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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo konštatuje, že:

1. Trvá plnenie uznesení:
05/03D, 06/04/01, 08/09, 08/10, 08/16, 11/15, 16/31, 16/32.3, 17/17, 22/23,
24/38, 26/18, 27/05, 27/17, 27/18, 27/28.1, 27/28.3, 03/14, 03/18, 03/19, 04/05,
04/22, 05/05B, 05/25.1, 05/25.2, 05/25.3, 08/29, 08/31.2, 08/31.3, 08/31.4,
09/09, 09/14, 09/15, 09/16.2, 09/16.3, 09/16.4, 09/16.5, 09/16.6, 09/16.7,
09/16.8, 09/17.1, 09/17.2, 10/18.1, 10/18.4, 10/18.5, 10/18.6

2. Splnené boli uznesenia:
09/10, 09/11, 10/04, 10/05, 10/06, 10/07, 10/08, 10/09, 10/10, 10/11, 10/12,
10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18.2, 10/18.3

3. Zrušené boli uznesenia:
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1. Trvá plnenie uznesení:

Dátum prijatia uznesenia: 29.4.2015
05/03 D Miestne zastupiteľstvo
D.  ž i a d a
     starostu MČ,
aby pravidelne zabezpečoval prezentáciu návrhu rozpočtu mestskej časti pred všetkými poslancami miestneho
zastupiteľstva a to v dostatočnom časovom predstihu pred jeho predložením na rokovanie komisií miestneho
zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a to tak, aby mali poslanci možnosť podávať k nemu
pripomienky a návrhy.
Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 7.5.2015
06/04/01 Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a
starostu MČ B-NM,
aby pravidelne zabezpečoval, aby sa na všetkých pozvánkach na kultúrne, spoločenské a iné akcie (napr.
brigády, atď.), ktoré sú financované plne alebo čiastočne z prostriedkov mestskej časti, alebo na ktorých sa
mestská časť organizačne, materiálne, personálne alebo iným spôsobom podieľa, uvádzalo namiesto slovných
spojení „starosta MČ Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý pozýva“ alebo „starosta MČ Bratislava – Nové
Mesto Mgr. Rudolf Kusý a miestni poslanci pozývajú“ slovné spojenie „Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
pozýva“
Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2015
08/09    Miestne zastupiteľstvo

1. zrušuje
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/27.2 zo
dňa 16.06.2015

2. žiada starostu
1. aby požiadal Bratislavský samosprávny kraj o delimitáciu časti pozemku registra „C“

KN parc. č. 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú.
Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196 vo výlučnom vlastníctve Bratislavského
samosprávneho kraja, v prospech hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
v predpokladanom rozsahu 2000 m2, z dôvodu plánovanej výstavby športoviska pre
potreby detí a mládeže,

2.  aby požiadal hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu o následné zverenie
predmetnej časti pozemku registra 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196.

  3.  schvaľuje
zámer, na predmetnej časti pozemku registra „C“ parc. č. 13132/2 o celkovej výmere 9716
m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196, po jeho
zverení, vybudovať športovisko pre potreby detí a mládeže, najmä v súvislosti
s preventívnymi opatreniami zamedzujúcimi drogovej závislosti a následnej kriminality
mládeže, ako aj s účelovým využitím priestoru športoviska pre cyklistov, korčuliarov a iné
druhy dynamických športov.

- bez  pripomienok Hlasovanie : za  :  13
                  proti :    0
          zdržali sa  :   3

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/10    Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu mestskej časti,
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aby pravidelne zabezpečoval zverejňovanie všetkých rozpočtových opatrení na oficiálnej
internetovej stránke mestskej časti a to najneskôr do päť pracovných dní odo dňa ich podpisu
starostom mestskej časti, alebo inou poverenou osobou

Termín plnenia: trvale
 Hlasovanie : za  :  17
                   proti :   0
           zdržali sa  :   0

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/16    Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu mestskej časti,
aby informoval písomne všetkých poslancov o každom väčšom investičnom zámere, ktorý má
10 a viac bytových jednotiek alebo porovnateľný rozsah zariadení občianskej vybavenosti už
v čase prípravy stanoviska mestskej časti k predmetnému zámeru v rozsahu – investor, zámer,
stručný charakter, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť.

Termín plnenia: trvalý
 Hlasovanie : za  :  17
                   proti :   0
           zdržali sa  :   0

Vyhodnotenie: V KONANÍ
===================================================================
11/15    Miestne zastupiteľstvo

žiada starostu mestskej časti
a) o spracovanie a zverejnenie informácie o aktuálnom stave rozpracovanosti a o časový

harmonogram spracovania ÚPN Z Biely kríž, ÚPN Z Mierová kolónia, ÚPN Z Ľudová
štvrť, ÚPN Z Jelšová, ÚPN Z Nobelová, ÚPN Z Zátišie (Emiháza)

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:
(p. Závodná)

§ ÚPN Z Biely Kríž
§ ÚPN Z Mierová kolónia
§ ÚPN Z Ľudová štvrť

Spracovanie týchto ÚPN Z je momentálne pozastavené z dôvodu potreby zosúladenia ich obstaranie
so záväznou časťou Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy na základe usmernenia Ministerstva
dopravy a výstavby SR č. 02001/2018/SV/83879 zo dňa 09.11. 2018.

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:
(p. Závodná)

§ ÚPN Z Jelšová

V termíne od 15. 04. 2019- 15.06. 2019 prebehlo verejné upraveného Návrhu ÚPN zóny Jelšová
s termínom verejnej prezentácie dňa 16. 05. 2019.

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:
(p. Závodná)

§ ÚPN Z Nobelova (Dimitrovka)

Spracovateľ AŽ projekt s.r.o. pracuje na Návrhu územného plánu zóny Nobelova.
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Vyhodnotenie: Príloha č. 1

§ ÚPN Z Zátišie –Hattalova

V júli 2019 je termín na odovzdanie Prieskumov a rozborov ÚPN zóny Zátišie – Hattalova.

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:
(p. Závodná)

§ ÚPN Z Krahulčia
Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:
(p. Závodná)
V súčasnosti prebieha prieskum trhu zákazky.

§ ÚPN Z Vlárska
Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:
(p. Závodná)

V júli 2019 je termín na odovzdanie Prieskumov a rozborov ÚPN zóny Vlárska.

b) o spracovanie časového harmonogramu prác potrebných na vyhlásenie stavebnej uzávery
na Kramároch a Kolibe a ich predloženie na rokovanie komisií, miestnej rady
a zastupiteľstva.
Projektové dokumentácie pre stavebnú uzáveru v lokalitách vymedzených riešeným
územím ÚPN Z  Jelšová,  ÚPN Z  Nobelova,  ÚPN Z  Biely  Kríž,  ÚPN Z  Mierová  kolónia
boli odovzdané 09.01.2017 na stavebný úrad za účelom zahájenia konania z vlastného
podnetu.
Stavebný úrad na základe žiadosti o vyjadrenie k predmetným dokumentáciám o stavebnej
uzávere, adresovanej dotknutým orgánom samosprávy a dotknutým  orgánom štátnej
správy ako aj prevádzkovateľom technickej infraštruktúry v súčasnosti vyhodnocuje
vznesené pripomienky.
V septembri 2017 bola odovzdaná PD na stavebnú uzáveru pre lokalitu Horná Mlynská
dolina.
Konania o stavebných uzáveroch prebiehajú na stavebnom úrade.
Konanie o stavebnej uzávere v lokalite Horná Mlynská dolina:
Po doplnení chýbajúcich dokladov stavebný úrad oznámi začatie územného konania.
V súčasnosti odd. ŽP a ÚP na základe výzvy dopĺňa podklady pre územné konanie.
T.č. je konanie preušené, po doplnení dokladov budeme v konaní pokračovať

                   Konanie o stavebnej uzávere Mierová kolónia:
Na základe usmernenia MD SR sa prepracováva návrh rozhodnutia stavebnej uzávery
v lokalite Mierová kolónia – stavebný úrad pripravuje rozhodnutie

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:

Konanie o stavebnej uzávere Nobelova:
Vydané rozhodnutie o stavebnej uzávere zrušil Okresný úrad a vrátil ho na nové konanie.
Stavebný úrad vyzval MČ Bratislava – Nové Mesto na doplnenie podkladov. Oddelenie
ÚPaŽP doplnilo požadované podklady a Stav. úrad pripravuje oznámenie o začatí konania
po zrušení rozhodnutia.

