny časti okien a rekonštrukcie sociálnych zariadení v byte školníka. 

 
Ešte sú prisľúbené ďalšie práce: Dokončenie športového areálu výstavbou malého futbalového ihriska s prírodným 

trávnikom a vnútro areálovými komunikáciami vrátane opravy zničenej vozovky a výsadby zelene pri plote školy, výmena 
vchodových dverí do hlavnej budovy školy. 

 
Čo sa týka DHM a HM, všetky boli zakúpené z vlastných príjmov školy, iných zdrojov a z grantových programov. 

Rozpočet a koeficienty na dieťa v MŠ a ŠKD postačujú ťažko na úhradu miezd a odvodov, v ojedinelých prípadoch na časť energií. 
Ako príklad môžeme uviesť náklady v MŠ, ktoré sa pohybovali v r. 2018 na jedno dieťa vo výške 2 314,96 € a od MČ bol na dieťa 
koeficient 1 600 €. Celkovo na nákladoch dieťaťa v MŠ sa v r. 2018 podieľal štát 3 %, zriaďovateľ 72 %, škola 15 %, rodičia 9 % 
a z darov a z grantov 1 %. V ŠKD to bolo ešte horšie.  

 
V prípade potreby celkové sumy sú uvedené v rámci ekonomickej uzávierky školy, ktorá bola odovzdaná na ekonomické 

oddelenie. Ak je požiadavka rozdeliť ich na jednotlivé zdroje, môžeme tak urobiť dodatočne na požiadanie. 
 

Prehľad požadovaných investícií v najbližších troch rokoch. 
V tomto bode uvádzame len tie najnáročnejšie investície, o väčšine ktorých bol zriaďovateľ informovaný už v r. 2010 a na mnohých 
sa pracuje dlhšiu dobu.  
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Najnutnejšie práce, ktoré treba vykonať v škole investičného charakteru: 
1. Čiastočná oprava zatekajúcich odkvapových vpustov, omietok v ich okolí a atík  na budove školy  
        predpokladané náklady: 2 500 € 
2. Výmena kanalizačného potrubia bod hlavnou budovou školy a jej časť pred hlavnou budovou 
        predpokladané náklady: nezistené 
(pracuje na nich investičné oddelenie MČ B-NM) 
3. Oprava vonkajších omietok a vymaľovanie oboch budov školy 
        predpokladané náklady: nezistené 
4. Kompletná výmena rozvodov elektrického vedenia v triedach v časti A aj B a kompletná výmena elektroinštalácie na chodbách 
v hlavnej budove časť B školy aj s výmenou rozvodných skríň 
        predpokladané náklady: 25 000 € 
5. Výmena vodovodného a teplovodného potrubia medzi budovou školy (výmenníkovou stanicou tepla) a budovou telocvične a ŠJ 
        predpokladané náklady: 35 000 € 
6. Výmena výmenníkovej stanice jej náhrada za výkonnejšiu s menšími stratami a následné prečistenie radiátorov a rozvodov k nim, 
prípadná ich výmena 
        predpokladané náklady: 25 000 € 
7. Rekonštrukcia telocvične palubovky a obloženia     predpokladané náklady: 31 814 € (chceli sme 
žiadať v min. roku z grantu MŠ SR prostredníctvom zriaďovateľa, projekt nebol podaný) 
8. Výmena podlahových krytín v oboch budovách školy kompletne na schodištiach, chodbe a šatniach pri telocvični a v niektorých 
triedach na troch podlažiach školy: 
        predpokladané náklady: nezistené 
9. Rekonštrukcia hygienických zariadení v hlavnej budove na dvoch podlažiach 
        predpokladané náklady: 6 000 € 
10. Dokončenie rekonštrukcie futbalového ihriska s trávnatým povrchom 
        predpokladané náklady:  nezistené (pracuje sa 
na tom v rámci vynútenej investície, odovzdané má byť v decembri r. 2019) 
11. Výsadba stromov pyramidálnych topoľov ako náhrada za vyrúbané v hodnote 28 000 € 
        predpokladané náklady: nezistené 
12. Oriezka stromov v areáli školy (niekoľko rokov odkladaná a len čiastočne v nevyhnutných prípadoch realizovaná)  
        predpokladané náklady: 4 000 € 
13. Revitalizácia zelene v areáli školy      predpokladané náklady: 5 500 € (pracuje sa na 
nich v rámci vynútenej investície, odovzdané má byť do konca decembra 2019) 
 
 

Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, 831 02 Bratislava 
 
Investície v roku 2018 

Bežné výdavky : 
• Údržba a opravy v ZŠ         8959 € 
• Údržba a opravy v ŠJ        1246 € 
• Revízia plynových kotlov, odstránenie závad na plyn. zariadeniach    1100 € 
• Revízia elektroinštalácie a elektr. spotrebičov       465 €  
• Výmena vonkajších svietidiel pri MŠ        974 € 
• Kontrola a oprava funkčnosti zabezpečovacieho zariadenia v MŠ     345 € 

Kapitálové – cudzie zdroje 
• Kuchynský robot        5 335 € 

Požiadavky na investície  v roku 2019 
Základná škola 
• Vybudovanie dvoch kontajnerových tried na bežné vyučovanie – projektová dokumentácia je pripravená 
• Nákup školského nábytku, školských lavíc a stoličiek do dvoch tried 
• Oprava schodov pri hlavnom vstupe do budovy – poškodené, odpadnuté dlaždice 

Materská škola 
• Vyriešiť odtok dažďovej vody do verejnej kanalizácie – voda zateká pod budovu školy, jedálne aj telocvične 
• Revitalizácia malého detského ihriska za telocvičňou – opraviť chodník a povrch ihriska, výsadba trávnika 
• Nákup konvektomatu do školskej jedálne 
 
