
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.: 22863/3629/2019/PR/BIHJ V Bratislave dňa, 04. júna 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 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava -
Nové Mesto

2.2 Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto a ktoré sú mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zverené do správy
hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

2.3 Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

2.4 Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k návrhu všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy

2.5 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2019

2.6 Informácia o procese schvaľovania koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného
hospodárstva v  Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

2.7 Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre
školský rok 2019/2020

2.8 Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Marks&Marcs, s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., v oddieli Sro, vo vložke č. 127558/B predloženého do OVS vyhlásenej dňa 07.03.2019
na základe odporúčania komisie ako aj uzavretie  nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom

2.9 Využitie Konskej železnice

3 Rôzne
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Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Peter Weiss o 15:00 hod..

Predseda komisie vyzval prítomných členov komisie k hlasovaniu o programe rokovania komisia, pričom program
rokovania komisie navrhol upraviť takto:
Poradie v akom budú materiáli prerokované:

2.1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava -
Nové Mesto

2.2. Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre
školský rok 2019/2020

2.3. Využitie Konskej železnice

2.4. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

2.5. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2019

2.6. Informácia o procese schvaľovania koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného
hospodárstva v  Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

2.7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k návrhu všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy

2.8. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej
časti  Bratislava  -  Nové  Mesto  a  ktoré  sú  mestskej  časti  Bratislava  -  Nové  Mesto  zverené  do  správy
hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

2.9. Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Marks&Marcs, s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., v oddiely Sro, vo vložke č. 127558/B predloženého do OVS vyhlásenej dňa
07.03.2019 na základe odporúčania komisie ako aj uzavretie  nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom

Hlasovali prítomní členovia komisie v počte 10
Hlasovanie: ZA: 10

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Program rokovania komisie bol schválený

K bodu 2 – MATERIÁLY NA ROKOVANIE MR

2.1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava
- Nové Mesto

Informáciu podala Mgr. Lucia Sedlačíková. Predsedajúci otvoril diskusiu k prezentovanému materiálu. Do
diskusie sa nikto nezapojil. Predsedajúci vyzval prítomných členom komisie k hlasovaniu o prijatí uznesenia

Prítomní: 10 členov
Hlasovanie: ZA: 3

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 7
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2.2. Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre
školský rok 2019/2020

Informáciu podala Mgr. Lucia Sedlačíková. Predsedajúci otvoril diskusiu k prezentovanému materiálu. Do
diskusie sa nikto nezapojil. Predsedajúci vyzval prítomných členom komisie k hlasovaniu o prijatí uznesenia