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:

Konanie o stavebnej uzávere lokalita Jelšová
Mestská časť Bratislava – Nové mesto vydala rozhodnutie o stavebnej uzávere č.
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102/2018/UKSP/POBA-UR-2 zo dňa 22.1.2018 právoplatné dňa 7.5.2018. –
uznesenie splnené

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:

Konanie o stavebnej uzávere lokalita Biely Kríž
Mestská časť Bratislava – Nové mesto vydala rozhodnutie o stavebnej uzávere č.
103/2018/UKSP/POBA-UR-3 zo dňa 23.1.2018 právoplatné dňa 19.11. 2018. – uznesenie
splnené

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:

c) o pripravenie časového harmonogramu na spracovanie generelu dopravy mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto, resp. dopravno-urbanistickej štúdie Račianskej a Vajnorskej ulice.
V súčasnosti sa pripravujú podklady pre VO
Na základe prieskumu trhu na spracovateľa Dopravno-urbanistickej štúdie bola doručená
jedna  ponuka, a to s cenou 400 000,-€. Bude potrebné preštudovať návrh zmluvy,
prípadne skorigovať obsah náplne pre zadanie štúdie.
Aktualizácia podkladov pre zadanie Dopravno-urbanistickej štúdie prebehne v októbri
2017.
V októbri 2017 boli vyzvané projektové organizácie v oblasti dopravného inžinierstva
o predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu.

d) o identifikovanie nákladov (vrátane personálnych nákladov na úrade) potrebných na
zabezpečenie jednotlivých krokov vedúcich k vyhláseniu stavebnej uzávery v lokalite
Kramáre, Koliba, Biely kríž, Mierová kolónia, Ľudová štvrť, Dimitrovka, Zátišie
(Emiháza) a prípravu materiálu na zmenu rozpočtu s cieľom zabezpečiť nutné zdroje na
pokrytie predmetných nákladov.
Termín: v súčasnosti prebiehajú procesy k obstaraniu ÚPN Z Krahulčia

e) 1.  aby  začal  proces  obstarávania  územného  plánu  zóny  v časti  ohraničenej  ulicami
Jaskový rad, Vančurova, Pod strážami, Na pažiti, Podkolibská.
2. aby zabezpečil proces územného konania o stavebnej uzávere na lokalitu ohraničenú
ulicami Jaskový rad, Vančurova, Pod strážami, Na pažiti, Podkolibská na nevyhnutne
potrebný čas do doby schválenia územnoplánovacej dokumentácie, najviac však na 5
rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere.
Predmetná lokalita nie je zahrnutá v záväznej časti UPN hl. mesta SR Bratislava na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni.
V súčasnosti oddelenie ŽP a ÚP obstaráva ÚPN Z Nobelova, ÚPN Z Horná Mlynská
dolina, UPN Z Jeľšová a sú pripravené podklady pre obstarávanie ÚPN Z Zátišie-
Hattalova ÚPN Z Vlárska a ÚPN Z Na Revíne.. Z tohto dôvodu odporúčame stanoviť
harmonogram obstarania jednotlivých dokumentov.

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:
(p. Závodná)

Predmetná lokalita nie je obsiahnutá v záväznej časti Územného plánu
Hlavného mesta SR Bratislavy, r.2007, v znení zmien a doplnkov, medzi
územiami, pre ktoré je potrebné obstarať s schváliť územný plán zóny.
Proces obstarávania územného plánu zóny bude možné začať až po obstaraní
a schválení zmien a doplnkov Územného plánu Bratislavy. Následne bude
možné zahájiť proces vyhlásenia stavebnej uzávery v predmetnej lokalite.

Termín: priebežne
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f) 1.  aby začal proces obstarávania zmien a doplnkov územného plánu zóny Podhorský pás
v časti ohraničenej ulicami Podkolibská, Jeséniova, Strážna, Bobuľová, Viniferová a to
tak, aby bolo možné v tejto časti stavať výlučne rodinné domy.
2. aby zabezpečil proces územného konania o stavebnej uzávere na lokalitu ohraničenú
ulicami Podkolibská, Jeséniova, Strážna, Bobuľová, Viniferová na nevyhnutne potrebný
čas do doby schválenia územnoplánovacej dokumentácie zmeny a doplnky územného
plánu zóny Podhorský pás, najviac však na 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
o stavebnej uzávere.
Zmeny a doplnky predmetného ÚPN-Z pre vyššie popísané územie sa budú  obstarávať až
po spracovaní, prerokovaní a schválení Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu zóny
Podhorský pás, t.j. po ukončení procesu, ktorý v súčasnosti prebieha a ktorý je aktuálne
vo vysokom štádiu rozpracovanosti.

   V rámci oznámenia o strategickom dokumente Zmeny a doplnky 02 ÚPN zóny Podhorský
pás  OU BA, odboru starostlivosti o ŽP zaslal rozhodnutie o potrebe spracovania
strategického dokumentu – SEA. V súčasnosti je potrebné vyobstarať spracovateľa  tejto
dokumentácie.

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:
(p. Závodná)

V súčasnosti platný Územný plán zóny Podhorský pás plánuje miestny úrad
aktualizovať, t.j. prehodnotiť a nahradiť trojicou nových územných plánov
zón (Územný plán zóny Podhorský pás I., Podhorský pás II. a Podhorský pás
III.).

Predmetná lokalita by mala byť súčasťou Územného plánu zóny Podhorský
pás I., ktorý plánuje miestny úrad začať obstarávať v roku 2019, resp. po
schválení rozpočtu mestskej časti na roky 2019-2021.

Proces vyhlásenia stavebnej uzávery v predmetnej lokalite bude možné začať
po začatí obstarávania Územného pásu zóny Podhorský pás I.

Termín: priebežne

Vyhodnotenie: V KONANÍ (Príloha č. 1 a č. 2)

===================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/31    Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
1) schvaľuje

návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite „Horná Mlynská dolina“ s tým, že
lokality „Rotunda“, „Snežienka“ a na Kamzíku pri televíznej veži budú mať
v dokumentácii pre stavebnú uzáveru zadefinovaný osobitný režim pre činnosť
v predmetnom území.

2) berie na vedomie
      dôvodovú správu o zabezpečení stavebnej uzávery v lokalite „Horná Mlynská dolina“

3) žiada
starostu o zabezpečenie vyhlásenia stavebnej uzávery v lokalite „Horná Mlynská dolina“

- bez pripomienok
Územné konanie o stavebnej uzávere v lokalite Horná Mlynská dolina nebolo začaté.
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-
Hlasovanie Za: 19

Proti: 0 Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa: 0                                                starosta

Vyhodnotenie k 27.2.2019
Poznámka: Konanie o stavebnej uzávere Horná mlynská dolina:

Dňa 29.3.2018 bolo oznámené začatie konania o stavebnej uzávere Horná Mlynská
dolina. Na stavebný úrad bolo doručené usmernenie Ministerstva dopravy a výstavby SR
k obmedzeniu stavebnej činnosti. Stavebný úrad obdržal dňa 17.12. 2018 stanovisko
Okresného úradu k predmetnému konaniu. Po kompletizácii stanovísk bude spracovaný
návrh rozhodnutia.

Vyhodnotenie ku dňu 12.9.2019:
V súčasnosti odd. ŽP a ÚP na základe výzvy stavebného úradu dopĺňa podklady pre
územné konanie.

Vyhodnotenie: V KONANÍ (Príloha č. 1 a č. 2)
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/32.3  Miestne zastupiteľstvo

p o v e r u j e
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého o preverenie
možnosti zostavenia jednotného jedálneho lístka pre deti zo ZŠ a MŠ v MČ B-NM za účelom
efektívnejšieho nákupu surovín od dodávateľov.
- bez pripomienok

Hlasovanie Za: 8
Proti: 1 Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa: 4                                                starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
===================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 14.2.2017
17/17    Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
1. riaditeľa EKO-podniku VPS
       preveriť možnosť fyzického oddelenia prostredníctvom stavebných úprav dolnej stanice

lanovky na Kamzík od zanedbaného a zdevastovaného stavebného skeletu Snežienky
2. starostu, aby

1. zriadil pracovnú skupinu pre prípravu
koncepčných podmienok obnovy Snežienky v zložení: Ing. Molnár, Ing. arch.
Novitzky, Ing. Arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky, Mgr. Biharyová, Ing. Arch. Závodná
Ing. Augustinič

2. v nadväznosti na výsledky verejného
prerokovania Návrh Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Horná Mlynská
dolina (najmä prerokovania s odbornou i laickou verejnosťou pracovná skupina
sformulovala možnosti budúceho funkčno-prevádzkového využitia a požiadavky na
hmotno-priestorové usporiadanie lokality Snežienka

3. pracovná skupina zadefinovala koncepčné
podmienky a požiadavky pre súťaž návrhov budúceho využitia lokality Snežienka
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- bez pripomienok
Hlasovanie Za: 19

Proti: 0 Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa: 0                                                Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 12.12.2017
22/23

2. žiada starostu,
aby miestny úrad v spolupráci s členmi pre monitorovanie činnosti EKO-podniku VPS
pripravil kombinovanú súťaž návrhov, t.j. ideovú, urbanistickú a investorskú súťaž pre
riešenie rozvoja územia, v ktorom je situovaná Tržnica Termín: 02/2018

- bez pripomienok
Hlasovanie Za: 19

Proti:   1                             Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   2                                      Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 10.4.2018
24/38   Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu mestskej časti,
aby zabezpečil začatie procesu obstarávania územného plánu zóny, ktorý bude zahŕňať areál
nemocnice na Kramároch (územie pozdĺž Stromovej a Limbovej smerom na Opatovskú ulicu)
vrátane pozemkov, ktoré boli v minulosti odpredané a boli pôvodne súčasťou areálu
- bez pripomienok

Hlasovanie Za: 14
Proti:   0                             Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   1                                      Starosta

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:

Vyhodnotenie: V KONANÍ (Príloha č. 1 )
Na oddelení  životného prostredia a územného plánovania pristúpili k zahájeniu prípravných prác, a to
k vymedzeniu riešeného územia, k určeniu názvu územnoplánovacej dokumentácie, a to „Územný
plán zóny Limbová – juh“.  Prípravné práce budú pokračovať v zmysle § 19b stavebného zákona.
Obstarávanie územného plánu zóny bude pokračovať na základe usmernenia Ministerstva dopravy
a výstavby SR č. 02001/2018/SV/83879 zo dňa 09.11. 2018 po schválení zmien a doplnkov
Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy.