Požiadavky na investície v roku 2020 
 
Základná škola 
• Opraviť asfaltovú plochu na školskom dvore - vyduté a popraskané plochy - projektová dokumentácia je pripravená 
• Revitalizácia plynovej kotolne - vymeniť plynové kotle - končí životnosť kotlov  
• Vybudovať odbornú učebňu - šk. kuchynku na pracovné vyučovanie pre dievčatá 

Materská škola 
• Vymeniť podlahovú krytinu v dvoch učebniach, ktoré sa nerealizovali počas rekonštrukcie MŠ 
• Odstrániť plynový merač z interiéru MŠ a vybudovať stojisko na merač do exteriéru – nevyhovuje normám 
• Opraviť asfaltovú plochu na školskom dvore – vyduté a popraskané plochy: projektová dokumentácia je pripravená 
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Požiadavky na investície v roku 2021 
 
Základná škola 
• Rekonštrukcia toaliet - výmena starých odtokov a toaliet 
• Dobudovať podkrovné priestory a ich zateplenie - projekt je pripravený 
• Vybudovať odbornú učebňu - školské dielne na pracovné vyučovanie 

Materská škola 
• Vymeniť podlahovú krytinu na chodbách MŠ, ktoré sa neriešili počas rekonštrukcie  
• Vybudovať príjazdovú cestu k školskej jedálni a materskej školy 
• Zrealizovať rekonštrukciu toaliet na prízemí, ktoré sa nemenili počas rekonštrukcie 

Vymeniť podlahovú krytinu v školskej jedálni. 
 

Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava 

 

Investície v ZŠ - bežné výdavky:  

> výmena starých kladkových tabúľ za nové, vymaľovanie 2 tried, zriadenie nového kabinetu, vybavenie tried a kancelárií nábytkom   

Kapitálové výdavky - vlastné zdroje: žiadne 

Kapitálové výdavky - cudzie zdroje:  

> zriadenie triedy predškolákov v budove ZŠ (MČ), rekonštrukcia toaliet (sponzor) 
Prehľad požadovaných investícii v najbližších troch rokoch s uvedením konkrétneho účelu:  
> rekonštrukcia vonkajšieho športového areálu (je v dezolátnom a nepoužiteľnom stave, chýbajú hracie prvky), rekonštrukcia interiéru 
telocvičného traktu (je v stave ohrozujúcom zdravie),  
> zriadenie nových tried (pribúda žiakov, nemáme adekvátne priestory - po prevzatí tried od nájomníka je nutná ich oprava).   

Investície v MŠ - bežné výdavky:  

> drobné opravy a nákupy vybavenia MŠ, zväčša z rodičovských prostriedkov (2 %)     

Kapitálové výdavky - vlastné zdroje: žiadne 

Kapitálové výdavky - cudzie zdroje: žiadne  

Prehľad požadovaných investícii v najbližších troch rokoch s uvedením konkrétneho účelu: Keďže MŠ nedostala schválenie od 
hygieny, treba dobudovať výlevku a zakúpiť umývačku riadu.  
 

Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, 831 02 Bratislava 

 
Investície v roku 2018 
Investície nemá naša škola rozpočtované a to z dôvodu vysokých nákladov na kúrenie a tým nedostatku finančných prostriedkov. 
Napriek tomu sme v roku 2018 zakúpili  
z vlastných zdrojov: 

1) Tri elektrické rúry na pečenie    3 498,48 € 
2) Výmena linolea v MŠ, Legerského   1 334,86 € 
3) Maľovanie kuchyne a výdajní stravy v materských škôlkach 2 800 € 

 Z cudzích zdrojov (sponzorský dar) 
1) Vybavenie školskej jedálne v ZŠ - stoly a stoličky pre žiakov 3 000 € 

 
Kapitálové výdavky: 0, vlastné zdroje: 0, cudzie zdroje: 0 

 
Požiadavky na investície 

2019 
Budova ZŠ na Sibírskej ulici: 
1) Oprava strechy (havarijný stav):  projektová dokumentácie je urobená 
2) Vyregulovanie vykurovania 
3) Zateplenie budovy:   projektová dokumentácia je urobená 
4) Dokončenie výmeny okien v telocvični a suteréne a zabudnuté okná 
5) Zväčšenie varnej kapacity kuchyne 
6) Oprava vonkajšieho schodiska k budove školy 

Budova MŠ, Pionierska 
1) Revitalizácia plynovej kotolne 
2) Oprava a dorobenie vonkajšieho zábradlia na terase (havarijný stav) 
3) Audit stromov 
4) Oprava opadanej omietky  na budove 
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5) Prestrešenie vstupného vchodu 

Budova MŠ, Legerského 
1) Vyregulovanie vykurovania  projektová dokumentácie je urobená 
2) Rekonštrukcia kanalizácie 
3) Audit stromov 

Budova MŠ, Šuňavcova 
1) Vyregulovanie vykurovania  projektová dokumentácie je podobná ako pre MŠ Legerského 
2) Rekonštrukcia kanalizácie 
3) Audit stromov 
 
Požiadavky na investície v r. 2020 
Budova ZŠ na Sibírskej ulici: 
1) Oprava kanalizačných rozvodov  
2) Rekonštrukcia vykurovania 
3) Zväčšenie kapacity jedálne pre žiakov  

Budova MŠ, Pionierska 
1) Vybudovanie samostatnej kuchyne 

Budova MŠ, Legerského 
1) Oprava chodníkov a príjazdovej cesty 
2) Obnova detského ihriska v areály 
3) Rekonštrukcia toaliet  

Budova MŠ, Šuňavcova 
1) Oprava chodníkov a príjazdovej cesty 
2) Obnova detského ihriska v areály 
3) Rekonštrukcia oplotenia  
 
Požiadavky na investície v r. 2021 
Budova ZŠ na Sibírskej ulici: 
1) Rekonštrukcia toaliet v budove školy 
2) Rekonštrukcia vnútorných omietok  