Prítomní: 10 členov
Hlasovanie: ZA: 10

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.3. Využitie Konskej železnice
K tomuto bodu nebol predložený žiaden materiál. Predmetom rokovania je ďalšie využívanie priestorov
Konskej železnice. Na stretnutie boli pozvaní zástupcovia občianskeho združenia Kreatívne centrum Konská
železnica. Členovia komisie spolu so zástupcami občianskeho združenia si prezreli priestory Konskej
železnice. Následne PhDr. Alföldy a Ing. Rattajová stručne prítomných informovali o pôvodnom projekte
využitia priestorov Konskej železnice, ktorý predpokladal prenajatie týchto priestorov právnickej osobe, ktorá
by združovala viaceré občianske združenia/nadácie, za účelom podpory komunitného/kreatívneho života, ale aj
samotného oživenia priestorov Konskej železnice, ktorá je zo strany MČ využívaná len ako sobášny priestor
(časť prízemia) a väčšina priestoru je nevyužitá. Objekt tak postupne chátra. Ing. Rattajová poukázala na
skutočnosť, že MČ mala pôvodne záujem priestory/objekt Konskej železnice ponúknuť formou VOS, voči
čomu bola zo strany Ing. Rattajovej vyvinutá osobná iniciatíva smerujúca práve k podpore rozvoja
komunitného  života  aj  v  tejto  časti  MČ.  MČ začala  proces  smerujúci  k  uzavretiu  NZ;  na  pôde  MÚ  sa
uskutočnilo sa niekoľko rokovaní so zástupcami rôznych občianskych združení/nadácií ako aj so zástupcami
poslancov, ktorí pôsobili v minulom funkčnom období. Uvažovalo sa o NZ s dobou nájmu 10-15 rokov,
nájomným vo výške cca 2 100,00 eur/mesačne, investíciami cca 30 000,00 eur (nevyhnutné náklady). Bližšie
informácie podala Mgr. Kozáková. Do diskusie sa postupne zapojili Ing. Gašpierik, ktorý namietal proces
prípravy NZ, kde za jeden z hlavných problémov označil nejasnosť vo vzťahu k „vybranému“ občianskemu
združeniu, t. j. na základe akej skutočnosti boli/sú rokovania s týmto občianskym združením. Ing. Gašpierik
poukázal na viacero spôsobov, ktorými je možné oživiť priestory Konskej železnice:
1. VOS – komerčný nájom
2. objekt bude využívaný výhradne MČ + Knižnicou
3. uplatniť model Starej tržnice
4. samostatné užívanie jednotlivých priestorov viacerými občianskymi združeniami
Priestor prízemia, ktorý je využívaný ako sobášna miestnosť nemá byť predmetom žiadneho nájmu
(komerčného ani nekomerčného)
Ing. Rattajová v súvislosti s námietkou o nejasnosť vzťahu k „vybranému“ občianskemu združeniu uviedla, že
toto združenie vzniklo práve spojením sa viacerých samostatných občianskych združení a táto požiadavka bola
uplatnená práve zo strany poslancov. Ďalej uviedla, že v minulom volebnom období sa vo veci oživenia
priestorov Konskej železnice konalo niekoľko stretnutí (3-4), ktorá aj sama iniciovala a na ktoré boli pozývaní
tak poslanci ako aj široká verejnosť. Tieto vyjadrenie potvrdil JUDr. Korček, Ph.D. Koordinátorom celého
procesu bol Miroslav Švec.

Predsedajúci ukončil diskusiu. Komisia vo veci prijala uznesenie č. 2.3:

 „Komisia pre kultúru, mládež, voľný čas a medzinárodné vzťahy v súvislosti s využívaním priestorov
Konskej železnice

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu prijať toto uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
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zriaďuje

pracovnú komisiu „Za ďalšie využitie KONKY“

účelom komisie bude navrhnúť najvhodnejší spôsob využitia objektu Konskej železnice, ktorý sa nachádza
na ul. Krížna 33 v Bratislave. Pod pojmom „najvhodnejší spôsob využitia“ neodporúča sa uvažovať len
v súvislosti s ekonomickými ukazovateľmi, ale je vhodné prihliadať najmä k podpore a potrebám komunity
žijúcej/pracujúcej v tejto lokalite.

Členmi komisie budú:
a) zástupcovia jednotlivých poslaneckých klubov, a to v zastúpení po jednom členovi za každý poslanecký

klub a jeden zástupca z radov nezaradených poslancov
b) traja zamestnanci mestskej časti, pričom jedeným zo zamestnancov musí byť zamestnanec na úseku

„Matrika“
c) traja členovia Komisie pre kultúru, mládež, voľný čas a medzinárodné vzťahy z radov členov-

odborníkov: PhDr. Dušan Alföldy, Radovan Horský, Ing. Zuzana Rattajová

Členov komisie podľa písm. a) tohto uznesenia určia predsedovia jednotlivých poslaneckých klubov a to po
vzájomnej dohode s členmi poslaneckých klubov.

Členov komisie podľa písm. b) vymenuje starosta mestskej časti z titulu vykonávania činnosti
zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom mestskej časti.“

Prítomní: 12 členov
Hlasovanie: ZA: 12

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Rokovanie komisie ďalej viedol podpredseda Komisie.

