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Mestská  časť  Bratislava–Nové  Mesto, Junácka  ul. č. 1, Bratislava 
 

Z á p i s n i c a 
 
z 10. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  28.04.2020 
 
Prítomní: Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Mikuš, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. 

Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler,  Ing. Katarína Augustinič, Mgr. Kusý, JUDr. Ing. 
Baník, Ing. Böhm. 

Ospravedlnení:  
Neospravedlnení:  0 
 
 Rokovanie 10. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa konalo 
prostredníctvom aplikácie zoom, zasadnutie o 9:15 hod. otvoril Mgr. Rudolf  Kusý starosta mestskej 
časti. 
 Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkami (uznesenie č. 
10/01): do programu  rokovania zaradiť body: 

R1 – Návrh na odpustenie dlhu – časti nájomného z Nájomnej zmluvy č. 126/2019 na 
prenájom stavby – prístavba športovej haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/14 a prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 
11820/13 a 11820/4, v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti BZS Company s.r.o., 
Bajkalská 18/A, 821 08  Bratislava 
R2 - Návrh na dočasné zníženie nájomného z Nájomnej zmluvy č. 126/2019 na prenájom 
stavby – prístavba športovej haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na pozemku registra 
„C“ KN parc. č. 11820/14 a prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/13 a 11820/4, 
v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti BZS Company s.r.o., Bajkalská 18/A, 821 08  
Bratislava 
R3 - Návrh na dočasné zníženie nájomného a služieb spojených s nájmom, ktoré vyplývajú zo 
Zmluvy č. 140/01 o nájme nebytových priestorov v znení jej dodatku č. 1 pre JUDr. Evu 
Imrišovú, notára 

 
Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Mgr. Juraja Petroviča (uznesenie č. 

10/02). 
 

 Miestna  rada prerokovala predložené materiály v tomto poradí: 
1. Správa o plnení uznesení Miestnej rady MČ B-NM 

 Správu predložil JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM. Uviedol, že trvá plnenie uznesení, 
splnené  boli uznesenia a rušia sa uznesenia podľa  predtlače.  
 
V diskusii nikto nevystúpil.  
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Ing. Gašpierik, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD., Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: JUDr. Mikulec, Mgr. Mikuš, Ing. arch. Vaškovič. 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 10/03. 
 
 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 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 
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Materiál predložil JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM spracovateľ materiálu je Mgr. 
Jana Kohútová, referent oddelenia hospodárskeho a finančného. 
 
Zo zasadnutí komisií vznikla požiadavka na predkladateľa: 
1. vyjadriť koniec štvrťroka pevným dátumom, t.j. „do 31.03. kalendárneho roka za predchádzajúci 

kalendárny rok 
  
V diskusii nikto nevystúpil. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Mikuš, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky 

PhD., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 10/04.  
 
 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým 
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo 
dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

  
Materiál predložil JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. 

Marianna Moravcová, vedúca oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 
 
Zo zasadnutí komisií vznikli požiadavky na predkladateľa: 
1. predložiť MZ  rozpočet výdavkov a príjmov za parkovanie, pôvodný aj upravený kvôli pandémii 

a posunu zavedenia parkovacej politiky. 
2. vypracovať finančnú analýzu, koľko MČ investuje a koľko to prinesie. Poslanci sú naklonení 

parkovacej politike, ale chceli by k nej viac informácii, či vôbec stihne MČ spustiť? Či je isté, že 
Magistrát bude súhlasiť, že to od MČ preberie až od roku 2022?                                                        
Ak Magistrát nebude súhlasiť, oplatí sa to?  

3. odstrániť “parkomaty“. 
 
V diskusii vystúpili: Ing. Winkler. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Mikuš, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky 

PhD., Ing. arch. Vaškovič, Ing. Winkler. 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
NEHLASOVAL: Mgr. Weiss. 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 10/05.  
 

 
4. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020  
 
Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Ing. Iveta 

Paracková, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného. 
 