Budova MŠ, Pionierska 
1) Revitalizácia školského dvora 

Budova MŠ, Legerského 
1) Vybudovanie samostatnej kuchyne 
2) Rekonštrukcia ohrevu teplej vody 

Budova MŠ, Šuňavcova 
1) Oprava chodníkov a príjazdovej cesty 
2) Obnova detského ihriska v areály 

Vybudovanie plynovej kotolne 

 

Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2, 831 04 Bratislava 

 

  121 989,10 €  škola  bežné výdavky 

                -   €  škola  kapitálové - vlastné zdroje  ZŠ s MŠ Za kasárňou 2 

      5 602,80 €  škola  kapitálové - cudzie zdroje 

                -   €  Materská škola  kapitálové - vlastné zdroje 

                -   €  Materská škola  kapitálové - cudzie zdroje 

Investície r. 
2018 

Materská škola Šancová 65 

      3 996,40 €  Materská škola  bežné výdavky 

     

     

Obdobie Druh práce Suma v € Zdroj 

Jún Postavenie recepcie do vestibulu školy 625 € Škola Bežné výdavky 
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Júl Kompletná rekonštrukcia 
elektroinštalácie, vybudovanie dátovej 
siete na 1. poschodí budovy školy 

18 050 € Škola Bežné výdavky 

Júl Rekonštrukcia osvetlenia – 1. poschodie 6 149 € Škola Bežné výdavky 

August Oprava po sekaní a vymaľovanie po 
rekonštrukcii na 1. posch. 

3 680 € Škola Bežné výdavky 

August Výmena PVC v učebni AJ, kabinet AJ 
a kabinet NJ 

3 630 € Škola Bežné výdavky 

August Kompletná výmena nábytku 
v kabinetoch NJ a AJ, 2 x vstavané 
skrine 

2 000 € Škola Bežné výdavky 

August/ Vstavané skrine do 10 tried RZ 

November   

3 720 € 

  

materíál. Dar 

August Kompletná oprava/výmena žalúzií 
v celej budove školy 

955 € Škola Bežné výdavky 

Júl Odstránenie grafitov na budove MŠ, 
nanesenie antigraf. náteru, 
premaľovanie 

4 000 € Grant mesta BA Bežné výdavky – cudzie 
zdroje 

November-
december 

Výmena PVC v 8 učebniach 15 856 € Škola Bežné výdavky 

August-
december 

Výmena lavíc a stoličiek v 7 triedach 
(96 lavíc a 190 stoličiek) 

11 700 € Škola Bežné výdavky 

August Vybudovanie altánku s letnou triedou 8 427,60 4402,80€ zbierka 

      1200€ dar starostu 

      2824,80€ dar 
p.Choma-
zrealizované-  ešte 
neprevedené dar. 
Zmluvou 

kapitálový výdavok 
cudzie zdroje 

September 5 ks stolových PC do kabinetov 1 778 € škola Bežné výdavky 

September 5 ks stolových PC   Dar rodiča materiál. Dar 

Oktober Revitalizácia multifunkčného ihriska – 
povrch, výmena sietí a bránok 

2 923 € škola Bežné výdavky 

December Výmena interiérových dverí – 
kancelárie, triedy 

3 361 € škola Bežné výdavky 

December Montáž 15 ks kamier TC – NC452/4 – 
1. poschodie (triedy, chodby) 

4 064 € škola Bežné výdavky 

December Výmena starých svietidiel a neónových 
trubíc za šetriace letkové – prízemie 
školy 

4 127 € škola Bežné výdavky 

December Rekonštrukcia elektroinštalácie – 
zvyšných 6 kabinetov 

7 748 € škola Bežné výdavky 

December Vybudovanie dátovej siete – zvyšných 6 
kabinetov 

4 445 € škola Bežné výdavky 

Jún – 
december 

10 kusov LCD projektorov   Dar rodiča materiál. Dar 

September 10 kusov notebookov do tried   Nadácia Volkswagen materiál. Dar 

December 11 kusov notebookov do tried 4 910 € škola Bežné výdavky 

December Kontajnery na zamykanie notebookov 
do tried s univerzálnymi  zámkami 
a kľúčmi 

3 194 € škola Bežné výdavky 
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November-
december 

Pingpongové interiérové stoly – 3 ks na 
chodby 

432 € škola Bežné výdavky 

November Stolný futbal – 2 kusy na chodby 425 € škola Bežné výdavky 

December 
Betónové exteriérové pingpongové stoly 
– 2 kusy 

  
Grant z BA 
samosprávny kraj 

  

December Detské ihrisko 8 000 € škola Bežné výdavky 

December Tuli vaky a taburetky  2 083 € škola Bežné výdavky 

December 
Optoma projektor X600 na letné kino 
a iné akcie školy 

1 511 € škola Bežné výdavky 

December 
Umývačka riadu do MŠ s úpravou 
kuchyne potrebnou pred inštaláciou 

2 370 € MŠ Bežné výdavky- MŠ 

December automatická práčka so sušičkou  do ŠJ 311 € škola-ŠJ Bežné výdavky 

December mäsomlynček, strojová príprava  1 226 € MŠ-ŠJ Bežné výdavky- MŠ 

December 1 ks notebook pre MŠ 400 € MŠ Bežné výdavky- MŠ 

December 
3 ks multifunkčné tlačiarne pre kabinety 
a ŠJ 

730 € škola Bežné výdavky 

December 3 ks interiérové archívne skrine 994 € škola Bežné výdavky 

Október 

Kuchynské zariadenie získané zo 
zavretého zariadenia na Športovej ulici 
(nerezové pracovné stoly, veľkokapacitné 
kotle, kuchynský robot...) 

  

MÚ – Eko podnik – 
kompletné 
zabezpečenie presunu 
nového zariadenia do 
školy a odvozu 
pôvodného 

Výmena kuchynského 
zariadenia- materiál.  