========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 12.6.2018
26/18    Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
prenájom časti priestorov v stavbe so súpisným číslom 672 postavenej na pozemku registra
„C“ KN parc. č. 12204/1, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č.NOVÉ MESTO, katastrálne
územie Nové Mesto, a to v špecifikácií:

Označenie priestoru Účel miestnosti Plocha v m2

1,05 sklad 5,500
1,09 kancelária 8,378
1,11 učebňa 53,072
1,12 predsieň 3,600
1,13 sklad 5,310
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1,14 predsieň 6,318
1,15 kancelária 17,664
1,16 kancelária 18,880
1,17 kancelária 17,600
1,18 sklad 18,476
169 telocvičňa 658,620
201 učebňa 53,270
202 učebňa 56,515
203 učebňa 55,370
213 učebňa 54,045

214 chodba - schodisko 76,295
215 učebňa 52,670
301 učebňa 53,270
302 učebňa 56,515
303 sklad 17,840
314 chodba – schodisko 76,277
315 umyváreň 9,550
316 WC dievčatá 17,270
317 umyváreň 6,140
318 WC chlapci 17,320
401 učebňa 53,270
402 učebňa 56,113
403 učebňa 55,365
411 učebňa 54,045
412 chodba + schodiska 77,117
413 učebňa 52,250

Celková prenajatá plocha                                                                                               1763,925

; za účelom prevádzkovania Súkromnej strednej odbornej školy „HOST“, Riazanská 75
Bratislava

; na dobu určitú od 01.07.2018 do 30.06.2020
; za nájomné
a) za všetky prenajímané priestory s výnimkou priestorov telocvične v sume 24 000,00

eur/rok
a1) výška nájomného za kancelárie a učebne je 27,39 eur/m²/rok
a2) výška nájomného za ostatné priestory (chodba, schodiská, umyvárne, WC, predsiene,

sklady) je 5,80 eur/m²/rok
b) za využívanie telocvične

v sume 2,50 eur/vyučovacia hodina
; náklady spojené s dodávkou vody, elektrickej energie a tepla do nebytových priestorov

a zabezpečením odvodu vôd (stočné) z nebytových priestorov predstavujú 33,91 %
z celkových nákladov pre stavbu so súpisným číslom 672

; pre Súkromnú strednú odbornú školu HOST, Riazanská 75, Bratislava, Riazanská 75, 831 03
Bratislava, IČO 30 792 975

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca sa zaväzuje najneskôr
k 31.08.2018 vypracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu k stavebným úpravám,
(vrátane zabezpečenia ich realizácie), ktoré budú spočívať v odstránení steny medzi učebňou
U2/1 na 3. nadzemnom podlaží a chodbou, vo vybudovaní novej priečky vrátane
vyspravenia stien, stropov a v položení novej podlahovej krytiny (PVC), čím dôjde
k zväčšeniu jednej existujúcej triedy. Následne celý novovytvorený priestor (celú triedu)
vymaľovať. Do rozšírenej triedy doviesť rozvod vody a kanalizácie, umiestniť a na rozvody
napojiť umývadlo; zrealizovať elektrické vedenie tak, aby bolo v tejto triede samostatne
ovládané osvetlenie a doplniť osvetlenie tak, aby sa dosiahla dobrá svetelnosť v tejto triede.
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Po odstránení starých dverí, osadiť novú zárubňu vrátane dverového krídla. Riadne
odstrániť odpad zo stavebných úprav a následne upratané (pripravené k výučbe) odovzdať
mestskej časti.

Vykonané práce v rámci plnenia osobitného zreteľa (vrátane hodnoty projektovej
dokumentácie) budú predstavovať minimálne hodnotu 24 000,00 eur (slovom:
dvadsaťštyritisíc eur)

; za týchto podmienok:
a) nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote najneskôr do 30.06.2018.

V prípade, ak nájomná zmluva nebude z dôvodu na strane Súkromnej strednej odbornej
školy HOST, Riazanská 75, Bratislava v uvedenej  lehote podpísaná, uznesenie stráca
platnosť;

b) nájomca splní svoju povinnosť zaplatiť nájomné za celý predmet nájmu za obdobie od
01.07.2018 do 30.06.2019 formou nepeňažného plnenia, ktoré bude spočívať v tom, že
vykoná pre prenajímateľa stavebné úpravy, ktorú sú bližšie špecifikované v tomto
uznesení, pričom nájomca nemôže od prenajímateľa ani od mestskej časti požadovať
úhradu rozdielu medzi hodnotou vykonaných stavebných úprav a nájomným za celý
predmet nájmu za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019.

c) v prípade, ak nájomca v lehote do 31.08.2018 neodovzdá práce/nevykoná činnosti
definované ako osobitný zreteľ a tieto práce neodovzdá/nevykoná činnosti definované
ako osobitný zreteľ je povinný zaplatiť mestskej časti zmluvnú pokutu vo výške
10 000,00 eur na základe písomnej výzvy, ktorú je nájomcovi povinná zaslať mestská
časť bezodkladne po zistení, že nájomca je v omeškaní s odovzdaním prác/činností,
ktoré sú definované ako osobitný zreteľ. Splatnosť zmluvnej pokuty bude 15 dní odo
dňa doručenia výzvy nájomcovi. Túto podmienku musí nájomná zmluva s nájomcom
obsahovať, ak táto podmienka nebude zahrnutá do textu nájomnej zmluvy s nájomcom,
toto uznesenie stráca platnosť;

d) nájomná zmluva bude ďalej obsahovať ustanovenie: „Nájomca prehlasuje, že po
ukončení nájomného vzťahu založeného touto Zmluvou nebude požadovať vydanie
plnenia, ktoré by zodpovedalo hodnote zodpovedajúcej prípadné zhodnotenie stavby
a/alebo by mohlo zodpovedať takejto hodnote, nakoľko prenajímateľa so súhlasom
zriaďovateľa nájomné za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019 prijal formou
vykonaných stavebných úprav, ktorú sú bližšie špecifikované v prílohe číslo 1 tejto
zmluvy – uznesenie. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany
prehlasujú, že všetky investície vykonané nájomcom, ktoré nájomca realizoval
v súvislosti so zabezpečením účelu prevádzkovania Súkromnej strednej odbornej školy
„HOST“ a to na základe tejto Zmluvy a aj na základe nájomných zmlúv z minulosti,
boli vykonané so súhlasom zriaďovateľa a nájomca po ukončení Zmluvy nepožaduje ich
kompenzáciu.

- bez pripomienok
Hlasovanie Za: 18

Proti:  0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:  0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 11.9.2018
27/05   Miestne zastupiteľstvo

A. s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS zameranej na prevádzku
Tržnice
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B. u k l a d á
riaditeľovi EKO-podniku VPS
1.   Prehodnotiť uzatvorené nájomné zmluvy a náväzné dodatky k nájomným zmluvám.

Pri uvádzaní nových nájomných zmlúv postupovať v súlade s ustanovením § 69 ods. 9
písm. b/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Termín: 31.12.2018 a trvale
2. Zabezpečiť ukončenie zmluvného nájomného vzťahu s VÚB, a.s. V prípade uzatvorenia

novej nájomnej zmluvy postupovať v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 písm. b/ zákona
o majetku obcí a zmluvne dohodnutých podmienok nájmu

Termín: 31.12.2018
- s pripomienkou:

doplniť materiál o prehľad nákladov a stav čerpania rezervy na Tržnici vytváraný
k 31.12.2017, resp. 30.06.2018

       Hlasovanie Za: 13
Proti:  0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:  1                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 11.9.2018
27/17    Miestne zastupiteľstvo

a)  b e r i e    n a   v e d o m i e
1) Dôvodovú správu „Informáciu o prácach smerujúcich k vypracovaniu Upraveného

návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre“.
2) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní

Návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre, marec 2016
b)  s ú h l a s í

s pokračovaním obstarávania predmetného územného plánu zóny, so zabezpečením
spracovania Upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre,
ktorý následne bude predmetom prerokovania v zmysle § 23 stavebného zákona

c) o d p o r ú č a
zabezpečiť dorokovanie neakceptovaných pripomienok a námietok v zmysle § 23 ods 4
stavebného zákona

- bez pripomienok
Hlasovanie Za: 13

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:
(p. Závodná)

V termíne od 15. 04. 2019- 15.06. 2019 prebehlo verejné upraveného Návrhu ÚPN zóny Jelšová
s termínom verejnej prezentácie dňa 16. 05. 2019.