Zo zasadnutí komisií vznikli požiadavky na predkladateľa: 
1. doplniť informácie k projektom ihrísk a časový plán realizácie všetkých investičných zámerov 

(zmeny kapitálového rozpočtu) 
2. doplniť chýbajúce scenáre rozpočtu, podrobnejšie informácie o príjmoch bežného rozpočtu v čase 

pandémie aj o tom, aké sú zvýšené nároky na výdavky z titulu hygieny, či v príspevkovej 
organizácii EKO podnik 
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3. doplniť dôkladnejšie informácie na čo budú finančné zdroje použité, lebo materiál obsahuje 
nedostatočné informácie k rozpočtu a zlé popisovanie navýšenia. Čo zahŕňajú položky všeobecný 
materiál, všeobecné služby? 

4. Preveriť trvácnosť zmluvy na zabezpečovanie údržby parku JAMA, zmluva by mala byť na 
5rokov. Komisia pre školstvo a vzdelávanie žiada o odpovede na otázky: 
1/ koľko je výpovedná doba na správu a údržbu parku JAMA, 
2/ termín do kedy trvá zmluva na údržbu parku JAMA, 
3/ koľko je výpovedná doba danej zmluvy k parku JAMA, 
4/ vyčíslenie prevádzky jazierka, 
5/ revízie k objektom v parku JAMA, 
6/ nakoľko je už hotová PD k plánovanej MŠ Vihorlatská, pretože projekt sa s najväčšou  
    pravdepodobnosťou bude meniť, 
7/ bude vôbec realizovateľné ihrisko v Mierovej kolónii, nebude znížená suma a kedy sa urobí  
   VO na zhotoviteľa rekonštrukcie. 

5. Spresniť, čo jednotlivé položky obsahujú, lebo niektoré riadky sa opakujú. Doplniť komentáre a 
vysvetlenia k jednotlivým položkám. Opakujú sa položky v kapitálových výdavkoch? 

6. Vysvetliť nasledujúce položky zmien bežného rozpočtu: Všeobecný materiál, Všeobecný materiál 
– korona vírus, Všeobecné služby – korona vírus, Všeobecný materiál, Všeobecné služby, 
Dohody, Energie, Odmeny. 

7. Vysvetliť položky pre podporu zvýšenia rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov: 
poplatok za rozvoj – 335 100,- EUR. 

8. vysvetliť/objasniť/zdokumentovať rozsah predpokladaných bežných príjmov, resp. príjmov 
z poplatku za rozvoj z investičných zámerov v roku 2020. 

9. prerokovávať zmeny rozpočtu v poslaneckých kluboch MZ MČ BA-NM. 
10. predložiť projektovú dokumentáciu, dopravné riešenie vo väzbe na záťaž obslužnej komunikácie 

v Mierovej kolónii – súvisia so zmenou rozpočtu. 
 
V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Mgr. Kusý, Mgr. Petrovič, JUDr. Mikulec, Mgr. Mikuš, Ing. 

Paracková. 
Z diskusie vznikla požiadavka na predkladateľa: 
1. predložiť materiál na prerokovanie zmeny rozpočtu v poslaneckých kluboch MZ MČ BA-NM 
2. objasniť všetky položky podľa požiadaviek z komisií MZ. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania. 
 
 

5. Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020 
 
Materiál predložil Ing. Stanislav Winkler, zástupca starostu MČ B-NM, spracovateľ materiálu je 

Ing. Iveta Paracková, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného. 
 

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Mgr. Mikuš. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Mikuš, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky 

PhD., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 

 Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 10/06.  
 
 

6. Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020 
a mesačnej odmeny z mesačného platu 

 
Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Ing. Iveta 

Paracková, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného. 
V diskusii vystúpili: Mgr. Weiss. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
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ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Mikuš, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky 
PhD., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 

PROTI:  - 
ZDRŽAL SA:   - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 10/07.  
 
 

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

 
Materiál predložil Mgr. Mária Priečinská, riaditeľka poverená riadením SK BNM, ktorá je aj 

spracovateľom materiálu. 
 
Zo zasadnutí komisií vznikla požiadavka na predkladateľa: 

1. dopracovať materiál, nakoľko neobsahuje žiadnu analýzu, na základe ktorej by bolo 
možné požiadavku SK relevantne posúdiť: 

a) doplniť do organizačnej štruktúry konkrétne mená osôb, ktoré dané funkcie vykonávajú 
b) doplniť do 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 
d) doplniť sumu koľko od júla, čo Vajnorská nefunguje, ušetrili a či nastali úpravy platov 

vzhľadom k minimálnemu výkonu 
e) spraviť iba rekonštrukčné práce a jeho činnosť obnoviť až po ukončení rekonštrukcie 

a kolaudácie tzv. „Tiborovej prístavby (bytový dom)“  
f) vzhľadom na krízový stav prehodnotiť fungovanie SK  a naplánovaných aktivít z dôvodu 

zákazu zhromažďovania. Pripraviť aj krízový scenár. 
 