Október 
Úprava varne kvôli získanému 
kuchynskému zariadeniu, odborná 
montáž zariadenia 

2 984 € škola Bežné výdavky 

  Nechcené investície     
  

Marec a 
november 

Odstraňovanie havarijného stavu na 
uchatej kanalizácii v dôsledku 
prerastania koreňov stromu 

5 000 € škola Bežné výdavky 

November oprava plynového rozvodu v ŠJ ZŠ 325 € škola Bežné výdavky 

 

Nakoľko nebolo bližšie vyšpecifikované, aké investície máme do požadovaného prehľadu za rok 2018 zahrnúť, prehľad je/nie je 

možno príliš podrobný. V prípade potreby doplníme. 

Do júna 2018 škola striktne dodržiavala úsporný režim v dôsledku zadržiavania dotácií na OK (originálne kompetencie), preto sa s 

nevyhnutnými investíciami začalo až v júli 2018. 

 
Plánované investície v ZŠ s MŠ Za kasárňou počas rokov 2019-2022 
ZŠ 

• Kompletná výmena/oprava podlahovej krytiny v budove celej školy 
- Výmena PVC na chodbách 1. a 2. poschodie   cca 16.500 
- Výmena PVC v triedach 2. poschodie    cca16.000 
- Výmena PVC v kabinetoch    cca 3.000 
- Oprava kamenných častí podláh a schodísk   podľa rozsahu prác a aktuálnej cenovej 

ponuky 
• Rekonštrukcia toaliet v celej budove školy    podľa rozsahu prác .... 
• Rekonštrukcia traktu telocviční (šatne, toalety, 

oprava nevyhnutného v telocvičniach)    podľa rozsahu prác .....  
• Maľovanie a kompletná výmena nábytku v kabinetoch   cca 12.000 
• Pokračovanie v obnove školského nábytku v triedach    cca 35.000 
• Doplnenie notebookov do 13 tried     cca 6.000 
• Výmena multifunkčných zariadení v kabinetoch a  
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kanceláriách      cca 3.000 
• Rekonštrukcia traktu kancelárií a zborovne    podľa rozsahu prác ... 
• Priebežné maľovanie tried a chodieb    cca 12.000 
• Modernizácia učební na informatiku    podľa aktuálnej ponuky 

MŠ 
• Dokončenie “nedorobkov“ a odstránenie závad po letnej rekonštrukcii (stále neboli dodané interiérové dvere a mnohé 

ďalšie) 
• Kompletná revitalizácia školského dvora 

- Vyrovnanie plochy  
- Doplnenie hracích prvkov 

 
ŠJ pri ZŠ 
Nevyhnutné do septembra 2019!!!  

• dobudovanie odtokových žľabov a podlahových vpustí k varným kotlom  
• doplnenie vypadanej dlažby na podlahe a obkladu na stenách 
• dokúpenie konvektomatu na prípravu 900 jedál pre zvýšenie kapacity + nová elektroinštalácia ku konvektomatu 
• prerobenie odsávacieho potrubia na vzduchotechnike nad pridaným technologickým zariadením 

Ďalšie nevyhnutné investície: 

• stavebnou úpravou zvýšiť kapacitu miest na sedenie v jedálni (hygienou schválená kapacita je 640 a už teraz varíme 680-
700 obedov denne) 

• Urobiť stavebné úpravy v sklade zeleniny a zemiakov – premiestniť chladničku na zeleninu z varne do skladu s následnou 
inštaláciou elektrických káblov 

• Výmena drevených regálov za kovové v skladoch    cca 3.400 € 
• Výmena interiérových dverí a zárubní     cca 1.500 € 
• Dokúpiť uzamykateľné skrine do šatne     cca 2.100 € 

ŠJ pri MŠ 
• Vybudovať chodník a schody pri zadnom vchode do ŠJ nevyhnutný pre dovoz tovaru 
• Obnoviť náteru “Zákaz parkovať“ na prístupovej ceste 
• Vymeniť drevené regále na biely a čierny riad    cca 2.300 € 
• Prerobiť odsávanie v sklade zeleniny a zemiakov 
• Dokúpiť redukciu k univerzálnemu robotu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   Oblasť:  Interpelácia: Spoločenský dom Vernosť 

Odpoveď vypracoval:  sekretariát starostu 
 

ZNENIE INTERPELÁCIE:  
  Žiadam starostu MC BANM aby zvolal stretnutie poslancov vo Vernosti s cieľom prezrieť si 

objekt a následne zvolal stretnutie poslancov s cieľom hľadať pre objekt ďalšiu perspektívu. 
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ODPOVEĎ 
Stretnutie – obhliadka objektu dňa 03.04.2019 o 16,30 hod. za účasti pracovníkov investičného 
oddelenia – Ing. Daša Effenbergerová, vedúca oddelenia, oddelenia správy majetku – Ing. Ivan 
Meliška, zástupcu starostu a poslancov 
 
4. Oblasť:  Kontajner Sliezska – Robotnícka 

Odpoveď vypracoval:  Ing. Miriam Kamhyiehová,  
vedúca referátu životného prostredia 

 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  

 Žiadam starostu MC BANM uviesť aktuálny stav riešenia problému. 
 
ODPOVEĎ: 
Listom zo dňa 30.01.2019, doručeného na tunajší úrad dňa 05.02.2019, bolo mestskej časti 
v danej veci oznámené začatie konania Okresným úradom Bratislava a nariadené ústne 
pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, stanoveného na 13.02.2019 na 13.02.2019 na 
mieste nezákonne umiestneného odpadu. Predmetného konania sa zúčastnili zástupcovia mestskej 
časti, pričom však vlastník pozemku sa konania nezúčastnil.  
Následne sme sa k telefonicky informovali o ďalšom riešení na okresnom úrade, pričom nám bolo 
oznámené, že vlastník pozemku obdržal oznámenie až po termíne ústneho pojednávania.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené bolo na MÚ opätovne zaslané oznámenie o nariadení nového 
ústneho pojednávania na deň 02.04.2019. V tomto prípade bolo ústne pojednávanie správnym 
orgánom zvolaná v zmysle správneho poriadku v dostatočnom predstihu a teda aj v prípade 
neprítomnosti vlastníka pozemku by mal okresný úrad na základe zistení vo veci zistenia 
zodpovednej osoby za nezákonne umiestnený odpad vydať rozhodnutie. Následne by malo 
prebehnúť správne konanie vo veci určenia osoby povinnej odpad odstrániť a následne ho dať 
zhodnotiť resp. zneškodniť v zmysle platnej legislatívy. 
 

