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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, 27/05, 27/17, 27/18, 27/28.1, 27/28.3, 
03/14, 03/18, 03/19, 04/22, 05/25.1, 05/25.3, 08/31.2, 08/31.3, 28/31.4, 09/15, 
09/16.2, 09/16.3, 09/16.6, 09/16.8, 09/17.1, 09/17.2, 10/18.1, 10/18.4, 10/18.5, 
10/18.6, 13/14, 14/06.1, 14/06.2, 15/04, 15/08, 15/09, 14/06.3, 16/12, 16/20, 
16/21, 16/29.1b, 16/29.5, 16/29.7, 16/29.9, 16/29.10, 17/10, 17/31.1, 17/31.2 
 

 

2. Splnené boli uznesenia: 08/29, 09/14, 12/19.2, 16/22, 16/29.1a, 16/29.6, 
16/29.8, 17/04, 17/05, 17/6, 17/07, 17/08, 17/09, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 
17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 17/19, 17/20, 17/21, 17/22, 17/23, 17/24, 17/25, 
17/26, 17/28, 17/28, 17/29, 17/30, 17/31.3, 17/31.4, 17/31.5, 17/31.6, 17/31.7, 
17/31.8, 17/39.9 
 

 

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: 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. 
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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. 
-  

Hlasovanie Za:   19  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  starosta 

 
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 

 
- bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   19  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                Starosta 

 
 
Vyhodnotenie: V KONANÍ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 12.12.2017 
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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: V KONANÍ (Príloha č. 1 ) 
 
======================================================================== 
 
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 

 
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 
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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: 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 
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: 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 
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       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 a č.2) 
 
======================================================================== 
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 

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 
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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 
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: V KONANÍ (Príloha č. 1 a č. 2) 
======================================================================== 
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: V KONANÍ ((Príloha č.1 a č. 2) 
======================================================================== 
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 
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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: V KONANÍ (Príloha č.1) 
 
´======================================================================= 
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 
05/25.3   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  

30. november 2019 
( SPLNENÉ 17.2.2020) 

MŠ Cádrová 15 Katarína Gáforová Bronislava  Hostačná  
Telocvičňa    Bronislava  Hostačná  

Jedáleň s kuchyňou 
Silvia 
Tomanovičová Bronislava  Hostačná  

MŠ Na Revíne 14 
Mgr. Eva 
Adamková Juraj Kerestúr  

30. november 2019 
( SPLNENÉ 21.11.2019) 
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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  

31. október 2019 

MŠ Jeséniová 61 
Martina 
Salamonová Jozef Varga  

ZŠ s MŠ  
Odborárska      

  

Zš Odborárska 2 
Mgr. Ľubica 
Daneková Viktor Magic 

30. november 2019 Telocvičňa    Viktor Magic 
MŠ Odborárska 2 Ružena Vlasáková Viktor Magic 
Materské centrum 
Vihorlatská        ( 
budúca MŠ)  

  Pavol Sulík  

1. november 2019 
( SPLNENÉ 31.12.2019- nová 

PD na rekonštrukciu 
a dostavbu) 

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-SPLNENÉ 

MŠ Teplická -nová   Juraj Kerestúr  31. január 2020-SPLNENÉ 

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 12. september 2019 

( SPLNENÉ 11.9.2019) Telocvičňa   Zita Marušáková 
Jedáleň s kuchyňou   Zita Marušáková 

MŠ Šancova 65 Viola Kramárová Juraj Kerestúr  
31. október 2019 

( SPLNENÉ 31.10.2019) 

ZŠ s MŠ Česká        

ZŠ Česká 10 
Mgr.Iveta  
Kopásková Zita Marušáková 1. november 2019 

( SPLNENÉ 23.1.2020- len časť 
Gymnázia) Telocvičňa   Zita Marušáková 

Budova Gymnázia   Zita Marušáková 
MŠ Osadná 5 Anetta Miertušová Bronislava  Hostačná  1. marec 2020 

( SPLNENÉ 26.2 a 2.3.2020) 
MŠ Rešetková 6 

Valéria 
Zemánková Bronislava  Hostačná  

ZŠ s MŠ 
Kalinčiakova      

  

ZŠ Kalinčiakova 12 Dušan Noga Viktor Magic 
1. marec 2020 

MŠ Kalinčiakova  12 
Mgr. Marta 
Marková Viktor Magic 

ZŠ s MŠ  Sibírska        

ZŠ Sibírska 39 
Mgr. Milena 
Partelová Bronislava  Hostačná  1. máj 2020 
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Telocvičňa   Bronislava  Hostačná  

MŠ Legerského 18 Eva Hornáčková Juraj Kerestúr  
1. máj 2020  

(SPLNENÉ 23.4.2020) 

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  

31. marec 2020 
( SPLNENÉ DJ Vihorlatská  

30.4.2020) Detské Jasle 
Vihorlatská    Pavol Sulík  
    
vypracovala ing. Daša Effenbergerová   

 
Plnenie k 23.6.2020 – z dôvodu uzatvorenia školských budov pre vyhlásenie núdzového stavu  
vládou Slovenskej republiky  uznesením    č.114 zo dňa 15.3.2020 a uznesením  č. 115 zo dňa 
18.3.2020  bolo vypracovanie technických analýz pozastavené. Zrušením núdzového stavu k dňu 
13.6.2020 sa pokračuje na prácach technických analýz . Oneskorenie vypracovania  analýz 
predpokladáme  o 3 mesiace. 
 

 
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 
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 
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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 
09/15   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) 
- 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 



 16 

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: Konania podľa stavebného zákona sú konaniami neverejnými a preto nie je 
možné sprístupniť bez právneho dôvodu verejnosti údaje o podaných žiadostiach (návrhoch) 
na vydanie  rozhodnutí.  Stavebný zákon ako lex specialis, resp. správny poriadok ako lex 
generalis neupravujú povinnosť stavebného úradu v konaní podľa stavebného poriadku 
postupovať tak, že by bol stavebný úrad povinný, resp. oprávnený viesť verejne prístupný 
register žiadostí (návrhov) a následne verejnosť, resp. bližšie neurčený okruh osôb 
informovať o priebehu konania, resp. stave vybavovania žiadostí . 
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Zásada neverejnosti je čiastočne modifikovaná zákonom predpísaným spôsobom výlučne len 
pre prípad, ak sa ex lege vyžaduje ako jeden z podkladov pre začatie konania podľa 
stavebného zákona rozhodnutie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aj v uvedenom prípade upravuje 
postup pre ingerenciu dotknutej verejnosti stavebný zákon, resp. osobitný právny predpis. 
Stavebný úrad pri doručovaní postupuje výlučne v zmysle príslušných právnych predpisov. 
Akýkoľvek iný postup by bol postupom contra legem. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako stavebný úrad prvého stupňa podľa § 117 ods.1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov  je povinná postupovať pri výkone svojej právomoci vždy na podklade 
príslušných právnych noriem, ktoré vymedzujú jej právomoc a pôsobnosť, akýkoľvek iný 
postup by bol nepochybne v rozpore so zásadou legality podľa čl. 2 ods.2 Ústavy SR. 

Rovnako je potrebné zdôrazniť, že mestská časť Bratislava – Nové Mesto nie je oprávnená 
bez právneho dôvodu nakladať s osobnými údajmi žiadateľov (navrhovateľov) v  konaní 
podľa stavebného zákona a to tak, že by bez právneho dôvodu vytvárala registre žiadostí 
a údaje z týchto registrov zverejňovala bezdôvodne bližšie neurčenému okruhu osôb. 

 
 
- 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 
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,  
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- 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 
09/16.6    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 
09/16.8    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, 

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 
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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                                                        

       Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: V KONANÍ 
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======================================================================== 
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 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 4.2.2020 

13/14 Miestne zastupiteľstvo 
b) poveruje 

starostu mestskej časti 
zabezpečiť obstaranie nového Územného plánu zóny Koliba – Stráže 

- bez  pripomienok                                                        
       Hlasovanie Za:       19  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

Vyhodnotenie: V KONANÍ 
=================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2020 
14/06.1   Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  
presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 80 000,-  
 
FK   EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky   Suma (€) 
0820 717002   46 4.3 0612 Rekonštrukcia Vernosť  -  80 000 € 
0912 712001   46 4.3  ZŠ Odborárska – nové   + 80 000 € 
      kontajnerové triedy 

- bez  pripomienok                                                        
       Hlasovanie Za:       20  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 
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Vyhodnotenie: V KONANÍ splnené bude prijatím záverečného účtu za rok 2020 
=================================================================== 
 
Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2020 
14/06.2   Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  
presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 12 000,-  
 
presun sumy 12 000 € z položky parkovacia politika, informačné systémy a parkomapy 
(cudzie zdroje) do položky projektová dokumentácia parkovacie projekty (cudzie zdroje 
 
FK   EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky   Suma (€) 
0451 717001   72b 4.3 0612 Parkovacia politika, IS a  
     parkomaty   -  12 000 € 
0451 716   72b 4.3 0612 Parkovacie projekty   + 12 000 € 

- bez  pripomienok                                                        
       Hlasovanie Za:       20  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: V KONANÍ splnené bude prijatím záverečného účtu za rok 2020 
 