V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Mgr. Priečinská. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania. 
 
 

8. Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta 
 
Materiál predložil Klub novomestskej zmeny, spracovateľ materiálu je Mgr. Juraj Petrovič, 

poslanec MZ. 
 
Zo zasadnutí komisií vznikla požiadavka na predkladateľa: 

1. predložiť materiál až po prerokovaní v redakčnej rade HNM 
2. komisia pre školstvo a vzdelávanie nesúhlasí, aby 1 nezaradený mal mať rovnako veľkú 

plochu – 1/3 strany ako klub a tiež so sankcionovaním v prípade PN (ide o situáciu, ktorú 
človek nedokáže korigovať, navyše ani v zamestnaneckom pomere nemôže človeka 
vyhodiť/sankcionovať počas PN). Je to diskriminačné. 

3. Doplniť predložený materiál o: 
a) aktuálne platný štatút 
b) návrh štatútu porovnaný s aktuálne platným štatútom 
c) vymedzenie strán pre vyjadrenia poslaneckých klubov 
d) vymedzenie 1 strany v Hlase NM pre vyjadrenie jedného poslaneckého klubu, 
e) pre vyjadrenie nezaradeného poslanca – max. 1/3 strany v Hlase NM, 
f) vymedzenie 1 strany v Hlase NM pre vyjadrenie starostu, 
g) vydavateľom Hlasu NM je MČ BA-NM, t.j. nielen MZ MČ BA-NM, 
h) ďalšie pripomienky týkajúce sa funkčného obdobia šéfredaktora, vymenovania 

a odvolania tajomníka redakčnej rady... 
4. Zodpovedať v materiály otázky: 

a) všetci nezaradení poslanci majú byť členmi redakčnej rady? 
b) aká bude zodpovednosť redakčnej rady za obsah jednotlivých čísel Hlasu NM? 
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c) poslanec MZ nemôže prispieť do Hlasu NM, mimo vyjadrenia v rámci poslaneckého 
klubu, odborným článkom či názorom? Nie vo všetkých kluboch majú ich členovia 
rovnaké názory na odborné a špecifické problémy... 

 
V diskusii vystúpili: Mgr. Petrovič, Mgr. Weiss, Mgr. Kusý, Ing. arch. Vaškovič. 
Z diskusie vznikla požiadavka na predkladateľa: 

1. pripraviť materiál na najbližšie zasadnutie redakčnej rady HNM 
  

Z diskusie vznikla požiadavka na MÚ: 
1. doplniť materiál Stanoviská komisií MZ o pripomienky k predkladanému materiálu z komisie 

Územného plánovania, urbanizmu a výstavby. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD. 
PROTI:  Ing. Gašpierik, Mgr. Mikuš, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 
ZDRŽAL SA: JUDr. Mikulec 

Materiál nebol schválený. 
 
 

9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

 
Materiál predložil JUDr. Ing. Baník, prednosta MÚ MČ B-NM spracovateľ materiálu je Ing. 

Miriam Kamhiyehová, vedúca referátu životného prostredia. 
 
Zo zasadnutí komisií vznikli požiadavky na predkladateľa: 

1. doplniť požiadavku, aby hlavné mesto doriešilo systém zberu vianočných stromčekov, ktoré 
sú pohodené pri nádobách na triedený odpad aj viac týždňov. Tiež podľa nej treba vyriešiť 
dočisťovanie zberných miest na triedený odpad, ktoré buď nemajú dostatočnú kapacitu alebo 
sú pravidelne preplnené z iných dôvodov (Podkolibská). Chýba signalizácia/monitoring 
preplnenia, odvozy v stanovených časových intervaloch na zabezpečenie čistoty mesta 
v týchto prípadoch nestačia. 

