
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.: 33356/3629/2019/PR/BIHJ       V Bratislave dňa, 03. september 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, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové 
Mesto 

2.2.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa dopĺňa VZN č. 
7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor 
JAMA 

2.3.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení VZN č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017 

2.4.  Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady v lokalite Koziarka 
2.5.  Návrh na schválenie prenájmu garáže na ul. Pionierskej 1 v Bratislave – areál Knižnice – Bratislava – Nové 

Mesto pre občianske združenie Ježkove oči, Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava, IČO: 42 365 228 
2.6.  Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pri správe Kabinetu pomalosti  
2.7.  Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejnej súťaže podľa § 847 a nasl. Obchodného zákonníka na 

revitalizáciu lokality „Snežienka“ 
2.8.  Informácia o príprave návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2020-2022  
 
3 Rôzne 
 
 
 
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, ktorým sa dopĺňa 
VZN č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom 
Voľnočasový priestor JAMA 

 
2.2. Informácia o príprave návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2020-2022 
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2.3. Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady v lokalite Koziarka 
 

2.4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava - Nové Mesto 

 
2.5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení VZN č. 5/2017 zo dňa 
30.06.2017 

 
2.6. Návrh na schválenie prenájmu garáže na ul. Pionierskej 1 v Bratislave – areál Knižnice – Bratislava 

– Nové Mesto pre občianske združenie Ježkove oči, Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava, IČO: 
42 365 228 

 
2.7.  Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pri správe Kabinetu pomalosti  

 
2.8.  Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejnej súťaže podľa § 847 a nasl. Obchodného zákonníka 

na revitalizáciu lokality „Snežienka“ 
 
Hlasovali prítomní členovia komisie v počte 9 
Hlasovanie: ZA:  9 

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, ktorým sa dopĺňa VZN 

č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový 

priestor JAMA 

  
Informáciu podala Mgr. Mária Mäsiarová. 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 
 

2.2. Informácia o príprave návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2020-2022 

 
Informáciu podala Ing. Iveta Paracková. Predsedajúci otvoril diskusiu k prezentovanému materiálu. Do 
diskusie sa nikto nezapojil. Komisia predložený materiál berie na vedomie. 
 
Prítomní:  10 členov 
Hlasovanie: ZA:  10 

PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 0 
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2.3. Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady v lokalite Koziarka 
 
Informáciu podala Andrea Vráblová. 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 

 
 

2.4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto 
 
Informáciu podala Ing. Iveta Paracková. Predsedajúci otvoril diskusiu k prezentovanému materiálu. Do 
diskusie sa nikto nezapojil. Predsedajúci vyzval prítomných členom komisie k hlasovaniu o prijatí uznesenia 
 
Prítomní:  11 členov 
Hlasovanie: ZA:  11 

PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 

2.5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení VZN č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017 
 
Podľa Článku 6 bod 8 Rokovacie poriadku nebol materiál prerokovaný. 
 
 

2.6. Návrh na schválenie prenájmu garáže na ul. Pionierskej 1 v Bratislave – areál Knižnice – Bratislava – 

Nové Mesto pre občianske združenie Ježkove oči, Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava, IČO: 42 365 228 
 
Informáciu podali Mgr. Jana Sedláčková, Mgr. Jana Biharyová a Patrik Bartas. Predsedajúci otvoril diskusiu 
k prezentovanému materiálu. Predsedajúci vyzval prítomných členom komisie k hlasovaniu o prijatí uznesenia 
s pripomienkou „Navýšiť rozpočet rozpočtovej organizácie mestskej časti Knižnica Bratislava – Nové 
Mesto o sumu 500,00 eur s účelovým určením na „úhradu nákladov el. energie v súvislosti s prevádzkou 
recyklačného centra“.“ 
  
Prítomní:  12 členov 
Hlasovanie: ZA:  12 

PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 0 

 

 

2.7. Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pri správe Kabinetu pomalosti  

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

 
Prítomní:  12 členov 
Hlasovanie: ZA:  12 

PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 0 
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2.8.Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejnej súťaže podľa § 847 a nasl. Obchodného zákonníka na 

revitalizáciu lokality „Snežienka“ 

 
Informáciu podala Mgr. Jana Biharyová. Predsedajúci otvoril diskusiu k prezentovanému materiálu. 
Predsedajúci vyzval prítomných členom komisie k hlasovaniu o prijatí uznesenia.   
Prítomní:  12 členov 
Hlasovanie: ZA:  0 

PROTI:  12 
ZDRŽAL SA: 0 

 
 
Komisia prijala vo veci uznesenie 2.8 „Predložený materiál komisia odporúča opätovne predložiť na 
prerokovanie až po jeho prerokovaní v príslušnej komisií, t. j. v Komisií pre Snežienku a Lanovku.“ 
 

 
 
V rámci bodu Rôzne vystúpil Ing. Tomáš Hanulík, vedúci oddelenia KKŠMaVČ, ktorý prítomným členom komisie 
poskytol informácie ohľadom ukončenia Kultúrneho leta na Kuchajde 2019, pripravovanom vinobraní a pozval 
prítomných na pripravované podujatia. 
 
Predseda komisie informoval prítomných členov komisie o možnosti čerpania fondov na rekonštrukciu „Konky“ a 
„Vernosti“ a navrhol zvolanie spoločného zasadnutia komisií (Komisia pre kultúru, .... a Komisia za ďalšie využitie 
KONKY) za účastí zástupcov starostu, prednostu MÚ a vedúceho oddelenia investícií a verejného obstarávania. 
Navrhovaný termín = 11.09.2019 o 15:30 hod. vo veľkej zasadačke na VI. poschodí MÚ. 
 
Ing. Silvia Švecová požiadala o prerokovanie bodu 2.5 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení VZN č. 5/2017 
zo dňa 30.06.2017, ktorý vzhľadom k neprítomnosti predkladateľa a spracovateľa v jednej osobe, bude prezentovať 
spolu s Mgr. Mašátovou Haliakovou. Predsedajúci vyzval prítomných členom komisie k hlasovaniu o opätovnom 
prerokovaní bodu 2.5. 
Prítomní:  12 členov 
Hlasovanie:  ZA:  12 

PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 0 

Predsedajúci otvoril diskusiu k prezentovanému materiálu. Do diskusie sa zapojil JUDr. Tomáš Korček, PhD., 
ktorý uviedol, že v minulosti boli podobné VZN napádané zo strany prokuratúry pre ich nezákonnosť, pričom 
poukázal na absentujúce podmienky zabezpečenia kontroly plnenia povinnosti na strane MÚ. Poukázal na 
absentujúce stanovisko právnikov MÚ, pričom odd. právne zastrešuje aj agendu podnikateľských činností, ktorá sa 
zaoberá aj problematikou prevádzkových časov a prevádzok (reštauračných aj iných) ako takých. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných členom komisie k hlasovaniu o bode 2.5  
Prítomní:  11 členov 
Hlasovanie:  ZA:  0 

PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 11 

 
Komisia vo veci prijala uznesenie 2.5, „Návrh uznesenia  pripomienkou „Návrh VZN, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení VZN č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017“ 
predložiť na rokovanie komisie aj so stanoviskom odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiela a správy pozemkov.“  
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Predsedajúci poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. Komisia sa najbližšie stretne dňa 11.09.2019 o 
15:30 hod. vo veľkej zasadačke na VI. poschodí budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.   
 
Členovia komisie budú zvolaní obvyklým spôsobom.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Mgr. Peter Weiss, v.r. 

predseda  komisie  

Mgr. Jana Biharyová, v.r. 

zapisovateľka komisie 