Vyhodnotenie ku dňu 12.9.2019:

Vyhodnotenie: V KONANÍ (Príloha č. 1 )

========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 11.9.2018
27/18    Miestne zastupiteľstvo

a)  b e r i e   n a   v e d o m i e
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1) Dôvodovú správu o obstaraní a prerokovaní Zadania - návrhu Územného plánu zóny
Nobelova v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, jún 2018

2) Stanovisko Odboru  výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Bratislava č. j. OU-
BA-OVBP-2018/010521

3) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní Návrhu
zadania Územného plánu zóny Nobelova, mestská časť Bratislava-Nové Mesto, apríl
2017

b) s c h v a ľ u j e
Zadanie – čistopis, júl 2017 Územného plánu zóny Nobelova

c) o d p o r ú č a
Starostovi mestskej časti Bratislava–Nové Mesto,
aby pokračoval v obstarávaní Územného plánu zóny Nobelova na podklade schváleného
Zadania - čistopis, júl 2017 pre vypracovanie Územného plánu zóny Nobelova v súlade
so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  ďalej len
„stavebný zákon“  v znení neskorších predpisov

- bez pripomienok
Hlasovanie Za: 16

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:
(p. Závodná)
Spracovateľ AŽ projekt s.r.o. pracuje na Návrhu územného plánu zóny Nobelova.
Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:

Vyhodnotenie: V KONANÍ (Príloha č. 1 )

========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 11.9.2018
27/28.1    Miestne zastupiteľstvo

1. s c h v a ľ u j e
    návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Nobelova
2. ž i a d a

starostu mestskej časti
       o zabezpečenie vyhlásenia stavebnej uzávery v lokalite Nobelova

-  bez pripomienok
Hlasovanie Za: 14

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie ku dňu 12.9.2019: Prebieha kompletizácia podkladov.

Vyhodnotenie: V KONANÍ (Príloha č. 1 )

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 11.9.2018
27/28.3    Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu mestskej časti

                o preverenie možnosti, spracovanie konceptu a následné zaradenie do návrhu rozpočtu MČ
B-NM v rozpočtovom roku 2019 vo veci:

1. zriadenie hygienických a toaletných zariadení v priestoroch detských ihrísk
zriadených MČ B-NM
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2. spracovanie konceptu zakrývania pieskovísk
3. koncepcie predložiť na rokovanie najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 5.3.2019
03/14   Miestne zastupiteľstvo

A. s c h v a ľ u j e
I.  zmenu uznesenia č. 26/26 prijatého na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej

časti  Bratislava - Nové Mesto dňa 12.06.2018 a to tak, že:
- v časti b) uznesenia, podmienok týkajúcich sa podpisu zmluvy o budúcej zmluve

o zriadení vecného bremena sa mení termín lehoty na uzavretie budúcej zmluvy
o zriadení vecného bremena a s tým súvisiacej straty platnosti a účinnosti budúcej
zmluvy o zriadení vecného bremena z 30.09.2019 na 30.06.2020,

- pričom zároveň sa v časti c) uznesenia mení najneskorší možný termín podpisu
zmluvy o zriadení vecného bremena budúcim oprávneným z vecného bremena
uvedený v písm. c) a to z 30.09.2019 do 30.06.2020

II. uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č.
ÚEZ 198/2018, predmetom ktorého je predĺženie lehoty na uzavretie zmluvy
o zriadení vecného bremena do 30.06.2020 ako aj zmena najneskoršej lehoty na
zaslanie výzvy budúcim oprávneným budúcemu povinnému na uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena z 31.07.2019 na 31.05.2020

A. s p l n o m o c ň u j e
starostu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého
k podpísaniu Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č.
ÚEZ 198/2018, predmetom ktorého je predĺženie lehoty na uzavretie zmluvy o zriadení
vecného bremena do 30.06.2020 ako aj zmena najneskoršej lehoty na zaslanie výzvy
budúcim oprávneným budúcemu povinnému na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena z 31.07.2019 na 31.05.2020 za nasledovných podmienok:
1. Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. ÚEZ

198/2018 bude budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaný v lehote
najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve

2. v prípade ak Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č.
ÚEZ 198/2018 nebude budúcim oprávneným z vecného bremena v určenej lehote
podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 22

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 5.3.2019
03/18  Miestne zastupiteľstvo

1. s ch v a ľ u j e
Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite riešenej Územným plánom zóny Na
Revíne

2. ž i a d a
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Starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
o zabezpečenie vyhlásenia stavebnej uzávery v lokalite riešenej Územným plánom zóny
Na Revíne a o obstaranie „Projektovej dokumentácie pre územné konanie o stavebnej
uzávere.“

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 17

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:
(p. Závodná)
V súčasnosti je ukončené obstarávanie ÚPN zóny Na Revíne a PD pre stavebnú uzáveru.
Upozorňujem na potrebu zosúladenia obstarania územného plánu zóny so záväznou časťou Územného

plánu hl. mesta Bratislavy.

Vyhodnotenie ku dňu 12.9.2019:

Vyhodnotenie: V KONANÍ (Príloha č. 1 )

========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 5.3.2019
03/19  Miestne zastupiteľstvo

1. s ch v a ľ u j e
Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite riešenej Územným plánom zóny Vlárska

2.   ž i a d a
Starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
o zabezpečenie vyhlásenia stavebnej uzávery v lokalite riešenej Územným plánom zóny
Vlárska a o obstaranie „Projektovej dokumentácie pre územné konanie o stavebnej
uzávere.“

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 17

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie ku dňu 12.9.2019:

Vyhodnotenie: V KONANÍ ((Príloha č. 2)

========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 26.3.2019
04/05  Miestne zastupiteľstvo
• s c h v a ľ u j e

Správu z mimoriadnej kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná
škola s materskou školou Riazanská 75

• ž i a d a

starostu mestskej časti
aby ako zriaďovateľ v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. (ďalej len „zákon“)
1. zahájil proces odvolania  riaditeľa ZŠsMŠ Riazanská PhDr. Jána Papugu, PhD.,

v zmysle § 3 ods. 7 písm. c) Zákona, v súlade s § 3 ods. 9 Zákona,
2.   požiadal o vyjadrenie Rady školy ZŠ Riazanská
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3.  vyhlásil výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa ZŠ Riazanská tak, aby mala
predmetná školy nového riaditeľa najneskôr k 30.06.2019

Hlasovanie Za: 20

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   4                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ

========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 26.3.2019
04/22   Miestne zastupiteľstvo

A.  s ch v a ľ u j e
začatie spracovávanie Územného plánu zóny Krahulčia s hranicou riešenia územia
vymedzenou zo severu pozemkami s parc. č. 18333/1 a 18341/4 v k. ú. Vinohrady
(lokalita Špitálskej), zo západu časťou pozemku s parc. č. 19229/1, Trinásta ul.,
z juhozápadu Čremchovou a Bellovou ul., vrátane pozemkov s par. Č. 18120, 18063/1
a 18062/1 až po hranicu riešeného územia Územného plánu zóny Podhorský pás (viď
príloha ÚPN zóny Krahulčia – vymedzenie riešeného územia, 26.03.2019)

B.  ž i a d a
starostu mestskej časti
zabezpečiť proces verejného obstarávania spracovateľa Územného plánu zóny Krahulčia

• bez  pripomienok

Hlasovanie Za: 24

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie ku dňu 17.6.2019:
(p. Závodná)
V súčasnosti prebieha prieskum trhu zákazky.
Vyhodnotenie ku dňu 12.9.2019:

Vyhodnotenie: V KONANÍ

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 7.5.2019
05/05 B  Miestne zastupiteľstvo

B. ukladá
riaditeľovi organizácie ZŠsMŠ Kalinčiakova 12
1/  zabezpečiť v čo najkratšom čase Zmenu účelovosti priestorov určených pre MŠ a následne

schválenie Prevádzkového poriadku MŠ Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

2/ ihneď zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov v oblasti verejného obstarávania potravín a výkonu základnej finančnej
kontroly dokladov súvisiacich zo zabezpečením nákupu potravín.