2. dopracovať materiál, nesúhlasí s vrecovým zberom, nakoľko to bude mať za následok 
znečistenie verejných priestranstiev, nie je uvedená periodicita zberu 

3. gesčná poslankyňa za Kolibu/Kramáre sa vyjadrila, že veľa obyvateľov v tomto obvode 
považujú zber odpadu do plastových vriec ako krok späť, nakoľko aj kontajnerové stojiská na 
verejnom priestranstve robia problém – znečistené okolie, za občanov v tomto obvode sa 
vyjadrila, že by bolo potrebné v týchto prípadoch osobitný prístup zo strany OLO napr. 
častejším vyprázdňovaním a čistením okolia za poplatok. 

4. doplniť o stanovisko EKO podniku VPS ku komunálnemu odpadu jednotlivo k 34 bodom 
a tiež o stanovisko Komisie dopravy, ŽP a ochrany verejného poriadku.   

5. upraviť periodicitu odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo 14 dní na 7 dní (V. Hlava, 
§ 14, bod 4, písmeno b). 

6. zvýšiť frekvenciu odvozu sáčkového zberu triedeného odpadu z rodinných domov z 1x 
mesačne na 1x týždenne.  

 
V diskusii vystúpili: Ing. Kamhiyehová, Mgr. Vlačiky PhD, Ing. Augustinič, Mgr. Weiss.  
Z diskusie vznikli požiadavky na predkladateľa: 

1. Zvýšiť frekvenciu odvozu sáčkového zberu triedeného odpadu z rodinných domov z 1x mesačne 
na 1x týždenne. 

2. Zvolať doplniť materiál o ďalšie pripomienky z komisií. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
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ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Mikuš, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky 
PhD., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 

PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 10/08.  
 

 
10. 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 Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto do 
výlučného vlastníctva Mgr. Helene Podolskej, trvale bytom: Studenohorská 2065/35, 841 
03 Bratislava 

 
Materiál predložil JUDr. Ing. Ľubomír Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu 

je Mgr. Mária Mäsiarová, referentka oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy pozemkov. 
 
Zo zasadnutí komisií vznikla požiadavka na predkladateľa: 

1. zvýšiť cenu za m² na 150€/ m² - 200€/ m² 
 
V diskusii vystúpili: Ing. Winkler,  Mgr. Vlačiky PhD., Mgr. Petrovič, Mgr. Mikuš, Mgr. Weiss, Mgr. 
Kusý, JUDr. Mikulec. 
Mgr. Mikuš navrhol hlasovanie o zvýšenie ceny na 350€/m². Hlasovanie o predloženom návrhu: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Mikuš, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky 

PhD., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 

 
Hlasovanie o predloženom materiáli so zvýšenou cenou 350€/m²: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Mikuš, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky 

PhD., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 10/09.  
 
 

11. 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 

 
Materiál predložil JUDr. Ing. Ľubomír Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu 

je Mgr. Mária Mäsiarová, referentka oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy pozemkov. 
 
V diskusii vystúpili: Mgr. Mäsiarová, Mgr. Vlačiky PhD., Mgr. Kusý, Mgr. Weiss. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. Vaškovič, Ing. Winkler. 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Mikuš, Mgr. Weiss. 

Materiál nebol schválený. 
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12. Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom 
území Vinohrady 

 
Materiál predložil JUDr. Ing. Ľubomír Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu 

je Andrea Vráblová, referentka oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 
 
V diskusii vystúpili: Mgr. Vlačiky PhD., Mgr. Biharyová. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Mikuš, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky 

PhD., Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 
NEHLASOVAL: Ing. arch. Vaškovič, 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 10/10.  
 
 
13. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2020 
 
Materiál predložil Mgr. Michaela Mišková, poverená vedením EKO – podnik VPS, spracovateľ 

materiálu je Rastislav Čičmanec, vedúci strediska dopravy EKO – podnik VPS. 
 
Zo zasadnutí komisií vznikla požiadavka na predkladateľa: 

1. do jarného harmonogramu zaradiť roh ulíc Jaskový rad – Matúškova 
 
V diskusii nikto nevystúpil. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Mikuš, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky 

PhD., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 
PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 10/11.  
 
 

14. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, 831 
04 Bratislava, IČO: 48 136 346 

 
Materiál predložil JUDr. Ing. Ľubomír Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu 

je Mgr. Jana Biharyová, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 
 
V diskusii vystúpili: Mgr. Biharyová, Mgr. Petrovič, JUDr. Mikulec, Mgr. Weiss, p. Daňová,  Mgr. 

