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

Z á p i s n i c a 
 

zo 17. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  23.02.2021 

 

Prítomní: Ing. Katarína Augustinič, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec,  Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky 

PhD., Ing. arch. Vaškovič, Ing. Winkler,  Mgr. Weiss, Mgr. Kusý, Ing. Olexík, PhD., Ing. 

Böhm. 
Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnení:  0 

 
 Rokovanie 17. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa konalo 

prostredníctvom aplikácie zoom, zasadnutie o 9:12 hod. otvoril Ing. Stanislav Winkler – zástupca 

starostu mestskej časti. 

 Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania bez pripomienok (uznesenie č. 

17/01. 

 

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Libora Gašpierika (uznesenie č. 

17/02). 

O 9:20 prevzal vedenie miestnej rady Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti. 

  

 

Miestna  rada prerokovala predložené materiály v tomto poradí: 

 

1. Návrh na druhú zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2021  
 

Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ BNM, spracovateľ Ing. Iveta Paracková, 

vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného. 
 

Zo zasadnutia komisií vyšlo stanovisko: 
1. komisie materiál prerokovali a  odporúčajú o návrhu diskutovať a rokovať na úrovni MZ, resp. 
poslaneckých klubov, 
2. komisia pre školstvo a vzdelanie materiál stiahla z rokovania, nakoľko jednotlivým komisiám nebol 
predložený jednotný návrh materiálu (2 verzie). 
 

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, JUDr. Mikulec, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Petrovič, Ing. Winkler. 

Mgr. Vlačiky PhD., Mgr. Weiss, Ing. Gašpierik, Ing. Paracková. 

Ing . Winkler predložil pozmeňujúci návrh: časť c) položka – PD rozšírenie parkovacej zóny – navýšiť 
prostriedky z pôvodných 6000 € na 10000 €. Predkladateľ Mgr. Kusý prijal návrh autoremedúrou. 

 

Ing. Gašpierik navrhol do materiálu zapracovať čiastku vo výške 19000 € pre EKO-podnik VPS, ktorú 
nevyčerpali v roku 2020. Požiadavka sa bude riešiť na spoločnom stretnutí starostu Mgr. Kusého 

s riaditeľom EKO-podniku VPS Mgr. Mikušom a vedúcou oddelenia hospodárskeho  Ing. Parackovou. 

 
Z diskusie vznikli požiadavky na predkladateľa: 

1. doplniť materiál do MZ o komunikáciu so Slovenským pozemkovým fondom; 

2. doplniť materiál do MZ o grafické znázornenie miestností, kde sa bude nachádzať Front office – 

minimálne vyznačenie miestností; 
3. doplniť materiál do MZ o grafické znázornenie plánovaných lokalít pre zeleň  - vnútroblok 

Americká/Ľubľanská – rekonštrukcia verejného priestranstva a Mierová kolónia – vybudovanie 

parkov. 
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Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 

ZA:  Ing. Augustinič, JUDr. Mikulec, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. 
Weiss, Ing. Winkler 

PROTI:  Ing. Gašpierik 

ZDRŽAL SA: Mgr. Petrovič 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 17/03. 

 

 

2. Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2021 a o čerpaní finančných prostriedkov v roku 

2019 a 2020 

 
Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ BNM, spracovatelia Mgr. Ján Borčin, tajomník 

Redakčnej rady HNM a Ing. Jana Škutková, výkonná redaktorka HNM. 

 
V diskusii vystúpili: Ing. arch. Vaškovič, Ing. Škutková. 

Z diskusie vznikla požiadavka na predkladateľa: 

1. doplniť materiál do MZ v časti Redakčná rada o meno poslanca Bc. Branislava Filipoviča, MBA, 
člena redakčnej rady. 

 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

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

Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 

PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 

 Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 17/04.  

 

Rôzne: 
1. JUDr. Mikulec – Nesplnené uznesenie z roku 2020 – 17/31.8 – vypracovanie písomnej 

informácie k vykonaným revíziám a uzatvoreným poistným zmluvám na budovách vo 

vlastníctve alebo správe mestskej časti. 
Mgr. Kusý – správa bola spracovaná, nebola vyhovujúca. Úloha prednosta Ing. Olexík, 

PhD.: skontaktovať sa s Ing Árvom a zabezpečiť dopracovanie materiálu podľa 

požiadaviek. 
2. JUDr. Mikulec – Nesplnené uznesenie z roku 2020 - 17/31.14 – vypracovanie písomnej 

informácie - prehľad mestskou časťou objednaných alebo zhotovených projektových 

dokumentácií za obdobie od 01.01.2011 – 23.09.2020, ich reálne stavebné využitie 

a náklady s nimi spojené. 
Mgr. Kusý – materiál je potrebné dopracovať o informácie o využití projektových 

dokumentácií. Do konca týždňa bude správa hotová a zaslaná. 

3. Ing. Augustinič – Parkovacie miesta pre občanov na ulici Vajnorská – sú označené 
značkou pre parkovanie len pre potreby futbalového štadióna a občania ich nemôžu 

využívať. 

Mgr. Kusý – Boli novovybudované 4 parkovacie miesta na predĺžení Príkopovej ulice a je 
požiadavka na ich zahrnutie do rezidenčného parkovania pre občanov. Je potrebné 

odstrániť značky. Ďalšia požiadavka je na parkovanie rodičov žiakov ZŠ s MŠ 

Kalinčiakova na novej Kalinčiakovej ulici medzi Kalinčiakovou a futbalovým štadiónom. 

Futbalový štadión súhlasil s odstránením značiek a s požiadavkami občanov. MÚ pripraví 
materiál s návrhom na odstránenie všetkých značiek, aby sa situácia okolo parkovania 

doriešila. 

 
 



 3 

4. Mgr. Weiss – Problém s bývalým riaditeľom ZŠ s MŠ Riazanská – prosba o pomoc 

s riešením situácie zo strany MÚ. 

Mgr. Kusý – na úrad boli doručené sťažnosti od bývalého riaditeľa. 
Ing. Böhm – na sťažnosť zaslal odpoveď. 

 

O 10:00 predsedajúci ukončil zasadnutie MR. 
 

 

 
 

 

 

 
  Ing. Ignác Olexík, PhD.          Mgr. Rudolf  Kusý 

           prednosta MÚ B-NM         starosta MČ B-NM   

  
 

 

      
Ing. Libor Gašpierik 

Overovateľ 

 

 
 

 

 
Bratislava 23.02. 2021 

Zapísala: Ing. Libuše Jamnická v.r.  