=================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 5.3.2020 
15/04   Miestne zastupiteľstvo 
             s c h v a ľ u j e  

zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:  
 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 74 647,00 EUR. 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0620 631001 41 6.5 4100 BIG SK-AT Cest. tuzem. náhrady + 5 950,00 

0620 631002 41 6.5 4100 BIG SK-AT Cest. zahr. náhrady + 1 750,00 

0620 633004 41 6.5 4100 BIG SK-AT Stroje, prístroje, zariadenia + 1 120,00 

0620 633006 41 6.5 4100 BIG SK-AT Všeobecný materiál + 8 690,00 

0620 633009 41 6.5 4100 BIG SK-AT Knihy, časopisy, noviny + 1 000,00 

0620 633011 41 6.5 4100 BIG SK-AT Potraviny + 1 100,00 

0620 634004 41 6.5 4100 BIG SK-AT Prepravné + 2 000,00 

0620 637002 41 6.5 4100 BIG SK-AT Konkurzy a súťaže + 1 357,00 

0620 637003 41 6.5 4100 BIG SK-AT Propagácia, reklama, inz. + 4 000,00 

0620 637004 41 6.5 4100 BIG SK-AT Všeobecné služby + 13 575,00 

0620 637014 41 6.5 4100 BIG SK-AT Stravovanie + 3 105,00 

0620 637015 41 6.5 4100 BIG SK-AT Poistné + 1 000,00 

0451 635006/1 41 4.3 0610 Oprava a údržba komunikácií - 44 647,00 

0111 637004/2 41 1.1.2 0010 Všeobecné služby + 15 000,00 

0111 633006/1 41 1.1.2 0010 Všeobecný materiál + 15 000,00 

0111 637014 41 1.1.2 0010 Stravovanie - 10 000,00 

0111 635004 41 1.1.2 0010 Údržba strojov, prístrojov a zariadení - 5 000,00 
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0111 633006 41 1.1.2 0010 Všeobecný materiál - 5 000,00 

0111 637004/1 41 1.1.2 0010 Všeobecné služby - 5 000,00 

0111 637006/5 41 1.1.2 0010 Rekreačné poukazy - 5 000,00 

 
b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške  156 792,00 EUR. 
            

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0451 717001 72b 4.3 0612 Parkovacia politika, IS a 
parkomaty 

- 12 000,00 

0451 716 72b 4.3 0612 Parkovacie projekty + 12 000,00 

0820 717002 46 4.3 0612 Rekonštrukcia Vernosť - 80 000,00 

0912 717001 46 4.3 0612 Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ 
Odborárska – kontajner. triedy 

+ 80 000,00 

0912 713004 46 8.2 0400 ZŠ Cádrova - vzduchotechnika  
v kuchyni - príkaz ÚVZ 

- 50 000,00 

0912 717002 46 4.3 0612 ZŠ Cádrova - vzduchotechnika  
v kuchyni - príkaz ÚVZ 

+ 50 000,00 

0443 711005 46 4.1 0230 ÚP zóny Jelšová - 9 000,00 

0443 711005 46 4.1 0230 ÚP zóny Horná Mlynská dolina - 5 792,00 

0443 711005 46 4.1 0230 ÚP zóny Koliba - Stráže + 14 792,00 

 
c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 708 535,00 EUR. 
            

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0451 717002 71 4.3 0612 Rekonštrukcia nadchodu pri Palme (I. 
etapa - odstránenie starej časti) 

+ 15 000,00 

0451 717002 71 4.3 0612 Rozšír. a rek. Bárdošovej ul., vrátane 
jednostran.chodníka  

+ 102 000,00 

0451 716 46 4.3 0612 PD Vybudovanie parkovacích miest 
Nobelova ulica 

+ 10 740,00 

0451 716 46 4.3 0612 PD Vybudovanie parkovacích miest 
Dimitrovka 

+ 10 500,00 

0560 716 46 4.3 0612 PD Park Bellova + 4 800,00 

0560 716 46 4.3 0612 PD Park Rozvodná-Vlárska + 5 000,00 

0660 713006 71 4.3 0612 Wifi + 22 000,00 

0810 717002 71 4.3 0612 Športovisko Jelšová - rekonštrukcia + 64 570,00 

0810 716 46 4.3 0612 PD Športovisko Pionierska -
rekonštrukcia 

+ 12 000,00 

0912 716 46 4.3 0612 PD ZŠ s MŠ Kalinčiakova – rek. 
rozvodov, zateplenie 

+ 19 000,00 

0912 716 46 4.3 0612 PD - MŠ Na Revíne - energetické 
opatrenia - doplatok 

+ 1 300,00 

0912 717001 46 4.3 0612 Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ 
Odborárska – kontajner. triedy 

+ 15 000,00 

0912 716 46 4.3 0612 PD rozšírenie kapacít MŠ Legerského + 1 000,00 

0912 716 46 4.3 0612 PD rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova + 1 000,00 

0912 717001 71 4.3 0612 MŠ Teplická - IROP + 306 625,00 

1040 716 46 4.3 0612 PD Centrum včasnej intervencie + 18 000,00 

1020 716 46 4.3 0612 PD Zariadenie pre seniorov + 6 000,00 
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Kalinčiakova 
0912 716 46 4.3 0612 PD ZŠ s MŠ Cádrova - jedáleň + 12 000,00 

0912 713005 46 8.2 0400 ZŠ s MŠ Jeséniova  - kamerový 
systém 

+ 10 000,00 

0620 721001 46 6.2 0131 EKO - Vozidlo 7,5 t na odpady + 72 000,00 

Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 72 000,00 EUR. 
            

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0620 721001 43 6.2 0131 EKO - Vozidlo 7,5 t na odpady - 72 000,00 

 
Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške  111 622,00 EUR. 
     

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

 133015 71  0027 Poplatok za rozvoj + 111 622,00 

 
Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške  72 000,00 EUR. 
     
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

 231 43  0012 Príjem z predaja kapit. aktív - 72 000,00 

 
Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 596 913,00 EUR. 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

 454001 46  0024 Prevod z Rezervného fondu + 94 000,00  

 454002 46  0024 Prevod z Fondu rozvoja bývania + 104 340,00 

 453/1 71  0027 Poplatok za rozvoj – zostatok 2018 + 151 638,00 

 453/2 71  0027 Poplatok za rozvoj – zostatok 2019 + 246 935,00 

 
- bez  pripomienok                                                        

       Hlasovanie Za:       20  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 
 
Vyhodnotenie: V KONANÍ slnené bude prijatím záverečného účtu za rok 2020 
 
=================================================================== 
 
Dátum prijatia uznesenia: 5.3.2020 
15/08   Miestne zastupiteľstvo 

 ž i a d a  
   miestneho kontrolóra, 

o vykonanie kontroly, resp. preverenie procesov cenotvorby obstarávaných projektových 
dokumentácií pre investičné akcie zabezpečované MČ B-NM 
- bez pripomienok 

       Hlasovanie Za:       21  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: V KONANÍ 
=================================================================== 
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Dátum prijatia uznesenia: 5.3.2020 
15/09   Miestne zastupiteľstvo 

 ž i a d a  
   starostu, 

aby zabezpečil prípravu a využitie ekologicky vhodných riadov, pohárov a príborov na 
kultúrnych akciách MČ B-NM 
- bez pripomienok 

       Hlasovanie Za:       20  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: V KONANÍ 
 
=================================================================== 
 
Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2020 
14/06.3   Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a   
starostu mestskej časti,  
aby v lehote najneskôr do 10.03.2020 zorganizoval stretnutie občanov v gesčnom okrsku 
poslankyne Kataríny Šebejovej s cieľom informovať ich o zámere Polyfunkčný objekt 
Zátišie ako aj o stanovisku mesta a mestskej časti k tomuto projektu, ktorý bol 29.01.2020 
zverejnený na enviroportáli. 