- bez pripomienok
Hlasovanie Za: 21

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:    0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
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´=======================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 7.5.2019
05/25.1   Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu mestskej časti
aby spracoval koncepciu rozvoja EKO-podniku VPS pre rok 2019 a predložil ju na
rokovania komisií a MZ dňa 25.06.2019

Hlasovanie Za: 15
Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                           Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 7.5.2019
05/25.2   Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu mestskej časti
aby predložil návrh rozpočtu na rok 2020 – 2022 na rokovanie komisií MZ pred rokovaním
MZ dňa 24.09.2019

Hlasovanie Za: 12
Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   2                                           Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ ( bolo predložená informácia o rozpočte na rok 2020- 2022 na
rokovanie MR dňa 10.9.2019 )
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 7.5.2019
05/25.3   Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu mestskej časti
spracovať analýzu investičných potrieb škôl, škôlok a jaslí, ktoré bude obsahovať posúdenie
technického stavu všetkých budov v ktorých vykonávajú svoju činnosť, potrebné opatrenia
aj s finančnými nárokmi zohľadnením kapacity, ktoré MČ v školách, škôlkach a jasliach
potrebuje Termín: do 31.08.2019

Hlasovanie Za: 14
Proti:   0                                 Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                           Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ

Harmonogram spracovania technickej analýzy stavu školských stavieb

Názov objektu
meno
šatutára/zástupcu

Meno referenta -
spracovateľa

Predpokladaný dátum
predloženia analýzy

ZŠ s MŠ  Cádrová

ZŠ  Cádrová 23
Mgr. Mária
Dolnáková Bronislava  Hostačná

MŠ Cádrová 15 Katarína Gáforová Bronislava  Hostačná
Telocvičňa Bronislava  Hostačná

Jedáleň s kuchyňou
Silvia
Tomanovičová Bronislava  Hostačná

30. november 2019

MŠ Na Revíne 14
Mgr. Eva
Adamková Juraj Kerestúr 30. november 2019
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ZŠ s MŠ Jeséniová

ZŠ Jeséniová 54
Ing. Zuzana
Salíniová Viktor Magic 31. október 2019

Telocvičňa Jeséniová
( nová )

Ing. Zuzana
Salíniová Jozef Varga

MŠ Jeséniová 61
Martina
Salamonová Jozef Varga

31. október 2019

ZŠ s MŠ
Odborárska

Zš Odborárska 2
Mgr. Ľubica
Daneková Viktor Magic

Telocvičňa Viktor Magic
MŠ Odborárska 2 Ružena Vlasáková Viktor Magic

30. november 2019

Materské centrum
Vihorlatská        (
budúca MŠ) Pavol Sulík

1. november 2019

ZŠ s MŠ  Riazanská

ZŠ Riazanská 75
PhDr. Ján Papuga,
PhD. Jozef Varga 31. január 2020

Jedáleň s kuchyňou Viktor Magic 31. január 2020

Telocvičňa Riazanská
PhDr. Ján Papuga,
PhD. Jozef Varga 31. január 2020

Školák klub Peter Blaho Viktor Magic 31. január 2020

MŠ Teplicka  5 -stará
Sabína
Neumannová Juraj Kerestúr 31. január 2020

MŠ Teplická -nová Juraj Kerestúr 31. január 2020

MŠ Letná 7
Mgr. Veronika
Macháčová Pavol Sulík 31. január 2020

ZŠ s MŠ  Za
kasárňou

ZŠ Za kasárňou 2
PaedDr. Monika
Hulenová Zita Marušáková

Telocvičňa Zita Marušáková
Jedáleň s kuchyňou Zita Marušáková

12. september 2019

MŠ Šancova 65 Viola Kramárová Juraj Kerestúr 31. október 2019
ZŠ s MŠ Česká

ZŠ Česká 10
Mgr.Iveta
Kopásková Zita Marušáková

Telocvičňa Zita Marušáková
Budova Gymnázia Zita Marušáková

1. november 2019

MŠ Osadná 5 Anetta Miertušová Bronislava  Hostačná

MŠ Rešetková 6
Valéria
Zemánková Bronislava  Hostačná

1. marec 2020

ZŠ s MŠ
Kalinčiakova
ZŠ Kalinčiakova 12 Dušan Noga Viktor Magic

MŠ Kalinčiakova  12
Mgr. Marta
Marková Viktor Magic

1. marec 2020

ZŠ s MŠ  Sibírska

ZŠ Sibírska 39
Mgr. Milena
Partelová Bronislava  Hostačná

Telocvičňa Bronislava  Hostačná
1. máj 2020

MŠ Legerského 18 Eva Hornáčková Juraj Kerestúr 1. máj 2020



19

MŠ Šuňavcová 13
Mgr. Renata
Korytárová Bronislava  Hostačná 1. máj 2020

MŠ Pionierska 12/A
Mgr. Anna
Mračková Pavol Sulík 1. máj 2020

SOCIALNE  SLUŹBY
Detské Jasle
Robotnícka

Mgr. Zuzana
Červenková Pavol Sulík

Detské Jasle
Vihorlatská Pavol Sulík

31. marec 2020

vypracovala ing. Daša Effenbergerová

Dátum prijatia uznesenia: 25.6.2019
08/29   Miestne zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e
1. použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na odstránenie havárie podtekania

MŠ Jeséniova vo výške 108 439,70 €
2.   zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2019 takto:

Navýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške
108 439,70 €

FK EK/A Zdroj Prog HS Názov položky Suma (EUR)
454001 46 0024 Použitie Rezervného fondu + 108 439,70

Navýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov  vo výške 108 439,70 €
FK EK/A Zdroj Prog HS Názov položky Suma (EUR)
0912 635006 41 8.2 043 Odstránenie havárie MŠ Jeséniova + 108 439,70

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 17

Proti:  ,0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ vyhodnotené bude prijatím záverečného účtu za rok 2019
´=======================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 25.6.2019
08/31.2   Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu mestskej časti a prednostu Miestneho úradu,
aby zabezpečil pravidelnú informovanosť o príprave (o zadaní, o projektovej a inžinierskej
príprave), ako aj o priebehu realizácie investičných akcií mestskej časti na zasadnutia
príslušných komisií miestneho zastupiteľstva

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 16

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ

´=======================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 25.6.2019
08/31.3   Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu mestskej časti,
aby zabezpečil vypracovanie koncepcie rozvoja EKO-podniku VPS na rok 2020-2022 a to
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najneskôr do 31.10.2019, aby finančné náklady bolo možné naplánovať v programovom
rozpočte mestskej časti

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 16

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
´=======================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 25.6.2019
08/31.4   Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu mestskej časti,
aby zabezpečil spoločné stretnutie s predstaviteľmi Bratislavy, Bratislavského
samosprávneho kraja a mestskej časti na tému perspektívneho a kompletného riešenia
novomestskej Tržnice na Trnavskom mýte a Lanovky na Kolibe  v termíne do 30.09.2019

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 16

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/09   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska
39 v Bratislave – stavba so súpisným číslom 1602 na pozemku registra „C“ KN parc. č.
11820/1 v katastrálnom území Nové Mesto, list vlastníctva číslo 3749:
- na prvom nadzemnom podlaží miestnosti označené ako kancelárie č. 2.32 až 2.27,

kancelária 2.25, kancelária 2.23, kancelária 2.21, kuchynka 2.18, sklad 2.28, sklad 2.26,
sklad 2.24, sklad 2.22, WC 2.20

- na prízemí označené ako sklad 1.37 až 1.39
- v suteréne sklad 0.19
o celkovej výmere podlahovej plochy 299,82 m2;  v  súlade  s  §  9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa
; za nájomné vo výške 55,00 eur/m2/rok
; pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO:

35 699 507, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 11837/B

; na dobu troch (3) rokov odo dňa 01.01.2020 do 31.12.2023, pričom spoločnosť TRIGON
PRODUCTION s.r.o. po skončení školského roka 2019/2020 uvoľní nebytové priestory na
prvom nadzemnom podlaží označené ako kancelária 2.23, kancelária 2.21, sklad 2.24
a sklad 2.22

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o.
je dlhodobým nájomcom citovaných nebytových priestorov, ktoré si upravila na vlastné
náklady tak, aby vyhovovali podnikateľskej činnosti spoločnosti (technické služby súvisiace
s produkciou filmov alebo videozáznamov – zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne
efekty, kolorovanie). Spoločnosť bude bezplatne v prospech školy zabezpečovať hercov
k čítaniu kníh počas dňa školskej knižnice, bude zabezpečovať besedy k s tvorcami filmov
určených pre deti a rozprávok, bude zabezpečovať besedy a odborné konzultácie k téme
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starostlivosť o zeleň, bude zabezpečovať odborné prednášky pre dievčatá v čase
dospievania, čím škole výrazne pomôže v rámci plnenia vzdelávacieho programu
v predmete slovenský jazyk a literatúra, dejepis, biológia, občianska a etický výchova.
Spoločnosť zároveň umožní žiakom školy návštevu dabingového štúdia a strižne, umožní
žiakom zoznámenie sa s prácou s kamerou, čím prispeje k zabezpečeniu plnenia štátneho
vzdelávacieho programu v predmete výtvarná výchova a plnenie prierezových tém v oblasti
mediálna výchova. Spoločnosť zabezpečí profesionálny kamerový záznam slávnostnej
akadémie školy pri príležitosti 60. výročia jej otvorenia. Spoločnosť po skončení školského
roka 2019/2020 uvoľní nebytové priestory na prvom nadzemnom podlaží označené ako
kancelária 2.23, kancelária 2.21, sklad 2.24 a sklad 2.22 a tieto uvoľnené priestory na
vlastné náklady uvedie do stavu, aby vyhovovali normám stanoveným pre triedy určené
k vyučovaniu. Odhadované náklady týchto zmien predstavujú sumu cca 3 000,00 eur.
za týchto podmienok:
nájomná zmluva bude zo strany spoločnosti TRIGON PRODUCTION s.r.o. podpísaná
v lehote 60 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, ak
spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. v uvedenej lehote nájomnú zmluvu nepodpíše,
toto uznesenie stráca platnosť.