Kusý, Ing. Augustinič, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. Vaškovič. 
Z diskusie vznikla požiadavka na predkladateľa: 

1. Situáciu s čiernou stavbou bez stavebného povolenia musí riešiť Stavebný úrad v zmysle 
zákona. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  - 
PROTI:  JUDr. Mikulec,  Mgr. Mikuš, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. 

Vaškovič, Ing. Winkler. 
ZDRŽAL SA: Ing. Gašpierik, Mgr. Weiss. 

Materiál nebol schválený. 
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15. 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 

 
Materiál predložil JUDr. Ing. Ľubomír Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu 

je Mgr. Jana Biharyová, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 
 
V diskusii nikto nevystúpil. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec,  Mgr. Mikuš, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, 

Ing. Winkler. 
PROTI:  -  
ZDRŽAL SA: Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD. 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 10/12.  
 
 

16. 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 

 
Materiál predložil JUDr. Ing. Ľubomír Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu 

je Mgr. Jana Biharyová, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 
 
V diskusii nikto nevystúpil. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec,  Mgr. Mikuš, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. 

arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 
PROTI:  -  
ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 10/13.  
 
 

17. Rôzne 
R1 - Návrh na odpustenie dlhu – časti nájomného z Nájomnej zmluvy č. 126/2019 na 
prenájom stavby – prístavba športovej haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/14 a prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 
11820/13 a 11820/4, v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti BZS Company s.r.o., 
Bajkalská 18/A, 821 08  Bratislava 
 
Materiál predložil JUDr. Ing. Ľubomír Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu 

je Mgr. Zuzana Kozáková, referentka oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy pozemkov. 

 
V diskusii vystúpili:  Ing. Gašpierik, Mgr. Kusý, Mgr. Mikuš, Mgr. Kozáková.  
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania. 
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R2 - Návrh na dočasné zníženie nájomného z Nájomnej zmluvy č. 126/2019 na prenájom 
stavby – prístavba športovej haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 11820/14 a prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/13 
a 11820/4, v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti BZS Company s.r.o., Bajkalská 18/A, 
821 08  Bratislava 

 
Materiál predložil JUDr. Ing. Ľubomír Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu 

je Mgr. Zuzana Kozáková, referentka oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 
súpisných čísiel a správy pozemkov. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania. 

 
 
R3 - Návrh na dočasné zníženie nájomného a služieb spojených s nájmom, ktoré vyplývajú 
zo Zmluvy č. 140/01 o nájme nebytových priestorov v znení jej dodatku č. 1 pre JUDr. Evu 
Imrišovú, notára 

 
Materiál predložil JUDr. Ing. Ľubomír Baník, prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu 

je Mgr. Jana Biharyová, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania. 
 
Rôzne: 

1. Mgr. Petrovič – Oprava prízemných bytov na Bojnickej a inštalácia kamier – kedy sa 
uskutoční? Potreba doriešiť a) oprava bytov – prehľad, ktorých bytov sa týka, nechať 
vypracovať cenové ponuky na opravy u stavebných firiem, nájsť financie na kvalitnú 
opravu, b) vyriešiť situáciu s bývaním ľudí, ktorí v bytoch v súčasnosti bývajú – sú to 
predovšetkým matky s deťmi, c) nainštalovať 4 externé a 4 interiérové kamery podľa 
projektu – finančne zabezpečiť.  

2. Mgr. Vlačiky PhD. – pozemky na ulici Krahulčia – požiadavka na vyčistenie pozemkov 
a prípadný krátkodobý prenájom ľuďom, ktorí sa budú o pozemky starať. 

3. Mgr. Petrovič – Oznam o konaní nasledujúceho MZ mimo pôvodného časového 
harmonogramu – zaslanie všetkým poslancom vopred informácie o termíne a mieste 
konania MZ. 

 
O 11:20 predsedajúci ukončil zasadnutie MR. 
 
 

 
 

 JUDr. Ing. Ľubomír Baník          Mgr. Rudolf  Kusý 
           prednosta MÚ B-NM         starosta MČ B-NM   
  

 
 

      
Mgr. Juraj Petrovič 

Overovateľ 
 
 
 
 
 
Bratislava 28.04. 2020 
Zapísala: Ing. Libuše Jamnická v.r.  