 
5. Oblasť:    Záujem detí o MŠ. 

Odpoveď vypracoval:  Júlia Červenková,  
vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov 

 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  

 Žiadam starostu MC BANM, aby zabezpečil informačný materiál, v ktorom bude uvedené, 
koľko detí bude mať v rokoch 2019-2021 potenciálny záujem navštevovať MŠ, a to podľa 
jednotlivých ročníkov (tried v MŠ – prvá, druhá, predškoláci) a podľa  jednotlivých MŠ 
s ohľadom na bydlisko detí (v spolupráci s matrikou). 

 
Počet detí podľa veku s trvalým pobytom v 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 
30.03.2019 

    

Vek Počet detí Muži ženy 

1 511 286 225 

2 602 321 281 

3 588 307 281 

4 568 294 274 

5 527 286 241 

6 503 273 230 
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6. Oblasť:   Zverejňovanie odmien poslancov na webe 

Odpoveď vypracoval:  Adriana Miešková,  
                                              mzdová účtovníčka  
 

ZNENIE INTERPELÁCIE:  
Žiadam starostu MC BANM, aby zabezpečil preverenie prehľadu odmien poslancov 
zverejňovaných na webovej stránke MČ za roky 2018 a 2019. V prehľade za oba roky 
chýbajú poslanci a tiež mi nie je jasné, prečo niektorí pokračujúci poslanci majú v roku 2019 
uvedenú rôznu výšku odmien, ak je to správne, tak prosím vysvetliť, z akého dôvodu. 

 
 ODPOVEĎ 

V prehľade odmien na webe sa nenachádzajú poslanci, ktorí sa vzdali odmeny. 
Všetci pokračujúci poslanci majú rovnakú výšku odmien.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPELÁCIA  
z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného 
dňa 05.03.2019 
 
INTERPELÁCIA 
Poslanec:  Ing. Silvia Švecová, PhD. 
Interpelovaný:  starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
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Odpoveď vypracoval: Ing. Daša Effenbergerová  
vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 

 
 
OBLASŤ:  Rekonštrukcia parku na Ľudovom námestí: 
 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  
1./ Ako bude riešené uzamykanie búdy na separovaný zber, aby nedochádzalo k jej devastácii ako 

aj opätovnému zahlcovaniu stavebným a iným odpadom navážanom autami od neobyvateľov? 
V návrhoch na diskusiách s obyvateľmi dotknutej lokality odzneli možnosti uzamykania búdy 
resp. svetelnej fotopasce. 

 
ODPOVEĎ 
Kontajnerové stojisko od jeho osadenia bolo uzamykateľné. Bohužiaľ nešetreným zaobchádzaním 
možno aj vandalizmom sa zámky porušili a boli vymieňané. Dnes sú kľúče rozmnožené 
a vydávajú sa proti podpisu na podateľni úradu 
 
 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  
2./ Kto je kontaktnou osobou na MÚ ohľadom reklamácií týkajúcich sa parku a stavieb v parku 

umiestnených, nakoľko fontána už hrdzavie a do búdy zateká? 
 
ODPOVEĎ 
Kontaktnou osobou je Ing. Jozef Varga , tel. 02/49253132 , mail  jozef.varga@banm.sk  
 
 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  
3./ Voľný pohyb psov v parku bol v minulosti zakázaný a riešený tabuľkami resp. nápismi na 

chodníkoch, ktoré momentálne chýbajú. Kedy a akým spôsobom bude pohyb psov v parku 
regulovaný v súčasnosti? 

 
ODPOVEĎ 
v zmysle VZN č.3/2010 a jeho dodatkov je  v parkoch voľný pohyb psa zakázaný. Osadenie 
informačnej zákazovej   tabule   s nápisom „VOĽNÝ POHYB PSA  ZAKÁZANÝ„ je 
zabezpečené zatiaľ dočasnou  tabuľou. V priebehu  jedného mesiaca ( do konca apríla 2019) bude 
osadená stála  tabuľa. Piktogramy  sa na novú dlažbu nebudú nanášať, z dôvodu straty  záručných 
podmienok. Bola požiadaná aj mestská polícia  a inšpektori verejného poriadku o dôslednú 
kontrolu dodržiavania zákazu.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslanec:                       Mgr. Darina Timková 
Interpelovaný:               starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval:   Ing. arch. Marta Závodná,  

vedúca oddelenia životného prostredia a územného plánovania 
    
1.   Oblasť: Téma: POZEMOK JAHODOVÁ 

ZNENIE INTERPELÁCIE:  
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V tomto období sa objavili na Kramároch bilboardy – PARKOVANIE ZADARMO ( jeden je 
umiestnený na Stromovej ul., kde je výjazd sanitiek z DFN, ďalší tiež na Stromovej ul., na 
strane MŠ, pred pneuservisom).  Ide o parkovanie na Jahodovej ulici, na bývalom pozemku 
DFN, teraz pozemok vlastní spoločnosť Atrios – parcelné číslo 5440/77, pozemok je 
umiestnený v zastavanom území obce, Bratislava III,, m.č. Nové Mesto, katastrálne územie: 
Vinohrady, výmera: 2839 
Vie MČ o tomto zámere? 
Existuje stanovisko k tomuto investičnému zámeru? 
Je vydané povolenie alebo rozhodnutie? 
Ak nie, ako plánuje MČ tento problém riešiť ? 