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 21

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/14   Miestne zastupiteľstvo

a)   s c h v a ľ u j e
1.  zámer na vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle §§ 847 a nasl. Občianskeho zákonníka

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na revitalizácie lokality „Snežienka“

2.  piatich riadnych členov poroty, ktorý budú zasadať, rokovať a rozhodovať v tomto
zložení:

- Ing. arch. Juraj Krumpolec, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov,
spracovateľ Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina

- Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., autorizovaný architekt Slovenskej komory
architektov

- Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD., autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

- Ing. arch. Peter Vaškovič, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov –
zástupca starostu mestskej časti, predseda poroty

- Mgr. Martin Vlačiky, PhD. – poslanec miestneho zastupiteľstva

a dvoch náhradníkov

- Ing. arch. Vladimír Hrdý,  autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

- Ing. arch. Tatiana Pifková –  odborný referent na oddelení životného prostredia
a územného plánovania Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

b)   s p l n o m o c ň u j e  porotu:
b1) k schváleniu súťažných podmienok pre verejnú súťaž
b2) k prijatiu rozhodnutia o určení poradia účastníkov verejnej súťaže, vrátane uplatnenia

výhrady o neudelení odmeny/odmien pre účastníkov verejnej súťaže
b3) k prijatiu rozhodnutia o zrušení verejnej súťaže
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c) ž i a d a
starostu mestskej časti,
aby rokoval s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja a primátorom Hl. mesta SR
Bratislava o poskytnutí finančných prostriedkov zo strany Bratislavského samosprávneho
kraja a primátorom Hlavného  mesta SR Bratislava na odstránenie skeletu bývalej výletnej
reštaurácie Snežienka a následne informoval o výsledkoch týchto rokovaní miestne
zastupiteľstvo

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 21

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/15   Miestne zastupiteľstvo

1.   s c h v a ľ u j e
zámer vyhlásenia stavebnej uzávery pre riešené územie Územného plánu zóny Krahulčia

2.   s p l n o m o c ň u j e
 starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

o zabezpečenie vyhlásenia stavebnej uzávery pre riešené územie Územného plánu zóny
Krahulčia a o zabezpečenie obstarania projektovej dokumentácie pre územné konanie
o stavebnej uzávere
- bez  pripomienok

Hlasovanie Za: 21
Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ ( Príloha č. 2)

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/16.2  Miestne zastupiteľstvo

A.  s c h v a ľ u j e
návrh na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava realizáciou nasledovných
opatrení:
Na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto www.banm.sk v súlade
s platnou legislatívou
1. zverejňovať:

- výročné správy všetkých organizácií na jednom mieste
- profesijné životopisy starostu a riaditeľov všetkých organizácií samosprávy

obsahujúce najmä informácie o vzdelaní, doterajších zamestnaniach, členstvách
pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových
organizácií

- informovanie o počte voľných miest v materských školách
- zápisnice z výberových konaní na vedúce funkcie
- oficiálny pracovný program starostu a vicestarostov vopred 2 týždne

2. vytvoriť:
- email/telefonickú linku/online formulár pre nahlasovanie nekalých praktík a určiť

zodpovednú osobu za prijímanie podnetov
- sekciu Odpovede na časté otázky občanov
- elektronický register /elektronickú evidenciu žiadostí v stavebnom a územnom

konaní s možnosťou sledovania stavu žiadosti
- online formulár žiadosti o pridelenie miest v materských školách (vrátane zaslania

príslušnej dokumentácie)
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- rozšíriť internetovú stránku www.banm.sk o verziu slabozrakých
- prepojiť internetovú stránku www.banm.sk s oficiálnymi profilmi na sociálnych

sieťach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
-

B. ž i a d a
starostu mestskej časti
zabezpečiť realizáciu navrhovaných opatrení

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 14

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   2                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
Na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto www.banm.skv súlade s platnou
legislatívou
1. zverejňovať:
- výročné správy všetkých organizácií na jednom mieste :
 Vyhodnotenie: Výročné správy budú zverejňované v časti Otvorená samospráva, banner - Výročné
správy, link: https://otvorene.banm.sk/vyrocne-spravy/  (poznámka: školy majú zverejnené
Záverečné správy za školský rok 2018/2019), do dnešného dňa sú zverejnené za ZŠ: Cádrova,
Kalinčiakova, Riazanská, Sibírska, Za kasárňou, ostatné pošlú neskôr), EKO podnik VPS.

- profesijné životopisy starostu a riaditeľov všetkých organizácií samosprávy obsahujúce najmä
informácie o vzdelaní, doterajších zamestnaniach, členstvách pred nástupom do funkcie v orgánoch
obchodných spoločností a neziskových organizácií.
Vyhodnotenie: Zo zverejnením suhlasili:p. Pavlovič – EKO podnik, p. Priečinská – Stredisko kultúry,

p. Salíniová- ZŠ Jeseniova, p. Noga – ZŠ Kalinčiakova, p. Hulenová – ZŠ Za kasárňou, tie životopisy
sú zverejnené na ich webových sídlach.

- informovanie o počte voľných miest v materských školách:
Vyhodnotenie: Voľné miesta v materských školách už dlhodobo nie sú.

- zápisnice z výberových konaní na vedúce funkcie:
Vyhodnotenie: zverejňujeme na stránke všetky zápisnice z výberového konania od februára 2015,
link: https://www.banm.sk/uradna-tabula/?&art_oddelenie=11&art_druh=85&page=0
oznámenia o výberovom konaní sú tiež zverejnené, link: https://www.banm.sk/uradna-
tabula/?&art_oddelenie=11&art_druh=84&page=0

- oficiálny pracovný program starostu a vicestarostov vopred 2 týždne
Vyhodnotenie: V KONANÍ

2. vytvoriť:
- email/telefonickú linku/online formulár pre nahlasovanie nekalých praktík a určiť zodpovednú osobu
za prijímanie podnetov
Vyhodnotenie: Táto možnosť je na stránke od roku 2011 v zmysle zákona..
https://www.banm.sk/data/files/13323_smernica-o-preverovani-a-o-
opravneniachzodpovednej-osoby-pri-preverovani-oznameni-o-protispolocenskej-cinnosti.pdf

- sekciu Odpovede na časté otázky občanov
Vyhodnotenie: V KONANÍ

- elektronický register /elektronickú evidenciu žiadostí v stavebnom a územnom konaní s možnosťou
sledovania stavu žiadosti:
Vyhodnotenie: Nie je k dispozícii program, ktorý by to umožňoval.

- online formulár žiadosti o pridelenie miest v materských školách (vrátane zaslania príslušnej
dokumentácie)
Vyhodnotenie: Na online formulár sa občan dostane cez: Miestny úrad > Oddelenie školstva > Ako
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vybaviť > Zápis do materskej školy > kliknutím na link: Žiadosť o prijatí dieťaťa do materskej školy.
Žiadateľ bude automaticky presmerovaný na web stránku Bratislava ePortál elektronických služieb,
kde môže formulár vyplniť.

Občan má možnosť vyplniť žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy aj v písomnej podobe, tlačivo
si môže:
fyzicky prebrať v príslušnej materskej škole
stiahnuť s web stránky školy
stiahnuť z web stránky zriaďovateľa

- rozšíriť internetovú stránku www.banm.sko verziu slabozrakých:
Vyhodnotenie: Verzia pre slabozrakých je na stránke od roku 2011. Momentálne pracujeme na
skvalitnení tejto verzie, pričom na záver požiadame o audit Úniou nevidiacich a slabozrakých
Slovenska.