2.4. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Informáciu podala Katarína Nagyová. Predsedajúci otvoril diskusiu. V diskusii vystúpila Ing. Švecová, ktorá
požiadala, aby v niektorom z najbližších vydaní periodika HLAS NOVÉHO MESTA bol uverejnený článok
vysvetľujúci obyvateľom MČ ako je to v skutočnosti s výsledkom hospodárenia vo výške cca 1 100 000 eur, že
tento „prebytok“ je výsledkom nafúknutých očakávaní na strane príjmov a rovnako aj na strane výdavkov.
Článok vyšiel začiatkom tohto roka a tam prezentovaný výsledok hospodárenia MČ nie celkom zodpovedá
skutočnosti. Vystúpila aj Bc. Timková, ktorá žiada o informáciu ako to je s realizovaným plnením
„Športovisko Jelšova“, nakoľko býva v tejto lokalite a nezaznamenala žiadnu zmenu a MČ deklaruje použitie
sumy 5 000,00 eur ako investíciu súvisiacu s týmto športoviskom.

Komisia prerokovala predložený materiál. Predsedajúci vyzval prítomných členom komisie k hlasovaniu
o prijatí uznesenia

Prítomní: 11 členov
Hlasovanie: ZA: 11

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.5. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2019

Informáciu podal Ing. Martin Böhm. Predsedajúci otvoril diskusiu k prezentovanému materiálu. Predsedajúci
vyzval prítomných členom komisie k hlasovaniu o prijatí uznesenia
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Prítomní: 8 členov
Hlasovanie: ZA: 8

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.6. Informácia o procese schvaľovania koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného
hospodárstva v  Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Informáciu podala Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková. Prítomní boli aj zástupcovia spoločnosti
TERMMING, a.s. úspešný uchádzač v procese uzavretia koncesnej zmluvy

Predsedajúci otvoril diskusiu k prezentovanému materiálu. Predsedajúci vyzval prítomných členom komisie
k hlasovaniu o prijatí uznesenia Komisia predložený materiál berie na vedomie.

Prítomní: 9 členov
Hlasovanie: ZA: 9

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k návrhu všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Informáciu podala Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková. Predsedajúci otvoril diskusiu k prezentovanému
materiálu. Predsedajúci vyzval prítomných členom komisie k hlasovaniu o prijatí uznesenia.

Prítomní: 9 členov
Hlasovanie: ZA: 9

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.8. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve
mestskej   časti Bratislava - Nové Mesto a ktoré sú mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zverené do
správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

Informáciu podala Mgr. Mária Mäsiarová. Predsedajúci otvoril diskusiu k prezentovanému materiálu.
Predsedajúci vyzval prítomných členom komisie k hlasovaniu o prijatí uznesenia.

Prítomní: 8 členov
Hlasovanie: ZA: 8

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2.9. Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Marks&Marcs, s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., v oddieli Sro, vo vložke č. 127558/B predloženého do OVS vyhlásenej dňa 07.03.2019
na základe odporúčania komisie ako aj uzavretie  nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom

Informáciu podala Mgr. Mária Mäsiarová. Predsedajúci otvoril diskusiu k prezentovanému materiálu. Do
diskusie sa zapojil podpredseda komisie, ktorý navrhol vyhlásenie novej VOS. Reagovala Mgr. Moravcová,
ktorá poukázala na zhoršujúci sa stav priestorov, ktorý spôsobujú vandali. Zároveň prítomným oznámila, že
v rámci prerokovania materiálu na MZ bude poslancom poskytnutá prezentácia podnikateľského zámeru
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budúceho nájomcu. Ing. Gašpierik vyjadril obavy nad prílišnými očakávaniami budúceho nájomcu vo vzťahu
k nevyhnutným počiatočným nákladom a očakávanými príjmami a skôr by bol za vyhlásenie VOS. Ing.
Švecová požiadala o poskytnutie informácie ako je to s prevádzkovaním verejných WC – kto ich prevádzkuje
v súčasnej dobe a v prípade, ak s budúcim nájomcom nebude uzavretá NZ, kto ich bude prevádzkovať, resp. či
tieto vôbec sú v prevádzke? JUDr. Korček, Ph.D požiadal o informáciu aké nájomne ponúkli v rámci VOS
jednotlivý záujemcovia. Odpovedala Mgr. Mäsiarová – I. 30 303,00 eur; II. 30 000,00 eur a III. cca 24 000,00
eur ročne. Členovia komisie v rámci diskusie navrhli, aby bola pred samotným hlasovaním o predloženom
materiáli poslancom poskytnutá prezentácia budúceho využitia servisného objektu JAMA od spol.
Marks&Marcs, s.r.o..