 
ODPOVEĎ: 
Investor Atrios Real Estate s.r.o., Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v roku 
2017 predložil žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru „Medical Center Apartments 
Jahodova“. V januári 2018 bol zámer kladne posúdený s Územným plánom hlavného mesta 
SR Bratislavy, r. 2007 v znení zmien a doplnkov.  
Stanovisko nebolo expedované. V súčasnej dobe mestská časť uvažuje o zámene predmetného 
pozemku parc. č. 5440/77 k.ú. Vinohrady. 
 
 
2.   Oblasť:  BUDOVA POŠTY NA KRAMÁROCH 

ZNENIE INTERPELÁCIE:  
       Chcela by som sa spýtať na stavbu „Domy Kramáre“ – prestavba, dostavba a  nadstavba 

objektov A+B, ( objekt budovy pošty na Kramároch), Jelšová, Uhrova ul.  na pozemkoch 
parc. č. 5783/13, 5787/1, 5787/3, 5787/9, 5787/10, 5787/11,5787/12, 5787/13, 5785/1, 
5785/2, 5786/3, 5786/4, 5786/5, 5701/110,  5701/122, 5701/123, 5798/5, 5798/11, 5799/1, 
5799/2, 5799/4, 5800/2, 5540/12,  v katastrálnom území  Vinohrady, navrhovateľ 
SLOVCOLOR, a.s., so sídlom Uhrova 18, 831 01 Bratislava  

       Podľa mojich informácii stále nie je vydané stavebné povolenie. 
       Môže prebiehať  prestavba budovy aj bez tohto stavebného povolenia? 
        Ide o väčšie zásahy, keď že aj pošta bola presunutá. 
        Prosím o prešetrenie. Ak to nie je v poriadku, ako plánuje MČ tento problém riešiť? 
 
Odpoveď vypracoval: Ing. arch. Marta Závodná,  

   vedúca oddelenia životného prostredia a územného plánovania 

ODPOVEĎ: 
Investor Slovcolor, a.s. predložil v r. 2016 žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru „Domy 
Kramáre“. V marci 2018 bol zámer kladne posúdený s Územným plánom hlavného mesta SR 
Bratislavy, r. 2007 v znení zmien a doplnkov. Stav stavebného povolenia je potrebné preveriť na 
stavebnom úrade,  ktoré to má v kompetencií. 
 
Odpoveď vypracoval: Eva Daňová,  

   poverená vedením oddelenia  územného konania a stavebného poriadku 
 
 Budova pošty na Kramároch 
1. Podľa mojich informácii stále nie je vydané stavebné povolenie. 
2. Môže prebiehať prestavba budovy aj bez tohto stavebného povolenia? 
3. Ide o väčšie zásahy, keďže aj pošta bola presunutá. 
4. Prosím o prešetrenie. Ak to nie je v poriadku, ako plánuje MČ tento problém riešiť? 
 
 
ODPOVEĎ: 
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1. Stavebné povolenie na prestavbu objektu bolo vydané dňa 24.09.2018, rozhodnutie bolo 
právoplatné dňa 10.12.2018. 

2. Prestavba objektu bez stavebného povolenia by sa nemala realizovať. 
3. Stavebné úpravy v pošte boli súčasťou stavebného povolenia. 
4. Vzhľadom na to, že stavba je riadne povolená nie je dôvod zo strany stavebného úradu 

problém riešiť.  
 
 
3. Oblasť:  ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY LIMBOVA – JUH 

ZNENIE INTERPELÁCIE:  
Zo správy o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, 
ktoré predložil prednosta Miestneho úradu mestskej časti – Nové Mesto JUDr. Ing. Ľubomír 
Baník bolo 10.4.2018  24/38 prijaté uznesenie na MZ, aby začal  proces obstarávania 
územného plánu zóny, ktorý bude zahŕňať areál nemocnice na  Kramároch ( územie pozdĺž 
Stromovej a Limbovej, smerom na Opavskú ulicu),   vrátane pozemkov, ktoré boli v minulosti 
odpredané a boli súčasťou areálu.   Proces by mal byť v konaní, ale v rozpočte som sa s týmto 
zámerom nestretla. 
V akom štádiu procesu je tento Územný plán  zóny Limbova – juh?             
Z akého dôvodu Územný plán zóny Limbova – juh (predtým Dolné Kramáre)  vypadol  
z rozpočtu na rok 2019?  (roky predtým bol zaradený)  Je možnosť zaradenia a spracovávania 
tohto Územného plánu – zóny Limbova  - juh do rozpočtu, kedže uznesenie bolo schválené a 
aby sa zároveň predišlo problémom s výstavbou , keďže sa v budúcnosti plánuje zrušenie 
nemocnice? 
            

Odpoveď vypracoval: Ing. arch. Marta Závodná,  
    vedúca oddelenia životného prostredia a územného plánovania 

ODPOVEĎ: 
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania eviduje požiadavky na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie na zónalnej úrovni. V súčasnosti sa zoznam územnoplánovacej 
dokumentácie a preferencie ich spracovania aktualizoval aj vzhľadom na metodické usmernenie 
Ministerstva dopravy a výstavby SR pod. zn. č. 02001/2018/SV/83879 zo dňa 09.11.2018, v 
zmysle ktorého „podľa § 11 ods. 6 stavebného zákona schválený plán obce ustanovuje  pre ktorú 
vymedzenú časť obce je potrebné obstarať územný plán zóny“. Záverom sa uvádza, že obstaranie 
územného plánu zóny pre časť obce a jeho následné spracovanie v procese obstarávania je možné 
len postupom podľa § 12 ods. 1 písm. a)  a b) stavebného zákona a použitie iného postupu je 
v rozpore s ustanovením zákona. Z tohto dôvodu mestská časť iniciuje zmenu záväznej časti 
Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy v bode C.2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je 
potrebné obstarať a schváliť ÚPN Z.  
Následne po schválení zmien a doplnkov bude predmetný Územný plán zóny zaradený do 
rozpočtu v r. 2020. 
 