- prepojiť internetovú stránku www.banm.sk  oficiálnymi profilmi na sociálnych sieťach mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto:
Vyhodnotenie: prepojené s Facebook, Youtube od r. 2012

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/16.3   Miestne zastupiteľstvo

  ž i a d a
starostu mestskej časti
o zabezpečenie predkladania informácie o spracovaní územných plánov zón a urbanistickej
štúdie dopravy na každé zasadnutie miestneho zastupiteľstva, pričom bude vyčlenená ako
samostatný bod rokovania.
Obsahom tohto materiálu budú podrobné informácie:
- o postupe prác na územných plánoch zón a urbanistickej štúdii dopravy,
- o čerpaní rozpočtových prostriedkov na tieto účely
- o zodpovedných osobách na miestnom úrade, ktoré danú agendu riešia,
- o stave prípadného verejného obstarávania a zmluvnej situácii

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 16

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/16.4    Miestne zastupiteľstvo

  ž i a d a
starostu mestskej časti,
aby podľa článku XI. Ods. 2 písm. b) Zmluvy o výrobe AVD, o postúpení licencií na
použitie AVD a o televíznom vysielaní AVD (ďalej len „zmluva“) v znení neskorších
dodatkov uzatvorenou dňa 15.10.2012 medzi mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
a obchodnou spoločnosťou City TV, s.r.o. so sídlom Prokopova 1, 851 01 Bratislava, IČO.
35 955 511
a) bezodkladne vypovedal predmetnú zmluvu,
b) finančné prostriedky, ktoré mestská časť z dôvodu vypovedania zmluvy v roku 2020

alokoval v rozpočte mestskej časti pre rok 2020 do rozpočtového programu Vzdelávanie
c) zabezpečil pravidelné vyhotovovanie obrazovo-zvukových záznamov zo všetkých

rokovaní miestneho zastupiteľstva a ich následné archivovanie na webovom sídle
mestskej časti
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- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 16

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/16.5   Miestne zastupiteľstvo

  ž i a d a
starostu mestskej časti,
a) bezodkladne zabezpečil realizáciu výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa

príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS a menoval do päťčlennej výberovej
komisie jedného člena z každého poslaneckého klubu podľa výberu predsedu
poslaneckého klubu a jedného člena z radov zamestnancov miestneho úradu

b) zabezpečil oznámenie o výberovom konaní v minimálne jednom denníku
s celoslovenskou pôsobnosťou, v jednom regionálnom periodiku, na webovom sídle
mestskej časti a na facebookovom profile mestskej časti

c) bezodkladne po skončení výberového konania navrhol víťaza výberového konania na
vymenovanie miestnemu zastupiteľstvu v zmysle príslušných ustanovení zákona
o obecnom zriadení
Termín: ihneď

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 16

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/16.6    Miestne zastupiteľstvo

  ž i a d a
starostu mestskej časti,
aby zabezpečil že všetky zmluvy na čiastočné alebo úplné nefinančné plnenie bude
schvaľovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 16

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/16.7    Miestne zastupiteľstvo

   1.   p o v e r u j e
starostu mestskej časti
k zabezpečeniu procesov potrebných k príprave žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. IROP – P03 -
SC31 – 2019 – 49
prioritná os  3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
špecifický cieľ 3.1  Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby
pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia
priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií
s využitím nehnuteľností vo vlastníctve mestskej časti
a) stavba so súpisným číslom 3284 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21304/1,

katastrálne územie Nové Mesto zapísaná na liste vlastníctva číslo 3749 – Konská
železnica
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b) stavba so súpisným číslom 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528,
katastrálne územie Nové Mesto zapísaná na liste vlastníctva číslo 3749 –
spoločenský dom VERNOSŤ

Tento materiál bude predložený na rokovanie a schválenie miestneho zastupiteľstva

ZA PODMIENKY:
Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok bude mestská časť Bratislava–Nové
Mesto, IČO: 00 603 317, so sídlom Junácka 1, 831 91 Bratislava. V žiadosti bude
uvedené, že žiadateľ bude správu majetku získaného z poskytnutého nenávratného
finančného príspevku vykonávať osobne. Programovú náplň činností kreatívneho centra
bude mestská časť vykonávať prostredníctvom tretieho subjektu, ktorý bude vybraný
v rámci procesu a postupom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.    ž i a d a
starostu mestskej časti
1. aby zabezpečil verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti za účelom diskusie

o budúcom využití Konskej železnice ešte pred podaním žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na rekonštrukciu budovy Konskej železnice a pred schválením
podania predmetnej žiadosti v miestnom zastupiteľstve

2. aby informoval o termíne a mieste verejného zhromaždenia informoval všetkých
obyvateľov mestskej časti obvyklým spôsobom a všetkých poslancov miestneho
zastupiteľstva prostredníctvom elektronickej pošty

3. aby zabezpečil stretnutie s potencionálnymi gestormi kreačnej náplne v Konskej
železnici i vo Vernosti

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 16

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/16.8    Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu mestskej časti
a) o poskytnutie informácie k stavbe „Jaskáč“, a to či táto stavba je v súlade s platným

územným plánom hl. mesta SR Bratislava v znení neskorších
b) aby zabezpečil zvolanie verejného zhromaždenia
c) aby informoval všetkých poslancov

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 16

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/17.1 Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu mestskej časti,
2. aby zabezpečil zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto, ktorí bývajú v lokalite Zátišie za účelom diskusie o budúcom využití
bývalého osvetového strediska na Makovického ulici,
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3. aby zabezpečil informovanie o mieste a čase verejného zhromaždenia obyvateľov lokality
Zátišie prostredníctvom listov vkladaných do poštových schránok obyvateľom lokality
Zátišie,

4. aby zabezpečil zverejnenie času a miesta verejného zhromaždenia obyvateľov lokality
Zátišie na webovom sídle mestskej časti,

5. aby zabezpečil informovanie všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva o mieste a čase
verejného zhromaždenia obyvateľov lokality Zátišie prostredníctvom elektronickej pošty
na mailové adresy, ktoré majú poslanci miestneho zastupiteľstva zverejnené na webovom
sídle mestskej časti,

6. aby zvážil späťvzatie návrhu na vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu bývalého
strediska na Makovického ulici zo stavebného úradu mestskej časti Bratislava Vajnory
Termín: ihneď

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 18

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   2                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/17.2 Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu mestskej časti,
aby zabezpečil zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto, ktorí bývajú v lokalite Dimitrovka, Biely Kríž, Mierová kolónia za účelom diskusie
o budúcom využití budovy Vernosť.
Termín: ihneď

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 21

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/18.1 Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu,
aby prostredníctvom príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS zabezpečil odstránenie
všetkých bez platného zmluvného vzťahu umiestnených reklám na Tržnici na Trnavskom
mýte
- bez  pripomienok

Hlasovanie Za: 13
Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/18.4 Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu,
aby zabezpečil do konca roku 2019 vypracovanie  Zásad na zaraďovanie investičných akcií do
rozpočtu mestskej časti
- bez  pripomienok
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Hlasovanie Za: 12
Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   1                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/18.5 Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu
zabezpečiť spracovanie koncepcie rozvoja Tržnice do 3 mesiacov od nastúpenia nového
riaditeľa EKO-podniku VPS
- bez  pripomienok

Hlasovanie Za: 13
Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/18.6 Miestne zastupiteľstvo

ž i a d a
starostu,
aby zabezpečil pre Bc. Stanislava Pavloviča, ktorý je dočasne poverený vedením EKO-
podniku VPS vypracovanie postupu ako vypovedať nájomnú zmluvu s firmou
IMPACTMEDIA, s.r.o.,  ktorá má na Tržnici  na Trnavskom mýte veľkú svetelnú obrazovku.
Komisia pre Tržnicu sa jasne vyjadrila, že nesúhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy. Aj
napriek tomu bola zmluva predĺžená.
- bez  pripomienok

Hlasovanie Za: 12
Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   1                                              Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================

2.Splnené boli uznesenia

========================================================================
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Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/10   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 226/2014 na prenájom pozemkov registra „C“
KN parc. č. 15123/184, 15123/188 a 15123/189, v k.ú. Nové Mesto, evidovaných na LV č.
2382
; so spoločnosťou POLUS, a.s., Vajnorská 100, Bratislava, IČO:  35 906 294,
; ktorým sa mení výška nájomného z 8,50 EUR/m2/rok, t.j. spolu za predmet nájmu 14.008.-

EUR/rok na 12,50 EUR/ m2/rok, t.j. spolu za predmet nájmu 20 600,- €/rok
; odo dňa účinnosti Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 226/2014
; za podmienok:

- Dodatok č. 1 bude nájomcom podpísaný v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve

- V prípade, že Dodatok č. 1 nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie
stratí platnosť

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 19

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ ( https://zverejnovanie.banm.sk/mestska-cast-bratislava-nove-
mesto/zmluvy/z2019-251/ )

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019
09/11   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 6675/3, ostatné plochy o výmere 9
m2, evidovaného na LV č. 3673
; v prospech manželov:
Ing. Martin Balušík a JUDr. Helena Balušíková, obaja bytom Suchá 6/A, Bratislava, v podiele
1/1.
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
; z dôvodu, že na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6675/3 je postavená časť stavby garáže,
ktorej prevažná časť sa nachádza na pozemku parc. č. 6672/6, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľov, pričom v čase nadobudnutia tohto pozemku žiadateľmi (dňa 21.12.2017) už daná
stavba stála na uvedených pozemkoch a žiadatelia majú záujem zabezpečiť kolaudáciu tejto
stavby k čomu je potrebný právny vzťah k všetkým pozemkom, na ktorých stavba stojí.
Súčasne sa jedná o pozemok, ku ktorému MČ nemá žiadny prístup a pozemok parc. č. 6675/3
sa nachádza v rámci oploteného územia žiadateľov. Vzhľadom na umiestnenie a malú výmeru
pozemku tento nie je pre MČ ani akúkoľvek inú osobu okrem žiadateľov nijakým spôsobom
využiteľný.