- bez  pripomienok                                                        
       Hlasovanie Za:       20  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 
 
Vyhodnotenie: V KONANÍ  -vzhľadom na situáciu s koronavírusom sa stretnutie občanov 
neuskutočnilo. Podľa informácii p. Vaškoviča investor pripravuje stretnutie občanov 
prostredníctvom videokonferencie. 
=================================================================== 
 
= 
 
Dátum prijatia uznesenia: 19.6.2020 
16/12   Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:  
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 242 000,00 

EUR. 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0111 632004/1 41 1.1.3 0120 Komunikačná infraštruktúra + 4 000,00 

0111 637040 41 1.1.3 0120 Služby v oblasti IT + 4 000,00 

0111 633006 41 1.1.3 0120 Všeobecný materiál (nové tonery) - 2 000,00 

0111 633013/2 41 1.1.3 0120 Elektronizácia služieb BA - softvér - 2 000,00 

0111 636007 41 1.1.3 0120 Prenájom softvéru - 2 000,00 

0111 637004/2 41 1.1.3 0120 Elektronizácia služieb BA – vš. služby - 2 000,00 

0660 635006/2 41 6.3 0012 Oprava DK Vernosť - 50 000,00 

0660 635006/6 41 6.3 0012 Sanácia plesní Bojnická - 5 000,00 

0660 635006/8 41 6.3 0012 Oprava toaliet Hálkova - 4 000,00 

0111 637014 41 1.1.2 0010 Stravovanie - 5 000,00 

0111 633006 41 1.1.2 0010 Všeobecný materiál + 10 000,00 
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0111 633006/1 41 1.1.2 0010 Všeobecný materiál - koronavírus + 8 000,00 

0660 633006/1 41 6.3 0012 Všeobecný materiál - koronavírus + 10 000,00 

0660 637004/3 41 6.3 0012 Všeobecné služby - koronavírus + 12 000,00 

0660 633006 41 6.3 0012 Všeobecný materiál + 2 000,00 

0111 637004 41 1.1.2 0010 Všeobecné služby  + 10 000,00 

0660 637027 41 6.3 0012 Dohody + 2 000,00 

0660 632001 41 6.3 0012 Energie + 9 000,00 

1020 614 41 9.1 0302 Odmeny + 1 000,00 

0451 637040 41 4.3 0610 Informačný parkovací systém + 100 000,00 

0451 635006/4 41 4.3 0610 Oprava povrchov komunikácií - 100 000,00 

1020 642014 41 9.2 03xx Stravovanie dôchodcov + 30 000,00 

0820 637002/1 41 7.5 0060 Kultúrne akcie - 30 000,00 

0660 635006/17 41 6.3 0012 Stredisko kultúry – maľovanie, oprava podlahy + 35 000,00 

0660 637004/4 41 6.3 0012 Stredisko kultúry - závesy + 5 000,00 

0660 637004/2 41 6.3 0012 Revízia strojov, prístrojov a zariadení - 20 000,00 

0820 637002/2 41 7.5 0060 Kultúrne leto 2020 - 20 000,00 

 
b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške  48 000,00 EUR. 
 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0660 635006/17 41 6.3 0012 Jama - odstránenie reklamovaných vád + 48 000,00 

 
Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške  425 100,00 EUR. 
     

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

 133015 71  0027 Poplatok za rozvoj + 377 100,00 

 292027 41  0024 Prepadnutie zábezpeky OMOSS + 48 000,00 

 
 
c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške  514 900,00 EUR.  
            

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0660 716/356 46 4.3 0612 PD - Detské ihrisko Mierová kolónia + 3 000,00 

0660 717002/356 71 4.3 0612 Detské ihrisko Mierová kolónia + 60 000,00 

0810 716/5 46 4.3 0612 PD - Športovisko Ladzianskeho + 2 500,00 

0810 717002/5 71 4.3 0612 Športovisko Ladzianskeho + 160 000,00 

0912 717002 71 4.3 0612 
MŠ Osadná - rekonštrukcia sociálnych 
zariadení a rozvodov  

+ 85 000,00 

0911 716/503 46 4.3 0612 PD Detské jasle Vihorlatská + 27 120,00 

0912 716/496 46 4.3 0612 PD MŠ Vihorlatská + 39 360,00 

0451 717002/250 71 4.3 0612 Rekonštrukcia Bárdošovej ul. + 11 100,00 

0451 716/2 46 4.3 0612 PD Parkovacia politika + 12 000,00 

0620 721001/6 46 6.2 0131 EKO – rek. lanovky – inž. činnosť + 1 200,00 

0620 721001/7 46 6.2 0131 EKO – nástupná lávka lanovky PD + 4 620,00 

0660 716/4 46 4.3 0162 PD–rek. Bytových domov Bojnická + 20 000,00 

0820 7176/2 46 4.3 0612 PD-DK Vajnorská – rekonštrukcia + 3 000,00 

0820 717002/2 71 4.3 0612 DK Vajnorská – rekonštrukcia + 35 000,00 

0912 717002/17 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska – teplotechnické opatrenia + 25 000,00 

0912 717002/10 71 4.3 0612 ZŠ Cádrova – vybudovanie nových tried + 26 000,00 

 
Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 137 800,00 
EUR. 
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FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

 454001 46  0024 Prevod z Rezervného fondu + 71 320,00 

 454002 46  0024 Prevod z Fondu rozvoja bývania + 66 480,00 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          25 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

Vyhodnotenie: V KONANÍ splnené bude prijatím záverečného účtu za rok 2020 
======================================================================== 
 
Dátum prijatia uznesenia: 19.6.2020 
16/20    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
; pridelenie bytu č. 25 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2. kategórie 

pozostávajúceho z jednej obytnej izby a základného príslušenstva (ďalej v texte ako „byt“), 
ktorý sa nachádza na 2.p. bytového domu so súp. č. 7545 postavenom na pozemku - parc. č. 
17090/18 na Bojnickej ulici č. 25 v Bratislave, v katastrálnom území Nové Mesto a 
zapísanom na liste vlastníctva č. 6345 do užívania žiadateľke Jarmile Kovárovej (ďalej ako 
„nájomca“) vrátane uzavretia nájomnej zmluvy, predmetom ktorej je nájom predmetného 
bytu 

 ; na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do skončenia 
pracovného pomeru nájomcu so zamestnávateľom EKO - podnik 
verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 

;  za podmienok: 
- nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva zo strany nájomcu 
nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 

- nájomca do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy predloží  
mestskej časti notársku zápisnicu s exekučným titulom vypratania bytu v prípade, ak dôjde 
k skončeniu nájomnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu  

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          22 

                       Proti:          0                                 Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:                                                 Starosta 

Vyhodnotenie: V KONANÍ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 19.6.2020 
16/21    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
; pridelenie bytu č. 41 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2. kategórie 

pozostávajúceho z jednej obytnej izby a základného príslušenstva (ďalej v texte ako „byt“), 
ktorý sa nachádza na 3.p. bytového domu so súp. č. 7545 postavenom na pozemku - parc. č. 
17090/18 na Bojnickej ulici č. 25 v Bratislave, v katastrálnom území Nové Mesto a 
zapísanom na liste vlastníctva č. 6345 do užívania žiadateľovi Romanovi Oleksandrovi 
(ďalej ako „nájomca“) vrátane uzavretia nájomnej zmluvy, predmetom ktorej je nájom 
predmetného bytu 

;  na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do skončenia 
pracovného pomeru nájomcu so zamestnávateľom EKO - podnik verejnoprospešných 
služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 

;  za podmienok: 
- nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva zo strany nájomcu 
nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 
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- nájomca do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy predloží  
mestskej časti notársku zápisnicu s exekučným titulom vypratania bytu v prípade, ak 
dôjde k skončeniu nájomnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu  

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          24 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

Vyhodnotenie: V KONANÍ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 19.6.2020 
16/29.1b Miestne zastupiteľstvo 

žiada štatutárneho zástupcu príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS  
o prípravu kompletného materiálu vo veci žiadostí o odpustenie nájmu pre nájomcov 
(trhovníkov) časti priestorov TRŽNICE,, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti 
s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby 
COVID-19 a jeho predloženie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva plánované 
na 22.09.2020 

       Hlasovanie Za:          20 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      3                                           Starosta 

Vyhodnotenie: V KONANÍ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 19.6.2020 
16/29.5 Miestne zastupiteľstvo 

žiada 
starostu mestskej časti, 
aby zabezpečil transformáciu participatívneho projektu Prevencia sociálnej izolácie osamelých 
starších ľudí prostredníctvom telefonickej linky na vhodnú sociálnu službu (podľa zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách) a zabezpečil jej poskytovanie v rámci oddelenia 
sociálnych služieb. 

       Hlasovanie Za:          17 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      1                                           Starosta 

Vyhodnotenie: V KONANÍ ( prebieha aplikácia procesného auditu) 
======================================================================== 
 
Dátum prijatia uznesenia: 19.6.2020 
16/29.7 Miestne zastupiteľstvo 

žiada 
starostu mestskej časti, 
aby zabezpečil registráciu a poskytovanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie (podľa 
§24a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) v rámci oddelenia sociálnych služieb 
minimálne jedným sociálnym pracovníkom s požadovaným vzdelaním 2. stupeň VŠ odbor 
sociálna práca. 

       Hlasovanie Za:          23 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

Vyhodnotenie: V KONANÍ 
======================================================================== 
 
Dátum prijatia uznesenia: 19.6.2020 
16/29.9 Miestne zastupiteľstvo 

žiada 
starostu mestskej časti, 
aby na základe záverečnej správy z procesného auditu Miestneho úradu mestskej časti 
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Bratislava–Nové Mesto vymenoval do 15. 6. 2020 zamestnanca úradu, ktorý bude vykonávať 
dohľad nad EKO podnikom VPS a presne zadefinoval jeho úlohy i zodpovednosť vo vzťahu 
k príspevkovej organizácii EKO podnik VPS.  

       Hlasovanie Za:          13 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    10                                           Starosta 

Vyhodnotenie: V KONANÍ  ( prebieha aplikácia procesného auditu) 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 19.6.2020 
16/29.10 Miestne zastupiteľstvo 

   žiada 
   starostu mestskej časti, 

1.   aby zorganizoval pre občanov za prítomnosti zástupcov mesta a mestskej časti Rača 
aspoň v náhradnej online forme s možnosťou kladenia otázok a to najneskôr do 12. 6. 
2020:  
- verejnú prezentáciu a prerokovanie zadania územného plánu zóny Zátišie – Hattalova, 
- stretnutie so spoločnosťou Atrios real estate, ktorá je stavebníkom stavby „Polyfunkčný 

objekt Zátišie“ a so spoločnosťou A3 ARCHITEKTI, ktorá predkladala mestskej časti 
dokumentáciu pre územne rozhodnutie a stanovisko k tejto investičnej činnosti. 