              
4.  Oblasť: RIEŠENIE PODNETOV OD OBČANOV 

ZNENIE INTERPELÁCIE:  
Chcela by som sa spýtať, kde treba hlásiť podnety od občanov- oprava chodníkov,   
cesty, polámané stromy? 
 

Odpoveď vypracoval: Ing. Miriam Kamhiyehová, vedúca referátu životného prostredia 
 

ODPOVEĎ: 
      Vo veci polámaných stromov môžu občania zasielať svoje podnety v prípade, že sa jedná o  
A) dreviny popri komunikáciách na odd. investičné a verejného obstarávania 
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B) ostatné dreviny na odd. životného prostredia a územného plánovania, referát životného 
prostredia  
a. prostredníctvom mailu na adresy: podatelna@banm.sk 
b. prostredníctvom pošty na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 

referát životného prostredia, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
c. osobne na podateľňu 
d. telefonicky na telefónne čísla:        

02/49 253 182 Bronislava Falušiová, sekretariát odd. životného prostredia a územného 
plánovania 

02/49 253 181 Mgr. Peter Kollárik, referát životného prostredia 
02/49 253 221 Mgr. Adriana Kmeťková, referát životného prostredia 

 
            Súčasne je potrebné, aby v prípade akéhokoľvek podnetu v danej veci, podávaného 
v písomnej forme (teda listom, resp. mailom), aby tento obsahoval všetky potrebné informácie 
o umiestnení tejto dreviny, tak aby bolo možné identifikovať v teréne, kde sa dreviny nachádza. 

 
 
 

5.   Oblasť: ROZPADNUTÉ SCHODISKO a TERASA na Stromovej 6 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  

      Zároveň sa chcem konkrétne spýtať na dlhodobý problém s rozpadnutým schodiskom 
a terasou pri bytovke na Stromovej 6, Bratislava ( prikladám fotku) 
Je toto schodisko v pláne investícií a ak nie, prečo? 

 
Odpoveď vypracoval: Ing. Daša Effenbergerová  

vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 
 
ODPOVEĎ: 
Schodisko a terasa  pri Stromovej 6 nie je vo vlastníctve a ani v správe mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto. V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí nesmieme vkladať finančné 
prostriedky do cudzieho majetku.  
Schody zo Stromovej na Cádrovu ( tieto máme zverené od Hl. mesta SR Bratislava ) boli 
opravené v roku 2018 prostredníctvom EKO podniku VPS.  
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPELÁCIA 
Poslanec:                        Ing. Pavol Troiak 
Interpelovaný:                starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval:    Ing. Dáša Effenbergerová,  

vedúca oddelenia verejného obstarávania a investícií 
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Oblasť: Detské ihrisko Sibírska pri Manhattane 
 
ZNENIE INTERPELÁCIE:  
V akom stave sa nachádza projekt rekonštrukcie daného ihriska. Pred voľbami bolo viacej 
stretnutí, v ktorom sa podieľa aj tím ľudí pre participáciu. Dostal som otázku od občanov, ktorí 
tam bývajú. Prosím o zaslanie kompletných podkladov a či už riešil váš úrad dotaz na magistrát 
keďže aj on tam vlastní pozemok 

 
ODPOVEĎ :  
V roku 2018 realizovala Kancelária pre participáciu verejnosti miestneho úradu Bratislava – 
Nové Mesto (ďalej len KPPV) úvodnú  (verejnú) fázu procesu participatívneho plánovania 
verejného priestoru (PPVP), ktorej výsledkom bola záverečná správa a zadanie pre vytvorenie 
architektonického návrhu (odborná časť PPVP). 
Na základe zmluvy o spolupráci ÚEZ č. 223/2018 dostala mestská časť k dispozícií dva 
architektonické návrhy vychádzajúce z predmetného zadania. Tie sa stali podkladom pre 
pokračovanie PPVP, pozostávajúce z verejnej prezentácie návrhov a verejného a odborného 
prerokovania.  
Výsledky občianskeho prerokovania a pripomienky k architektonickým návrhom sú jednou 
časťou rozhodovacieho procesu a budú použité ako podklad pre odborné prerokovanie, ktoré je 
naplánované na apríl 2019. 
KPPV momentálne spracováva podklady pre spoluprácu miestneho úradu B-NM a Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy pri realizácií plánovanej investičnej akcie rekonštrukcie detského 
ihriska. 
Prostriedky na obstaranie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu DI Sibírska 52 sú položkou 
4.3. Bývania a občianskej vybavenosti plánovaného rozpočtu mestskej časti na rok 2019.  
Po uskutočnení odborného prerokovania (apríl 2019) a schválení rozpočtu bude spustený proces 
verejného obstarávania realizačnej projektovej dokumentácie.  
Cieľom pre rok 2019 je vypracovanie PD a spustenie úradných povoľovacích procesov.  
Súčasťou spracovávania projektovej dokumentácie je pokračovanie občianskej participácie na 
finálnej podobe architektonického návrhu. 
Samotná realizácia rekonštrukcie PD je plánovaná na rok 2020. 
 
