
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
Komisia pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava–Nové 
Mesto 

 
V Bratislave 20. marca 2020 

 
 

 
ZÁPISNICA č . 1 2/ 202 0 

z pracovného rokovania Komisie pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto, ktoré sa konalo per rollam dňa 18. marca 2020 

 
Prítomní: podľa zaslaného hlasovania 
 
 
Program: 

 
1. Otvorenie 
 
Materiály na rokovanie MR a MZ 

 
2.   Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v 

katastrálnom území Vinohrady 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 
č....../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na 
území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom 
poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

4.  Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta 
5.  Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020 
6. Návrh na riešenie finančnej situácie Strediska Kultúry Bratislava Nové Mesto na rok 

2020 
7.  Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 
8. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – 

parcely registra “C“ č. 5369/4 o výmere 20 m2 ostatné plochy nachádzajúcom sa v 
katastrálnom území Vinohrady do výlučného vlastníctva Mgr. Helene Podolskej, trvale 
bytom: Studenohorská 2065/35, 841 03 Bratislava 

9. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov k pozemku parc. č. 7124 o 
výmere 229m2 zastavanej plochy a nádvoria, na ktorom je postavený bytový dom, súp. 
č. 2200 nachádzajúci sa na Tupého ul. 15 v Bratislave, k. ú. Vinohrady a to do 
vlastníctva žiadateľov vlastníkov bytov č. 2,3,a 4 v uvedenom bytovom dome 

10.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového 
priestoru – kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 
2953 na Hálkovej ul. 11 Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej 
intervencie Bratislava 

11.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným 
mestom SR Bratislavou 



12.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 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 všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017 

13.Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3,    
831 04 Bratislava, IČO: 48 136 646 

 
 
K bodu 1 – Otvorenie  
 
Hlasovanie komisie prebehlo per rollam 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  9 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
Materiály na rokovanie MR a MZ 

 
2. Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom území 

Vinohrady 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok. 
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  9 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č....../2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 
14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 
o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok. 
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  9 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
 

 
4. Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta 

Komisia prerokovala materiál a neodporúča MR a MZ schváliť materiál. 
Pripomienka: komisia odporúča predloženie materiálu po prerokovaní v redakčnej rade 
Hlasu Nového Mesta 
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  4 

PROTI: 2 

 ZDRŽAL SA: 3 
 

 
5. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020 

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok. 
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9 



ZA:  9 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
6. Návrh na riešenie finančnej situácie Strediska Kultúry Bratislava Nové Mesto na rok 2020 

Komisia prerokovala materiál a neodporúča MR a MZ schváliť materiál. 
Pripomienka: 
Komisia žiada o dopracovanie materiálu, nakoľko neobsahuje žiadnu analýzu, na základe 
ktorej by bolo možné požiadavku Strediska kultúry relevantne posúdiť 
a) doplniť do organizačnej štruktúry konkrétne mená osôb, ktoré dané funkcie vykonávajú 
b) doplniť do popisu funkcií čas, ktorý je jednotlivým činnostiam v popise funkcie venovaný, 
buď v hodinách mesačne, alebo ako číslo, vyjadrujúce pomer k celkovej pracovnej dobe 
c) špecifikovať, ktoré funkcie z organizačnej štruktúry by sa v rámci úsporných opatrení mali 
rušiť 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  0 

PROTI: 8 

ZDRŽAL SA: 1 
 

7. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 
Komisia prerokovala materiál a neodporúča MR a MZ schváliť materiál. 
Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  0 

PROTI: 4 

ZDRŽAL SA: 5 
 

 
8. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra 

“C“ č. 5369/4 o výmere 20 m2 ostatné plochy nachádzajúcom sa v katastrálnom území Vinohrady do 
výlučného vlastníctva Mgr. Helene Podolskej, trvale bytom: Studenohorská 2065/35, 841 03 Bratislava  

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál s pripomienkou. 
Pripomienka: 
Komisia odporúča zvýšiť cenu na 200€/m2 
 Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 2 
  

9. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov k pozemku parc. č. 7124 o výmere 229m2 
zastavanej plochy a nádvoria, na ktorom je postavený bytový dom, súp. č. 2200 nachádzajúci sa na 
Tupého ul. 15 v Bratislave, k. ú. Vinohrady a to do vlastníctva žiadateľov vlastníkov bytov č. 2,3,a 4 v 
uvedenom bytovom dome 

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok. 
  Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 

 
10. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – 

kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 
Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava 

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok. 
  Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  9 



PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
11. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok. 

  Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  9 

PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
12. Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 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 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 
30.06.2017 

Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok. 
  Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  7 

PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 2 

 
13. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3,    831 04 Bratislava, 

IČO: 48 136 646 
Komisia prerokovala materiál a neodporúča MR a MZ schváliť materiál. 

  Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  1 

PROTI: 6 
ZDRŽAL SA: 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                  

 
 
 

   Ing. Pavol Galamboš v. r. 

predseda Komisie finančnej pre správu a 
nakladanie s majetkom MČ B-NM 

Mgr. Andrea Arpai v. r. 

zapisovateľka Komisie finančnej pre správu a 
nakladanie s majetkom MČ B-NM 