2.    o nový termín na pripomienkovanie návrhu zadania územného plánu zóny Zátišie – 
Hattalova. 

       Hlasovanie Za:          16 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

Vyhodnotenie: V KONANÍ 
======================================================================== 
 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/10   Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  
tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:  

 
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 85 400,00 EUR. 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0111 633011 41 1.1.2 0010 Potraviny - 400,00 

0111 636002 41 1.1.2 0010 Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení 

+ 400,00 

0451 637004/3 41 4.3 0610 Informačný parkovací systém - zvislé 
dopravné značenia a informačné tabule 

+ 45 000,00 

0451 635006/1 41 4.3 0610 Oprava a údržba komunikácií - 20 000,00 

0451 635006/4 41 4.3 0610 Oprava povrchov komunikácií - 25 000,00 

0620 642014 41 6.4 0030 PTC – projekty - 40 000,00 

0620 642001 41 6.4 0030 PTC – projekty + 40 000,00 

 
b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 20 883,04 EUR.  

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0620 641001 71 6.2 0131 EKO – transfer - finančná náhrada za 
výrub drevín 

+ 20 883,04 

 
c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške  74 200,00 EUR.         

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 
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0443 711005/9 46 4.1 0230 ÚP zóny Koliba - Stráže - 6 000,00 

0443 711005/2 46 4.1 0230 ÚP zóny Horný Kramer + 6 000,00 

0912 713004 46 8.2 0400 ZŠ Sibírska – škrabka na zemiaky - 200,00 

0912 713004 46 8.2 0400 ZŠ Cádrova - sporák, vrátane montáže 
a stav. úprav 

+ 200,00 

0451 717001/2 46 4.3 0612 Park. politika, parkomaty - 45 000,00 

0810 717002/505 46 4.3 0612 Rekonštrukcia športoviska Jelšová - 15 000,00 

0912 717002/1 46 4.3 0612 ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia - 8 000,00 

0912 717002/501 46 4.3 0612 Rekonštrukcia výmenníkovej stanice 
v ZŠ Za Kasárňou 

+ 68 000,00 

 
d) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 22 800,00 EUR.           

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0620 721001/5 43 6.2 0131 EKO – osobné vozidlo Pick-up  - 22 800,00 

 
 
e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 84 800,00 EUR.            

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0443 711005/2 46 4.1 0230 ÚP zóny Horný Kramer + 4 500,00 

0443 711005/3 46 4.1 0230 ÚP zóny Krahulčia + 14 500,00 

0451 716/8 46 4.3 0612 Dimitrovka - Biely kríž – dopravná štúdia 
rezidenčného parkovania 

+ 4 000,00 

0660 716/3 46 4.3 0612 PD materské centrum Športová + 20 000,00 

0912 716/33 46 4.3 0612 PD ZŠ s MŠ Česká - časť gymnázium – 
energetické opatrenia 

+ 12 000,00 

0620 721001/8 46 6.2 0131 EKO – kanalizačná prípojka + 7 000,00 

0620 721001/5 46 6.2 0131 EKO – osobné vozidlo Pick-up  + 22 800,00 

 
 
f) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške  22 800,00 EUR. 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

 231 43  0012 Príjem z predaja kapit. aktív - 22 800,00 

 
 
g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 105 683,04  

EUR. 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

 454001 46  0024 Prevod z Rezervného fondu + 84 800,00 

 
453 71  0131 

Finančná náhrada za výrub drevín -
prostriedky z predchádzajúcich rokov 

+ 20 883,04 

 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          20 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                          Starosta 

Vyhodnotenie: V KONANÍ bude splnené prijatím záverečného účtu za rok 2020 
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======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/31.1 Miestne zastupiteľstvo 
 ž i a d a 
 starostu mestskej časti,  

aby zabezpečil vypracovanie koncepcie, stratégie EKO-podniku VPS na najbližšie MZ, 
konkrétne: 
1. aké sú zámery s jednotlivými strediskami Tržnica, Vernosť, Lanovka, Kuchajda  

a) analýza jednotlivých plánov, zámerov 
b) čo je pre MČ výhodné, nevýhodné 
c) čo nám to prinesie (swot analýza) 
d) finančná analýza 

2. Ako to vyzerá s novým sídlom, analýza – čo nám to prinesie 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         11  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     3                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: V KONANÍ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/31.2 Miestne zastupiteľstvo 
 ž i a d a 
 starostu mestskej časti,  

aby zabezpečil dôsledné dodržiavanie § 5, ods. 9 zákona 552/2003 Z.z.  v platnom znení, 
a súčasne do 3 mesiacov po skončení výberového konania zabezpečil vymenovanie vedúceho 
pracovníka, ktorý uspel, resp. predložil návrh na jeho vymenovanie MZ a následné 
bezodkladné uvedenie do funkcie 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         14  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: V KONANÍ 
 
======================================================================== 
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2.Splnené boli uznesenia 
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: SPLNENÉ 
´======================================================================= 
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   

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 
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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: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
 
Dátum prijatia uznesenia: 10.12.2019 
12/19.2 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia č. 22/26.2 prijatého dňa 12.12.2017, ktorým sa predĺžilo čerpanie návratnej 
finančnej výpomoci pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť do 31.12.2019 s to na základe 
samostatných žiadostí. Predĺženie a čerpanie navrhujeme predĺžiť do 31.12.2020 

- bez  pripomienok                                                        
       Hlasovanie Za:       14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   2                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPNENÉ prijatím záverečného účtu za rok 2019 
 
 
======================================================================== 
 
Dátum prijatia uznesenia: 19.6.2020 
16/22    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
; pridelenie bytu č. 26 v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pozostávajúceho 

z jednej obytnej izby a základného príslušenstva (ďalej v texte ako „byt“), ktorý sa nachádza 
na 7.p. bytového domu so súp. č. 1528 postavenom na pozemkoch - parc. č. 12160, parc. č. 
12163 a parc. č. 12168 na Račianskej ulici č. 91 v Bratislave, v katastrálnom území Nové 
Mesto a zapísanom na liste vlastníctva č. 2902 do užívania žiadateľke Oľge Farkašovej 
(ďalej ako „nájomca“) vrátane uzavretia nájomnej zmluvy, predmetom ktorej je nájom 
predmetného bytu 

 ; na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do skončenia 
pracovného pomeru nájomcu so zamestnávateľom EKO - podnik 
verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 

;  za podmienok: 
- nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva zo strany nájomcu 
nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 

- nájomca do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy predloží  
mestskej časti notársku zápisnicu s exekučným titulom vypratania bytu v prípade, ak 
dôjde k skončeniu nájomnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu  

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          22 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 19.6.2020 
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16/29.1a Miestne zastupiteľstvo 
žiada 
starostu mestskej časti  
o prípravu kompletného materiálu vo veci žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí 
požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami 
k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a jeho predloženie na 
najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva 

       Hlasovanie Za:          20 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      3                                           Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 19.6.2020 
16/29.6 Miestne zastupiteľstvo 

žiada 
starostu mestskej časti, 
aby ako zriaďovateľ zabezpečil čo najskoršie vyhlásenie termínu výberového konania na 
miesto riaditeľa ZŠsMŠ Riazanská vyhláseného 2. marca 2020 

       Hlasovanie Za:          19 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
Dátum prijatia uznesenia: 19.6.2020 
16/29.8 Miestne zastupiteľstvo 

žiada 
starostu mestskej časti, 
aby zabezpečil, aby Novomestská parkovacia spoločnosť pripravila na najbližšie prezentáciu 
k 6/2020: 
- prehľad pracovných činností za obdobie os 9/2019 spätne 
- informácie k pilotnému projektu 
- finančnú analýzu k pilotnému projektu, ktorá bude zahŕňať všetky náklady aj mzdy 

konateľov 
- plán činností konateľov na najbližšie obdobie 6 mesiacov 
- analýzu, ako by vedeli v budúcnosti fungovať 

       Hlasovanie Za:          23 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 

Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/04 Miestne zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 
správu Mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
 

b) konštatuje, že  
1. boli splnené všetky podmienky, ktoré ukladá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov o zániku mandátu ako i zákon č. 180/2014 Z.z. 
o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov o nástupe 
náhradníka na funkciu poslanca a Ing. Jozef Bielik, nezávislý kandidát, narodený dňa 
12.01.1962, bytom Račianska č. 95, Bratislava sa zložením sľubu poslanca stane 
poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo 
volebnom obvode č. 2 

2. pán Ing. Jozef Bielik zložil sľub poslanca do rúk starostu mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto Mgr. Rudolfa Kusého dňa 30.06.2020 
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- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          20 

                       Proti:           0                               Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:       0                                        Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/05  Miestne zastupiteľstvo 