Záverečná správa z participatívneho plánovania a architektonické návrhy rekonštrukcie DI 
Sibirská : 
https://pr.banm.sk/liferay/ihrisko-sibirska-51-/-thurzova 
Zmluva o spolupráci ÚEZ č. 223/2018: 
https://zverejnovanie.banm.sk/mestska-cast-bratislava-nove-mesto/zmluvy/z2018-194/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPELÁCIA  
Poslanec :       Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
Interpelovaný:               starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval:  Eva Daňová,  

  poverená vedením oddelenia  územného konania a stavebného poriadku 
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1. ZNENIE INTERPELÁCIE  

Na plote ZŠsMŠ Jeséniova o 180 dní zo strany stavebného úradu. Nájomná zmluva na 6 ks 
billboardov spoločnosti NUBIUM, s.r.o platila do 30.04.2018, pričom bolo zo strany ZŠsMŠ 
Jeséniova i zastupiteľstva MČ B-NM jasne deklarované, že túto zmluvu nehodlá ďalej 
predĺžiť. Dňa 11.04.2018 bol stavebník – spoločnosť NUBIUM, s.r.o. vyzvaný tunajším 
stavebným úradom o preukázania aktuálneho práva k pozemku s termínom do 31.05.2018. 
Stavebník do tohto termínu aktuálnu nájomnú zmluvu nepreukázal. Dňa  01.06.2018 však 
stavebník požiadal tunajší stavebný úrad o predĺženie lehoty odloženia o 180 dní, nakoľko 
ešte nebolo doriešené predĺženie zmluvy. Stavebný úrad súhlasil s predĺžením lehoty 
doloženia do 30.11.2018, teda o 6 mesiacov, pričom stavebnému úradu bolo dobre známe, že 
miestne zastupiteľstvo ani ZŠsMŠ Jeséniova nájomná zmluvu nepredĺžili, navyše že ZŠsMŠ 
Jeséniova dňa 25.05.2018 podala na spoločnosť NUBIUM, s.r.o. žalobu na vypratanie 
nehnuteľnosti. 
Pýtam sa teda, prečo bola v tejto situácii lehota predĺžená o ďalších 6 mesiacov ?  
Z tohto dôvodu tam billboardy stále na čierno visia. 

 
ODPOVEĎ :  
Stavebný úrad predložené podanie navrhovateľa NUBIUM, s.r.o., preskúmal a zistil, že 
neposkytuje dostatočný podklad pre povolenie zmeny doby trvania reklamnej stavby, preto 
vyzval navrhovateľa, aby doplnil konkrétne podklady, ktoré sú potrebné pre vydanie 
rozhodnutia, určil mu primeranú lehotu na ich doplnenie a poučil ho o dôsledkoch 
nedoplnenia podania. Keďže sa jedná o lehotu určenú správnym orgánom na vykonanie 
procesného úkonu, na žiadosť navrhovateľa je ju možné - za zákonom ustanovených 
podmienok predĺžiť. 
Správny orgán je povinný poskytnúť pomoc a poučenie, aby účastník konania v konaní 
neutrpel ujmu, pre neznalosť právnych predpisov. 

 
2. ZNENIE INTERPELÁCIE:  

Interpelujem vo veci vyznačenie vyhradených parkovacích miest pod ZŠ Jeséniova na 
Bellovej ulici, ktoré boli navrhnuté a žiadané zo strany školy, rodičov i poslancov, aby tu 
vznikli vyhradené parkovacie miesta pre rodičov detí, ktorí vozia deti do a zo školy v ranných 
a poobedňajších hodinách. Minulý rok sa investovalo do výmeny povrchu chodníka i výmeny 
obrubníka za zošikmený, ale parkovacie boxy neboli vyznačené, nepribudlo žiadne vodorovné 
ani zvislé dopravné značenie.  
Zaujíma ma teda: 
1. dôvod prečo to doteraz nebolo urobené ? 
2. dátum, do kedy to bude urobené ? 
lebo záujem školy, rodičov i poslancov o to vyznačenie pretrváva. 

 
Odpoveď vypracoval:    Ing Daša EFFENBERGEROVÁ.  

vedúca oddelenia verejného obstarávania a investícií 

 
ODPOVEĎ 
Zrealizované úpravy chodníkov umožňujú parkovať viacerým vozidlám. Vykreslenie 
vodorovného dopravného značenia -   parkovacích čiar – zníži ich počet. Samozrejme sme 
pripravení uvedené značenie zrealizovať po jeho  odsúhlasení dopravnou komisiou Hl. mesta 
Bratislavy a jeho určením cestným správnym orgánom. Predpoklad realizácie je do konca apríla 
2019.   
 
INTERPELÁCIA  
zaslaná dňa 09.04.2019 na sekretariát starostu prostredníctvom mailu 
 
INTERPELÁCIA  
Poslanec :            Bc. Branislav Filipovič 
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Interpelovaný:                     starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý 
Odpoveď vypracoval: Mgr. Martin Bednár, PhDr.  
                                                      referent oddelenia sociálnych služieb 
 
Znenie interpelácie: 

Vážený pán starosta Rudolf Kusý, rád by som Vás požiadal v súvislosti s pracovným postupom 
pani Anny Debnárovej, ktorá u nás pracuje na polovičný úväzok ako terénny pracovník sociálnej 
práce úradu Bratislava Nové Mesto, nakoľko podľa e-mailu od OZ Vagus a po stretnutí s pani  
Károvou z OZ Vagus sme boli upozornení na to, že Anna Debnárová nemá vzdelanie na výkon 
práce sociálneho pracovníka, ktorú upravuje zákon o sociálnej práci prosím o jej presunutie na 
inú pracovnú pozíciu a o vaše napomenutie, zákaz činnosti  terénneho sociálneho pracovníka. 

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/vykon-socialnej-prace-upravuje-
zakon.html 

ODPOVEĎ: 
K Vašej žiadosti  uvádzame, že pani Anna Debnárová vykonáva pracovné činnosti na základe 
Dohody o vykonaní práce podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov.  
Pani Anna Debnárová vykonáva pracovné úlohy, ktoré nie sú realizované z pozície sociálneho 
pracovníka. Nezastáva v organizačnej štruktúre úradu pozíciu sociálneho pracovníka a teda výkon 
jej činností nie je podmienený vzdelaním namietaným v sťažnosti č. záznamu  9552 OZ Vagus. 
 