      ; za kúpnu cenu vo výške: 3150 EUR
 ; za podmienok:
- kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v

miestnom zastupiteľstve
- kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy
- kupujúci uhradí odplatu za užívanie pozemku vo výške 125 EUR/rok za obdobie od

21.12.2017 do účinnosti kúpnej zmluvy v lehote 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy
- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná, toto

uznesenie stratí platnosť
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- v prípade, že kúpna cena a odplata za užívanie pozemku nebude kupujúcimi v uvedenej
lehote uhradená, toto uznesenie stratí platnosť a kúpna zmluva zanikne (rozväzovacia
podmienka)

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 16

Proti:   1                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   3                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ ( https://zverejnovanie.banm.sk/mestska-cast-bratislava-nove-
mesto/zmluvy/z2019-232/ )

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/04   Miestne zastupiteľstvo

konštatuje, že

3. Trvá plnenie uznesení:
05/03D, 06/04/01, 08/09, 08/10, 08/16, 11/15, 16/31, 16/32.3, 17/17, 22/23, 24/38,
26/18, 27/05, 27/17, 27/18, 27/28.1, 27/28.3, 03/14, 03/18, 03/19, 04/05, 04/22,
05/05B, 05/25.1, 05/25.2, 05/25.3, 8/29, 08/31.2, 08/31.3, 08/31.4, 09/09, 09/10, 09/11,
09/14, 09/15, 09/16.2, 09/16.3, 09/16.4, 09/16.5, 09/16.6, 09/16.7, 09/16.8, 09/17.1,
09/17.2

4. Splnené boli uznesenia
        02/11, 03/11, 04/23, 08/30-2, 09/04, 09/05, 09/06, 09/07, 09/08, 09/12, 09/13, 09/16.1
5. Zrušené boli uznesenia:

05/19, 08/20
- bez pripomienok

Hlasovanie Za: 19
Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/05   Miestne zastupiteľstvo

b e r i e    n a   v e d o m i e
Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou
Odborárska 2

- bez pripomienok
Hlasovanie Za: 18

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/06  Miestne zastupiteľstvo

b e r i e    n a   v e d o m i e
Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou
Cádrova 23

- bez pripomienok
Hlasovanie Za: 19

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta
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Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/07  Miestne zastupiteľstvo

A.   b e r i e    n a   v e d o m i e
Správu z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, zameraná na
výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín v súlade s
platným Sadzobníkom správnych poplatkov a kontrola dokladov súvisiacich s
oslobodením od uvedených poplatkov

B. u k l a d á
prednostovi miestneho úradu
aktualizovať sadzobník poplatkov za úkony a konania vykonávané zamestnancami MÚ B-
NM v nadväznosti na Národnou radou SR prijaté novely zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zabezpečiť jeho zverejnenie
Termín: ihneď
- bez pripomienok

Hlasovanie Za: 19
Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/08   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2019, ktorým sa
určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských
zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za:    16

Proti:      0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:     4                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/09   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/2017
zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení Všeobecne záväzným nariadením mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30. 06. 2017

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za:    17

Proti:     0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:     4                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/10   Miestne zastupiteľstvo

A. n e s ú h l a s í
so znením návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy   č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za
poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia
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hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019,

B. ž i a d a
primátora hlavného mesta SR Bratislavy

zabezpečiť prepracovanie a úpravu návrhu všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019, ktorým sa mení
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.
2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 5/2019
na základe pripomienok mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uvedených v časti
C tohto uznesenia a predložiť ho v prepracovanej verzii na opätovné
pripomienkovanie mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy  a na
verejnú diskusiu,

C.      ž i a d a
upraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy           č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie
sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy  č. 5/2019 v súlade s nasledovnými pripomienkami:
C.1 V čl. I prvom bode 1 ods. 1 návrhu žiadame súčasné navrhované znenie jednotnej

sumy úhrady za odborné činnosti na deň na osobu bez ohľadu na stupeň
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (ďalej aj „stupeň
odkázanosti“) vypustiť, keďže ho o. i. považujeme za diskriminačné, a žiadame
ho nahradiť znením rešpektujúcim primerané navýšenie sumy predmetnej úhrady,
ktoré bude pre jednotlivé stupne odkázanosti pomerné a neprevyšujúce 5 % zo
súčasných súm úhrad  za odborné činnosti pre jednotlivé stupne odkázanosti.

C.2  V čl. I prvom bode 1 návrhu žiadame bez náhrady vypustiť odsek 2.  Konkrétne
ide o požiadavku vypustenia tohto textu: „(2) Zvýšenie úhrad za odborné činnosti
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta
SR Bratislavy, ustanovuje každoročnú valorizáciu úhrad na základe rastu
ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok.“.

C.3   V čl. I druhom bode 1 návrhu (druhý bod 1 a následné neoznačené vety je
potrebné primerane prečíslovať) a v ďalších dvoch neoznačených nasledujúcich
vetách návrhu požadujeme súčasné tri návrhy zvýšených súm úhrad za ubytovanie
upraviť tak, aby vo všetkých troch prípadoch navýšenie v porovnaní s terajšími
sumami bolo pomerné a nepresiahlo 5 % zo súčasných zodpovedajúcich súm
úhrad za ubytovanie.

C.4   V čl. I návrhu žiadame bez náhrady vypustiť posledné dve neoznačené vety.
Konkrétne ide o požiadavku vypustenia tohto textu: „§ 10 sa dopĺňa o odsek 7,
ktorý znie:„Zvýšenie úhrad za bývanie v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy ustanovuje
každoročnú valorizáciu úhrady na základe rastu ekonomicky oprávnených
nákladov za predchádzajúci kalendárny rok.“.

C.5  V čl. II návrhu je potrebné oddialiť účinnosť tak, aby zodpovedala požiadavkám
uvedeným v časti B tohto uznesenia a aby následne mohla byť dodržaná
povinnosť podľa § 74 ods. 12 zákona   č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 16
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Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   7                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/11   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
návrh Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 15

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/12   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 18

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                             Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/13   Miestne zastupiteľstvo

po prerokovaní žiadosti v dotačnej komisii
s c h v a ľ u j e
dotáciu pre Slávia Ekonomická univerzita vo výške 200,- €
-  bez  pripomienok

Hlasovanie Za: 17
Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/14   Miestne zastupiteľstvo

po prerokovaní žiadosti v dotačnej komisii
s c h v a ľ u j e
dotáciu pre  Domov Sv. Jána z Boha Bratislava vo výške 3000,- €

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 15

Proti:   1                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   1                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/15   Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
1.    zmenu
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uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 08/30 zo dňa
26.06.2019 a jeho nové znenie je nasledovné:
zámer vyhlásenia stavebnej uzávery pre riešené územie Územného plánu zóny Krahulčia
„Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zástupcov komisie za Verejného obstarávateľa – mestskú časť Bratislava-Nové Mesto
v zložení:
a)   3 poslanci miestneho zastupiteľstva

- Ing. Pavol Galamboš
- Martin Lovich
- Mgr. Martin Vlačiky, PhD.

b)   1 odborník v oblasti tepelnej energetiky
- Ing. Roman Chovanec

c)  1 zamestnanec prislúchajúceho oddelenie miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto
- Ing. Ján Matuský

; v súlade s ustanovením čl. 14 Koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného
hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚEZ 122/2019 zo dňa
14.06.2019, účinnej dňa 15.06.2019 z znení jej dodatkov

; pričom za predsedu komisie odporúča Ing. Romana Chovanca
2.   v súvislosti so zmenou uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto č. 08/30 zo dňa 25.06.2019, dňom prijatia tohto uznesenia, stráca Ing. Ivan Meliška
postavenie zástupcu komisie za Verejného obstarávateľa
- bez  pripomienok

Hlasovanie Za: 17
Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/16   Miestne zastupiteľstvo

b e r i e    n a   v e d o m i e
Informácia o spracovaní územných plánov zón a urbanistickej štúdie dopravy

- s pripomienkami v zmysle diskusie
Hlasovanie Za: 14

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/17   Miestne zastupiteľstvo

b e r i e    n a   v e d o m i e
Informácia o spracovaní o príprave návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na
roky 2020-2022

Hlasovanie Za: 13
Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/18.2 Miestne zastupiteľstvo

A. o d v o l á v a
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Ing. arch. Petra Vaškoviča z funkcie člena Komisie pre EKO-podnik VPS

B. m e n u j e
Vladimíra Volfa za člena Komisie pre EKO-podnik VPS

- bez  pripomienok
Hlasovanie Za: 13

Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   0                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 5.11.2019
10/18.3 Miestne zastupiteľstvo

v o l í
Bc. Branislava Filipoviča, MBA za člena Redakčnej rady časopisu Hlas Nového Mesta
- bez  pripomienok

Hlasovanie Za: 10
Proti:   0                                     Mgr. Rudolf Kusý
Zdržali sa:   3                                              Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================

3.Zrušené boli uznesenia

========================================================================