A.  n e s c h v a ľ u j e  
3. Mgr. Máriu Priečinskú do funkcie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 

       Hlasovanie Za:            3 

                       Proti:          7                               Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     11                                        Starosta 

 
4. Ing. Pavla Hraška do funkcie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 

       Hlasovanie Za:            0 

                       Proti:          2                               Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     19                                        Starosta 

 
5. Mgr. Art. Danu Kurilovú do funkcie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 

       Hlasovanie Za:            0 

                       Proti:          2                               Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     19                                        Starosta 

B. ž i a d a 
starostu mestskej časti 
aby zabezpečil v septembri 2020 vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie 
riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto s primeraným použitím Zásad výberu 
členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií Hlavného mesta 
Slovenskej republiky, ktoré prijalo Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta Slovenskej 
republiky na svojom zasadnutí dňa 07.02.2019 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          21 

                       Proti:          0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                         Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/06  Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  
poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Martina Lovicha za 
nového člena dozornej rady spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so 
sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992, evidencia v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 84233/B (ďalej ako „spoločnosť“), ktorej 
je mestská časť Bratislava-Nové Mesto, so sídlom: Junácka 1, 832 90 Bratislava, IČO: 
00 603 317, jediným spoločníkom (ďalej ako „jediný spoločník“) 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          13 

                       Proti:          3                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      4                                        Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
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======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/07  Miestne zastupiteľstvo 
            k o n š t a t u j e,   ž e  

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, 27/05, 
27/17, 27/18, 27/28.1, 27/28.3, 03/14, 03/18, 03/19, 4/22, 05/25.1, 05/25.3, 08/29, 
08/31.2, 08/31.3, 08/31.4, 09/14, 09/15, 09/16.2, 09/16.3, 09/16.6, 09/16.8, 09/17.1, 
09/17.2, 10/18.1, 10/18.4, 10/18.5, 10/18.6, 12/19.2, 15/04, 15/08, 15/09, 14/06.1, 
14/06.2, 14/06.3, 16/12, 16/20, 16/21, 16/22, 16/29.1a, 16/29.1b, 16/29.5, 16/29.6, 
16/29.7, 16/29.8, 16/29.9, 16/29.10 
 

2. Splnené boli uznesenia 
09/16.4, 09/16.5, 15/05, 16/04, 16/05, 16/06, 16/07, 16/08, 16/09,16/10, 16/11, 16/13, 
16/14, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 16/23, 16/24, 16/25, 16/26, 16/27, 16/28, 
16/29.2, 16/29.3, 16/29.4 
 

3. Zrušené boli uznesenia 
0 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          14 

                       Proti:          0                                 Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      5                                           Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/08  Miestne zastupiteľstvo 
            berie na vedomie  

Správu z kontroly oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto so 
zameraním sa na Detské jasle, Robotnícka č. 11 a zariadenia sociálnych služieb – Denné 
centrá mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          19 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
 
========================================================================  
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/09  Miestne zastupiteľstvo 

A) schvaľuje Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto za rok 2019 
 1.  záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2019: 

príjmy ............................................................................................. 
výdavky .......................................................................................... 
prebytok bežného rozpočtu ............................................................. 

 
  23 491 151,22 EUR 

22 080 723,85 EUR 
1 410 427,37 EUR 

   
 2.  záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2019: 

príjmy ............................................................................................ 
výdavky ......................................................................................... 
schodok kapitálového rozpočtu ...................................................... 

 
  177 276,53 EUR 

1 137 638,35 EUR 
- 960 361,82 EUR 
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 3.  záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2019: 

príjmové finančné operácie bez cudzích prostriedkov.................... 
výdavkové finančné operácie bez cudzích prostriedkov................. 
zostatok finančných operácií .......................................................... 

 
866 923,17 EUR 

6 000,00 EUR 
860 923,17 EUR 

 
 4.  výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2019: 

zostatok finančných operácií .......................................................... 
prebytok bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu ..................... 

      nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky .........................          
výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2019 ......................... 

 
860 923,17 EUR 
450 065,55 EUR 
604 468,10 EUR 

   -  154 402,55 EUR 
 
 
 
 

zostatok finančných operácií očistený o výsledok hospodárenia 
mestskej časti .................................................................................. 

 
5. prevod zostatku finančných operácií do Rezervného  fondu mestskej 

časti 

 
      706 520,62 EUR 

 
702 244,98 EUR 

 
   
 6.  prevod zostatku finančných operácií do Fondu rozvoja bývania     

mestskej časti ................................................................................... 
 

4 275,64 EUR 
   
 7.  záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2019: 

stav fondu k 1.1.2019 ..................................................................... 
tvorba fondu ................................................................................... 
použitie fondu ................................................................................ 
stav fondu k 31.12.2019 ................................................................ 

 
541 842,29 EUR 

1 105 564,19 EUR 
633 948,78 EUR 

1 013 457,70 EUR 
 

 8.   záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2019: 
stav fondu k 1.1.2019 ..................................................................... 
tvorba fondu ................................................................................... 
použitie fondu ................................................................................ 
stav fondu k 31.12.2019 ................................................................ 

 
272 471,29 EUR 

7 209,68 EUR 
83 193,58 EUR 

196 487,39 EUR 
 

 9.  Celoročné hospodárenie bez výhrad.  
 
B) berie na vedomie 

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2019 
 
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mestskej časti 
    Bratislava–Nové Mesto za rok 2019 
 
 
3. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava–Nové 

Mesto za rok 2019 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          17 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/11  Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  
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predaj pozemkov: 
registra “C“ KN: 
- parc. č. 18168/25, záhrady, o výmere 2 m2,  
- parc. č. 18168/ 26, záhrady, o výmere 9 m2, 
- parc. č. 18168/28, záhrady, o výmere 8 m2, 

 v k.ú. Vinohrady, evidovaných na LV č. 3610 
 

registra „E“ UO: 
- parc. č. 18166/1, záhrady, o výmere 41 m2, 

v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 6747, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
; v prospech  

Ing. Libor Chrást, V. Hložníka 8, 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: 

 
 - predmetné pozemky bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa – 

pozemkami registra „C“ KN parc. č. 18168/29, 18168/26, 18168/15 a 18168/16 a sú spolu 
s nimi oplotené; žiadateľ pozemky takto užíva od nadobudnutia jeho nehnuteľností a boli 
takto užívané aj jeho právnymi predchodcami; prevodom pozemkov dôjde k sceleniu 
a zarovnaniu týchto pozemkov a vysporiadaniu stavu užívania a právneho vzťahu 
k pozemkom. Pre mestskú časť sú dané pozemky nevyužiteľné s prihliadnutím k ich polohe, 
malej výmere a ich fragmentácii. 

 
      ; za kúpnu cenu vo výške: 24 000 EUR 

  
; za podmienok: 

 
- kúpna zmluva bude kupujúcim 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 pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne vo 

výške 240 EUR v lehote 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy 
- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenej lehote podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť 
- v prípade, že kúpna cena a odplata za užívanie nebude kupujúcim v uvedenej lehote 

uhradená, toto uznesenie stratí platnosť 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          20 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/12   Miestne zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e 
prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, ostatná plocha, v rozsahu 353 m2, 
v k.ú. Nové Mesto, evidovaného na LV č. 5510,  
 
; za účelom užívania predmetu nájmu ako priestoru na rozvoj pracovných činností pre ľudí bez 
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domova, a to najmä na účely rozvoja pracovných zručností a/alebo činnostnej terapie, najmä 
formou záhradkárčenia, pre klientov zariadení sociálnych služieb prevádzkovaných 
nájomcom 

 
; na dobu neurčitú 

pre Depaul Slovensko nezisková organizácia, so sídlom Kapitulská 308/18, Bratislava, IČO: 
37 924 443  

 
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
z dôvodu, že: 
- nájomca je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby v oblasti 

sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti zamerané najmä na prekonanie, resp. 
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie ľudí bez domova, na podporu ich začlenenia do 
spoločnosti a na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie ich základných 
životných potrieb;  

- nájomca v bezprostrednej blízkosti predmetného pozemku prevádzkuje zariadenia 
sociálnych služieb - útulok a zariadenie opatrovateľskej služby pre ľudí bez domova, ktorí 
majú zlý zdravotný stav, sú v rekonvalescencii alebo majú nejaké telesné obmedzenie; 

- nájomca bude pozemok využívať na účely rozvoja pracovných zručností a/alebo činnostnej 
terapie, najmä formou záhradkárčenia, pre klientov zariadení sociálnych služieb 
prevádzkovaných nájomcom -  útulku a zariadenia opatrovateľskej služby 

 
; za nájomné vo výške: 1 EUR/rok 
; za podmienky: 

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia 
uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  
v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť 

- nájomca nebude na prenajatom pozemku umiestňovať žiadne stavby 
- prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou 

dobou  
- nájomca zabezpečí dodržiavanie platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, najmä všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty 
a poriadku, po celú dobu trvania nájmu 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          19 

                       Proti:           0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        0                                         Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/13  Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  
prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 
363 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovaného na LV č. 2382 

 

; na dobu neurčitú 
 
; v prospech nájomcu – Bytové družstvo Bratislava III, so sídlom Kominárska 6, Bratislava, 