Predsedajúci vyzval prítomných členom komisie k hlasovaniu o prijatí uznesenia s pripomienkou: „Komisia
odporúča MR odporúčať MZ schválenie materiálu, ale až po vykonaní prezentácie budúceho využitia
servisného objektu JAMA spoločnosťou Marks&Marcs, s.r.o., pričom táto prezentácia sa uskutoční
najneskôr na najbližších zasadnutiach komisií MZ, ktoré sú plánované v prvý septembrový týždeň v dňoch
02. až 04. septembra.“

Prítomní: 10 členov
Hlasovanie: ZA: 10

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 3 - Rôzne

A: Mgr. Jana Biharyová
Požiadala Komisiu o vyjadrenie sa k VOS k objektu na ul. Športová – bývala prevádzka spol. GERDOS s.r.o..

Ing. Gašpierik oznámil, že z rokovaní so starostom vyplynulo, že objekt nebude momentálne predmetom žiadnej
VOS. Je záujmom MČ aj v tejto časti podporiť rozvoj komunity a tento objekt upraviť a následne využívať pre
účely materského centra. Rekonštrukciu priestorov bude zabezpečovať MČ a následnú prevádzku by mohol
realizovať tretí subjekt vybraný formou VOS. Tento návrh podporili aj ostatní prítomní členovia Komisie.

Komisia prijala v tejto veci uznesenie 3/A: Komisia neodporúča pokračovať v procese VOS za účelom prenajatia
stavby so súpisným číslom 119 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/2, nebytového priestoru č.
7-901 v stavbe so súpisným číslom 120 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11299/5 a nebytového
priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným číslom 121 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/3 všetko
v katastrálnom území Nové Mesto. Komisia odporúča, aby MZ požiadalo starostu MČ k zabezpečeniu všetkých
potrebných úkonov a procesov za účelom zrekonštruovania/úpravy priestorov pre účel budúceho využitia
„materské centrum“ a to vrátane v rámci schváleného rozpočtu MČ. Komisia odporúča, aby vo veci samotnej
prevádzky budúce materského centra bola následne vyhlásená VOS.“

Prítomní: 10 členov
Hlasovanie: ZA: 10

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

B: Ing. Žiačková
Požiadala Komisiu o podporenie žiadosti o prenajatie akýchkoľvek priestorov v území MČ, ktoré by mohla
využívať Matica Slovenská.

Komisia prijala v tejto veci uznesenie 3/B: „Komisia podporuje žiadosť, ktorú predniesla Ing. Žiačková.“

Prítomní: 7 členov
Hlasovanie: ZA: 7

PROTI: 0
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ZDRŽAL SA: 0

C: PhDr. Dušan Alföldy
Požiadal o poskytnutie informácie, či MČ má v správe cyklotrasu pri Dimitrovke.

Predsedajúci poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Komisia sa najbližšie stretne dňa 03.09.2019
v obvyklom čase, t. j. 15:00 hod. v priestoroch miestneho úradu, prípadná zmena vyhradená.

Členovia komisie budú zvolaní obvyklým spôsobom.

Roman Štamberský, v.r.
podpredseda  komisie

Mgr. Jana Biharyová, v.r.
zapisovateľka komisie
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