IČO: 00 169 633 
 
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 
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- na predmetnom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2 je postavená stavba so súpisným 
číslom 10938 vo vlastníctve nájomcu  

 
; za nájomné vo výške: 6610,23 EUR/rok 

 
; za nasledovných podmienok: 

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 20 dní odo dňa schválenia 
uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude v uvedenej 
lehote nájomcom podpísaná, uznesenie stráca platnosť 

- nájomca sa v nájomnej zmluve zaviaže, že uhradí za obdobie od 01.07.2020 do účinnosti 
nájomnej zmluvy odplatu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného schváleného 
týmto uznesením 

- prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou 
dobou 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          18 

                       Proti:          0                                 Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
 
17/14   Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ k časti pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 18340/11, záhrada, o výmere 14 m2, v k.ú. Vinohrady 
 
; za účelom zriadenia a užívania stavby NN prípojky k stavbe rodinného domu súpisné číslo 

14056 postavenému na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/14, v k.ú. Vinohrady 
 
; v rozsahu 2 m2 stanovenom geometrickým plánom č. 62/2019 na vyznačenie vecného 

bremena, úradne overeným pod č. G1-879/2019 zo dňa 17.05.2019,  
 
; v prospech vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Vinohrady, evidovaných na LV č. 7499: 

a) pozemok registra „C“ KN parc. č. 18340/13, záhrada, o výmere 340 m2, 
b) pozemok registra „C“ KN parc. č. 18340/14, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 122 

m2, 
c) rodinný dom súpisné číslo 14056 postavený na pozemku registra „C“ KN parc. č. 

18340/14,  
 
; za jednorazovú odplatu vo výške:  200 EUR 

 
; za podmienok: 

- zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávnenými z vecného bremena 
podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

- v prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávnenými z vecného 
bremena v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť 

- odplata za zriadenie vecného bremena bude oprávnenými z vecného bremena 
uhradená v lehote do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení vecného 
bremena  

- v prípade, že odplata za zriadenie vecného bremena nebude v stanovenej lehote 
uhradená, toto uznesenie stratí platnosť 

- bez  pripomienok                                                           
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       Hlasovanie Za:          18 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     1                                           Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/15   Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
; nájom nebytového priestoru - kancelárie č. 403 o celkovej výmere podlahovej plochy 14,04 m2  

nachádzajúcich sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 
v Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva 
č. 31  (ďalej ako „predmet nájmu“) v správe Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto  
 

; nájomcovi – Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., so sídlom: Hálkova 2953/11, 
83103 Bratislava, IČO: 45 744 688, zapísanej v registri neziskových organizácii vedenom 
MVSR pod č. 452 (ďalej v texte ako „nájomca“) 

 
; za nájomné vo výške  21,- €/m2/podlahovej plochy priestoru ročne, t.j. celkom vo výške 

294,84 € (slovom: dvestodeväťdesiatštyri euro a osemdesiatštyri centov) ročne a na dobu 
určitú do 15.04.2025 vrátane 

 
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že  
- nájomca poskytuje bezplatné všeobecne prospešné sociálne služby včasnej intervencie 

ambulantnou a terénnou formou pre nielen obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové 
Mesto resp. rodiny s deťmi s rizikovým vývinom, predčasne narodených ako aj deti so 
zdravotným postihnutím vo veku do 7 rokov a na účely vykonávania svojich činností má 
od mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na základe nájomnej zmluvy č. 73/2015 v znení 
jej dodatkov v súčasnosti prenajaté kancelárie č. 412/413 až 417 a č. 419 nachádzajúce sa 
v administratívnej budove, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. v Bratislave a 

- vzhľadom na narastajúci počet detí predčasne narodených a s extrémne nízkou pôrodnou 
hmotnosťou ako aj deti s vrodeným postihnutím má nájomca zámer prenajať a na vlastné 
náklady zrekonštruovať uvedený nebytový priestor č. 403 a to na účely odkladania 
detských kočíkov klientely centra a ako aj realizácie poradenských rozhovorov s rodičmi  

 
; za podmienky 

Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č 73/2015 v znení jej dodatkov nájomca podpíše v lehote 
najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak 
dodatok č. 6 zo strany nájomcu nebude v uvedenej lehote podpísaný, uznesenie stráca 
platnosť. 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          20 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/16   Miestne zastupiteľstvo 

a)  s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo 
dňa 10.04.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.08.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 11.02.2014, 
Dodatku č. 3 zo dňa 10.04.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 24.09.2019 
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b) p o v e r u j e 
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
na vydanie úplného znenia Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto zo dňa 10.04.2018 v znení Dodatkov č. 1 až č. 5. 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          18 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/17   Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
1.  predaj nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 6545 vedenom Okresným úradom 

Bratislava, katastrálny odbor pre k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava - mestská časť Nové 
Mesto, okres Bratislava III. a to 

 
- bytu č. 2 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu na Odborárskej ul. v Bratislave, 

súp. č. 1272, vchod č. 4 postavenom na pozemku – parcele reg. „C“ č. 12789/2 o výmere 
315 m2 zastavanej plochy a nádvoria a s bytom spojeného spoluvlastníckeho podielu 
o veľkosti 4325/41801 na spoločných častiach a zariadeniach uvedeného bytového domu 
ako aj na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 12789/2 o výmere 315 m2 zastavanej plochy 
a nádvoria (zastavaný pozemok) a č. 12789/3 o výmere 781 m2 zastavanej plochy 
a nádvoria (priľahlý pozemok), (všetko spolu v texte uznesenia aj ako „byt č. 2“)  

 
- bytu č. 3 nachádzajúcom sa na 1.p. bytového domu na Odborárskej ul. v Bratislave, súp. 
č. 1272, vchod č. 4 postavenom na pozemku – parcele reg. „C“ č. 12789/2 o výmere 315 
m2 zastavanej plochy a nádvoria a s bytom spojeného spoluvlastníckeho podielu 
o veľkosti 11930/41801 na spoločných častiach a zariadeniach uvedeného bytového 
domu ako aj na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 12789/2 o výmere 315 m2 zastavanej plochy 
a nádvoria (zastavaný pozemok) a č. 12789/3 o výmere 781 m2 zastavanej plochy 
a nádvoria (priľahlý pozemok), (všetko spolu v texte uznesenia aj ako „byt č. 3“)   

 
- bytu č. 4 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu na Odborárskej ul. v Bratislave, 

súp. č. 1272, vchod č. 4 postavenom na pozemku – parcele reg. „C“ č. 12789/2 o výmere 
315 m2 zastavanej plochy a nádvoria a s bytom spojeného spoluvlastníckeho podielu 
o veľkosti 9727/41801 na spoločných častiach a zariadeniach uvedeného bytového domu 
ako aj na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 12789/2 o výmere 315 m2 zastavanej plochy 
a nádvoria (zastavaný pozemok) a č. 12789/3 o výmere 781 m2 zastavanej plochy 
a nádvoria (priľahlý pozemok), (všetko spolu v texte uznesenia aj ako „byt č. 4“)   

 
- bytu č. 5 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu na Odborárskej ul. v Bratislave, 

súp. č. 1272, vchod č. 4 postavenom na pozemku – parcele reg. „C“ č. 12789/2 o výmere 
315 m2 zastavanej plochy a nádvoria a s bytom spojeného spoluvlastníckeho podielu 
o veľkosti 6085/41801 na spoločných častiach a zariadeniach uvedeného bytového domu 
ako aj na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 12789/2 o výmere 315 m2 zastavanej plochy 
a nádvoria (zastavaný pozemok) a č. 12789/3 o výmere 781 m2 zastavanej plochy 
a nádvoria (priľahlý pozemok), (všetko spolu v texte uznesenia aj ako „byt č. 5“)   

 
; do vlastníctva kupujúcich  

- byt č. 2 a spoluvlastnícky podiel na dome a na pozemkoch do vlastníctva Valérii 
Nikulinovej 

- byt č. 3 a spoluvlastnícky podiel na dome a na pozemkoch do vlastníctva Mgr. 
Vladimírovi Novákovi a manželke Mgr. Ľudmile Novák Duckej 
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- byt č. 4 a spoluvlastnícky podiel na dome a na pozemkoch do vlastníctva Alžbete Píšovej 
- byt č. 5 a spoluvlastnícky podiel na dome a na pozemkoch do vlastníctva Mgr. Jane 

Galkovej a manželovi Ľudovítovi Galkovi 
 

; za kúpnu cenu vo výške určenej v súlade s §18 ods. 1, 2 a 4 zák. č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v dome v platnom znení a to 
- za byt č. 2 a spoluvlastnícky podiel na dome a na pozemkoch vo výške 13.105,82 €, 

vrátane uplatnenia 30% zrážky z ceny bytu v súlade s §18 ods. 4 zák. č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v dome v platnom znení vo výške 355,10 €  

- za byt č. 3 a spoluvlastnícky podiel na dome a na pozemkoch vo výške 38.881,66 €, 
vrátane uplatnenia 30% zrážky z ceny bytu v súlade s §18 ods. 4 zák. č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v dome v platnom znení vo výške 979,51 €  

- za byt č. 4 a spoluvlastnícky podiel na dome a na pozemkoch vo výške 29.474,98 €, 
vrátane uplatnenia 30% zrážky z ceny bytu v súlade s §18 ods. 4 zák. č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v dome v platnom znení vo výške 798,63 €  

- za byt č. 5 a spoluvlastnícky podiel na dome a na pozemkoch vo výške 18.438, 90 €, 
vrátane uplatnenia 30% zrážky z ceny bytu v súlade s §18 ods. 4 zák. č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v dome v platnom znení vo výške 499,61 €  

 
; za účelom majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva k bytom užívanými na základe 

nájomných zmlúv a v súlade s §16 ods. 1 a § 32e ods. 4 zák. č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v dome v platnom znení 

 
2. zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky predávajúceho vyplývajúcej 

z nesplatenej časti kúpnej ceny k bytu č. 2 a/alebo bytu č. 3 a/alebo bytu č. 4 a/alebo bytu č. 
5 v prípade, ak kupujúci v jednotlivých prípadoch neuhradia pri uzavretí príslušnej zmluvy 
o prevode vlastníctva nehnuteľností celú sumu kúpnej ceny vzťahujúcej sa na prevádzané 
nehnuteľnosti 

 
; za týchto podmienok 

4. Zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností a v určenom prípade aj o zriadení 
záložného práva budú zo strany kupujúcich podpísané v lehote najneskôr do 60 dní 
odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade ak nebude 
niektorá zo  zmlúv príslušnými kupujúcimi podpísaná v uvedenej lehote, uznesenie 
stratí v časti týkajúcej sa prevodu bytu a s ním spojeného spoluvlastníckeho podielu na 
dome a na pozemkoch, na ktorý sa má vzťahovať predaj, platnosť.  

5. Kupujúci sú povinní uhradiť určené kúpne ceny v súlade s §2 ods. 2 a 3 Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2020 zo dňa 
04.02.2020 tak, že 70% kúpnej ceny vzťahujúcej sa na prevádzaný byt a podiel na 
dome a pozemkoch sú povinní uhradiť v deň uzavretia príslušnej zmluvy o prevode 
vlastníctva nehnuteľností a v určenom prípade aj o zriadení záložného práva a 
zostávajúcu časť kúpnej ceny sú povinní uhradiť v mesačných splátkach v lehote 
najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušnej zmluvy o prevode 
vlastníctva nehnuteľností v určenom prípade aj o zriadení záložného práva, pričom 
konkrétne sumy a termíny úhrad budú dojednané v príslušných zmluvách o prevode 
vlastníctva nehnuteľností v určenom prípade aj o zriadení záložného práva. 

6. V prípade ak nebude 70% kúpnej ceny vzťahujúcej sa na prevádzaný byt 
a spoluvlastnícky podiel na dome a pozemkoch niektorým z kupujúcich v určenej 
lehote uhradená, časť uznesenia ako aj príslušná zmluva o prevode vlastníctva 
nehnuteľností v určenom prípade aj o zriadení záložného práva týkajúca sa prevodu 
bytu a spoluvlastníckeho podielu na dome a pozemkoch, na ktorý sa má vzťahovať 
predaj, strácajú platnosť. 

       Hlasovanie Za:          11 

                       Proti:          1                                 Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      6                                          Starosta 
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Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/18   Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e 
; nájom nebytových priestorov - kancelárií č. 315 a č. 316 o celkovej výmere podlahovej 

plochy 43,37 m2 nachádzajúcich sa na 4.np. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na 
Hálkovej ul. 11 v Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na 
liste vlastníctva č. 31  (ďalej ako „predmet nájmu“) v správe Mestskej časti Bratislava- Nové 
Mesto  
 

; nájomcovi – art SLNEČNICE, o.z., so sídlom: Narcisová 799/8, 821 02 Bratislava, IČO:42 
364 337, zapísanému v evidencii občianskych združení vedenom MVSR reg. č. VVS/1-
900/90-44181 (ďalej v texte ako „nájomca“) 

 
; za nájomné vo výške  40,- €/m2/podlahovej plochy priestorov ročne, t.j. celkom vo výške 

1734,80 € (slovom: tisícsedemstotridsaťštyri euro a osemdesiat centov) ročne (bez sumy za 
služby spojené s nájmom priestorov)  a to na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti 
nájomnej zmluvy 

 
; za účelom realizovania výtvarných krúžkov pre deti od 5 rokov 
 
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca ako občianske združenie, 
ktoré je špecializované na kvalitnú výučbu tanca a výtvarného umenia pre deti od 5 rokov 
ako aj dospelých a realizuje voľnočasové aktivity, t.j. výtvarné a tanečné krúžky a kurzy 
vrátane účasti na slovenských ako aj zahraničných súťažiach, pričom v prenajatých 
priestoroch zrealizuje na vlastné náklady úpravy v minimálnom rozsahu - pokládka 
umývateľnej podlahy a žalúzie na okná 

 
; za podmienok 

- nájomnú zmluvu nájomca podpíše v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia 
uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva zo strany nájomcu 
nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť 

- akékoľvek úpravy priestorov sa nájomca zaväzuje zrealizovať na vlastné náklady v lehote 
najneskôr do 1 roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade ak nájomca 
úpravy priestoru v určenej lehote na účely realizácie výtvarných krúžkov nezrealizuje alebo 
zmluva z dôvodov na strane nájomcu pred realizáciou dojednaných úprav stratí platnosť 
a účinnosť, nájomca je povinný uhrádzať nájomné vo výške 68,-€/m2/ priestoru ročne a to 
aj spätne resp. odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy. 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          19 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/19   Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e 
odzverenie pozemku registra „C“ parc. Č. 6128/3 vo výmere 105 m2, ostatná plocha, okres 
Bratislava III, obec: Bratislava-Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady, ktorý je 
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evidovaný na liste vlastníctva číslo 3686 
; v účtovnej hodnote 7 905,09 eur (slovom: sedemtisícdeväťstopäť eur 9/100) 
; z majetku rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, so sídlom Cádrova 

23, 831 01 Bratislava, IČO: 31895 212 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          19 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

 
 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/20   Miestne zastupiteľstvo 

1.  s c h v a ľ u j e 
odpustenie nájomného za druhý štvrťrok 2020 v sume 12 447,72 eur z titulu Zmluvy č. 
2/2005 v znení jej dodatkov č. 1 a 2 nájomcovi SCHOOL s.r.o., so sídlom Župné námestie 
č. 2, 811 03 Bratislava, IČO 35 923 890 za podmienky, že nájomca SCHOOL s.r.o. 
odpustil a/alebo vrátil poplatky za vzdelávanie zákonným zástupcom žiakov navštevujúcim 
súkromné gymnázium, súkromnú základnú škola a súkromnú materskú školu, ktoré 
nájomca SCHOOL s.r.o. prevádzkuje 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          19 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

  
2.  n e s c h v a ľ u j e  

odpustenie 50% nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 64/2015 nájomcovi akad. arch. 
Branislavovi Kulichovi, Vlárska 16, 831 02 Bratislava   

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          12 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      7                                           Starosta 

 
3.  n e s c h v a ľ u j e  

odpustenie 50% nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 63/2015 nájomcovi akad. mal. 
Márii Molčanovej, Javorinská 2, 811 03 Bratislava   
 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          10 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      9                                           Starosta 

 
4.  s c h v a ľ u j e  

odpustenie jedného mesačného nájomného a služieb spojených s nájmom v sume 790,11 
eur z titulu Zmluvy č. 140/2001 v znení jej dodatku nájomcovi JUDr. Eva Imrišová, 
Notársky úrad Junácka 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31 783 686   

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          13 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      6                                           Starosta 

 
 
5.  n e s c h v a ľ u j e  

odpustenie nájomného v sume 1 221,38 z titulu Nájomnej zmluvy č. 207/2018 nájomcovi                      
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Ing. Ľudovítovi Vrbovi, Kulíškova 9, 821 08 Bratislava   
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          11 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      8                                           Starosta 

 
6.  s c h v a ľ u j e  

odpustenie nájomného za mesiac (apríl a máj 2020) v celkovej sume 2 800,00 eur z titulu 
Nájomnej zmluvy č. 126/2019 nájomcovi BZS Company s.r.o., Legerského 3, 831 02 
Bratislava 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          17 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      2                                           Starosta 

 
 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/21    Miestne zastupiteľstvo 

1. b e r i e    n a   v e d o m i e 
preskúmanie Územného plánu zóny Horný Kramer v znení zmien a doplnkov 

2. p o v e r u j e 
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
zabezpečiť obstaranie nového „Územného plánu zóny Horný Kramer 2020“ 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:         17  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/22    Miestne zastupiteľstvo 

b e r i e    n a   v e d o m i e 
informáciu o spracovaní územných plánov zón vrátane prílohy č. 1 a prílohy č. 2 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         18  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/23    Miestne zastupiteľstvo 

po prerokovaní žiadosti o dotáciu v dotačnej komisie 
s c h v a ľ u j e 
dotáciu pre Novomestský športový klub 1922 Bratislava vo výške 10 000,- Eur 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         18  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
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======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/24    Miestne zastupiteľstvo 

po prerokovaní žiadosti o dotáciu v dotačnej komisie 
s c h v a ľ u j e 
dotáciu pre Občianske združenie Kramárik – Rodinné centrum Kramárik vo výške 6 000 €  
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         18  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/25    Miestne zastupiteľstvo 

po prerokovaní žiadosti o dotáciu v dotačnej komisie 
s c h v a ľ u j e 
dotáciu pre OZ ABCedu vo výške 500 € 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          18  

                       Proti:          0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                              Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/26   Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
v zmysle schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uznesením č. 13/04 zo 
dňa 04.02.2020 v rámci položky 642014 „Projekty“ nasledovné občianskej projekty 
participatívneho rozpočtu Bratislava-Nové Mesto pre rok 2020  

Tabuľka 1: Víťazné projekty 

 Porad. Projekt Predkladateľ 

1 Stromoradie na Račianskej ulici OZ Biely kríž 

2 Lepšia cyklodoprava pre Nové Mesto OZ Cyklokoalícia 

3 Vinohrady a mobilná záhrada pre všetkých OZ Vnútroblok 

4 Brána do karpatských viníc Fyzická osoba 

5 Hravé ihrisko OZ Klub rodičov školy Cádrova 

6 
Vonkajšie učebne telesnej výchovy  
a pestovateľských prác MŠ na Revíne OZ Revínček 

7 Workoutové ihrisko - park na Račianskom mýte Fyzická osoba 

8 Revitalizácia povrchu ihriska v MŠ Cádrova OZ Cádrováčik 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         17  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/27   Miestne zastupiteľstvo 
 berie na vedomie 
 informáciu o aktuálnom stave projektu regulovaného parkovania a informáciu o činnosti 
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Novomestskej parkovacej spoločnosti 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         14  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/28   Miestne zastupiteľstvo 

A: súhlasí so zámenou pozemkov registra „C“ KN: 
- parc. č. 11355/21 o výmere 55 m2, zastavaná plocha a nádvorie, okres Bratislava III, 

obec: Bratislava –Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto 
- parc. č. 11355/25 o výmere 198 m2, zastavaná plocha a nádvorie, okres Bratislava III, 

obec: Bratislava –Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto 
- parc. č. 11355/27 o výmere 29 m2, zastavaná plocha a nádvorie, okres Bratislava III, 

obec: Bratislava –Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto  
- parc. č. 11355/30 o výmere 65 m2, zastavaná plocha a nádvorie, okres Bratislava III, 

obec: Bratislava –Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto, 
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481  

za 
pozemky registra „C“ KN: 

- parc. č. 11355/26 o výmere 55 m2, zastavaná plocha a nádvorie, okres Bratislava III, 
obec: Bratislava –Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto 

- parc. č. 11355/26 o výmere 328 m2, zastavaná plocha a nádvorie, okres Bratislava III, 
obec: Bratislava –Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto, 
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Central Zone s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 
01 Bratislava, IČO: 50 414 151 

 
B: s c h v a ľ u j e 

vrátenie pozemkov registra „C“ KN: 
- parc. č. 11355/21 o výmere 55 m2, zastavaná plocha a nádvorie, okres Bratislava III, 

obec: Bratislava–Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto; v účtovnej hodnote 
2 738,50 eur (slovom: dvetisícsedemstotridsaťosem eur 50/100)  

- parc. č. 11355/25 o výmere 198 m2, zastavaná plocha a nádvorie, okres Bratislava III, 
obec: Bratislava–Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto; v účtovnej hodnote 
9 858,60 eur (slovom: deväťtisícosemstopäťdesiatosem 60/100) 

- parc. č. 11355/27 o výmere 29 m2, zastavaná plocha a nádvorie, okres Bratislava III, 
obec: Bratislava –Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto; v účtovnej hodnote 
1 443,94 eur (slovom: jedentisícštyristoštyridsaťtri eur 94/100) 

- parc. č. 11355/30 o výmere 65 m2, zastavaná plocha a nádvorie, okres Bratislava III, 
obec: Bratislava–Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto; v účtovnej hodnote 
3 236,40 eur (slovom: tritisícdvestotridsaťšesť eur 40/100) 

 
; z majetku mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 

00 603 317 do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          14 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 
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Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/29   Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
schvaľuje návrh kúpnej zmluvy podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia                 

 
s podmienkou: 
-  predávajúci podpíšu kúpnu zmluvu podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia najneskôr v lehote 15 

dní odo dňa schválenia tohto uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, ak 
predávajúci v uvedenej lehote kúpnu zmluvu nepodpíšu, toto uznesenie stráca platnosť 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         14  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/30   Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia                 

 

s podmienkou: 
-  budúci predávajúci podpíše zmluvu o budúcej kúpnej zmluve podľa prílohy č. 1 tohto 

uznesenia najneskôr v lehote 15 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia miestnym 
zastupiteľstvom. V prípade, ak budúci predávajúci v uvedenej lehote zmluvu o budúcej 
kúpnej zmluve nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         14  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/31.3 Miestne zastupiteľstvo 

A. berie na  vedomie, že  
1. dňa 25. mája 2020 bolo starostovi Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručené 

oznámenie o zániku mandátu poslanca Mgr. Vladimíra Mikuša. 
2. Zaniká členstvo Mgr. Vladimíra Mikuša v Dotačnej komisii Mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto 
 

B. s c h v a ľ u j e 
a) Bc, Branislava Filipoviča, MBA 
b) Ing. Andreja Árvu 

za členov dotačnej komisie 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         10  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     4                                              Starosta 
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Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/31.4 Miestne zastupiteľstvo 

A. berie na  vedomie, že  
1. dňa 25. mája 2020 bolo starostovi Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručené 

oznámenie o zániku mandátu poslanca Mgr. Vladimíra Mikuša. 
2. Zaniká členstvo Mgr. Vladimíra Mikuša v Miestnej rade  Mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto 
 

B. s c h v a ľ u j e 
Ing. Katarínu Augustinič za riadneho člena Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto, ktorá bude zároveň vykonávať aj funkciu tajomníka miestnej rady 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         10  

                       Proti:         1                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     3                                              Starosta 

 
 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/31.5 Miestne zastupiteľstvo 
 ž i a d a 
 starostu mestskej časti,  

aby zabezpečil vypracovanie písomnej informácie, v ktorej bude uvedené: 
počet právoplatných rozhodnutí stavebného úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
o dodatočnom povolení stavby vydaných od 01.01.2011 s uvedením stavebníka, čísla 
rozhodnutia, umiestnenia stavby 
a) informácie, či sa dodatočne povolená stavba nachádza na pozemkoch vo vlastníctve 

hlavného mesta SR alebo na pozemkoch vo vlastníctve, alebo správe mestskej časti, alebo 
b) na pozemkoch vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb 

Termín: septembrové zasadnutie MZ 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         14  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
 
17/31.6 Miestne zastupiteľstvo 
 ž i a d a 
 starostu mestskej časti, 

aby na základe medializácie kauzy Istrochem/Agrofert pripravil pracovné stretnutie, kde 
osloví p. starostu Ružinova, primátora Bratislavy, zástupcov jednotlivých klubov, zástupcu 
ministerstva životného prostredia, aby sme pripravili ďalší postup, ako budeme v danej 
problematike postupovať a čo všetko vieme spraviť pre obyvateľov, aby sme ochránili hlavne 
ich zdravie. Dané pracovné stretnutie nech sa uskutoční čo najskôr a to v mesiaci júl 2020. 
- bez  pripomienok                                                           
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       Hlasovanie Za:         14  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/31.7 Miestne zastupiteľstvo 

A. berie na  vedomie, že  
1. dňa 25. mája 2020 bolo starostovi Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručené 

oznámenie o zániku mandátu poslanca Mgr. Vladimíra Mikuša. 
2. Zaniká členstvo Mgr. Vladimíra Mikuša v Komisii pre EKO-podnik VPS Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 
 

3. s c h v a ľ u j e 
JUDr. Tomáša Korčeka, PhD. 
Romana Štamberského 
za členov Komisie pre EKO-podnik VPS 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         10  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     4                                              Starosta 

 
 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/31.8 Miestne zastupiteľstvo 
 ž i a d a 
 starostu mestskej časti, 

aby zabezpečil vypracovanie písomnej informácie, v ktorej bude uvedené: 
a) počet a typ vykonaných revízií na budovách vo vlastníctve mestskej časti, alebo v správe 

mestskej časti s uvedením označenia stavby, umiestnenia stavby, typu revízie a dátum 
vykonania revízie 

b) počet uzatvorených poistných zmlúv na jednotlivé budovy vo vlastníctve mestskej časti, 
alebo v správe mestskej časti s uvedením dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy, doby 
trvania poistnej zmluvy a predmetu poistenia. 

Termín: septembrové zasadnutie MZ 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         14  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 
 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2020 
17/31.9 Miestne zastupiteľstvo 
 ž i a d a 
 starostu mestskej časti, 

aby do 30.09.2020 zabezpečil vypracovanie nových a aktuálnych 
- Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové 
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Mesto 
- Zásad poskytovania stravovania a poskytovania finančného príspevku na stravovanie 

dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
- Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru 

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
- - bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         14  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 
 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
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3.Zrušené boli uznesenia 
======================================================================== 
 


