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

Z á p i s n i c a 
 

z 18. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  23.03.2021 

 

Prítomní: Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec,  Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. Vaškovič, Ing. Winkler,  

Mgr. Weiss, Mgr. Kusý, Ing. Olexík, PhD., Ing. Böhm. 

Ospravedlnení: Mgr. Petrovič, Ing. Katarína Augustinič. 

Neospravedlnení:  0 

 

 Rokovanie 18. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa konalo 

prostredníctvom aplikácie zoom, zasadnutie o 9:15 hod. otvoril Mgr. Rudolf Kusý,  starosta mestskej 

časti. 

 Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkou (uznesenie č. 

18/01): do programu  rokovania zaradiť body 

   R1 -  Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021 

        R2 - Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021 a 

mesačnej odmeny z mesačného platu 

        R3 - Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

         R4 - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto 

 

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. arch. Vaškovič (uznesenie č. 

18/02). 

 

 Miestna  rada prerokovala predložené materiály v tomto poradí: 

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

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

oddelenia hospodárskeho a finančného. 

Zo zasadnutí komisií vznikli požiadavky na predkladateľa: 

1. Materiál prerokovať v poslaneckých kluboch 
2. Predložiť následne na rokovanie MR a MZ 

 

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Paracková, Ing. Effenbergerová, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. 

Vlačiky PhD., Ing. Winkler, Ing. Gašpierik. JUDr. Mikulec. 

Z diskusie vznikli požiadavky na predkladateľa: 

1. preveriť či v cenových ponukách získaných od  možných budúcich dodávateľov na 

„Odstránenie lávky pri Palme „ sú zarátané aj poplatky za :    

1. Poskytnutie napäťových výluk trakčného vedenia  

2. Poskytnutie výluky traťových koľají . 

2. zabezpečiť cenový prieskum na projektovú dokumentáciu na revitalizáciu námestie pred KC 

Ovručská 

3. doplniť do materiálu položku pre vybavenie odpadovými košmi na psie exkrementy v lokalite 

Tržnica – Poliklinika – Konská železnica vo výške 2000 € (návrh Ing. Gašpierik) 

4. Vypustiť z materiálu položku na projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia verejného 

priestranstva Americká/Ľubľanská 

5. Vyriešiť z bežných, prípadne kapitálových výdavkov potrebnú sanáciu múrov na športovisku 

Ladzianskeho 

6. Upraviť výšku sumy na projektovú dokumentáciu verejného priestranstva Ovručská 

(námestie pred KC Ovručská) podľa cenového prieskumu, prípadne dočasne túto položku 

vypustiť z materiálu. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
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PRÍTOMNÍ:  6 

ZA:  Ing. Gašpierik, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD., Mgr. Weiss, Ing. 

Winkler. 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: JUDr. Mikulec 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 18/03. 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mest o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby  

Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. 

Iveta Marčíková, vedúca oddelenia sociálnych služieb a Mgr. Katarína Velšmídová, referent 

oddelenia sociálnych služieb. 

Zo zasadnutí komisií vznikli požiadavky na predkladateľa: 

1. MČ opätovne zaregistrovať sociálnu službu, ktorá bola v komunitnom centre zrušená a 

následne implementovať do navrhovaného VZN 

2. Žiadajú doplniť materiál o informácie: 

- aký bude mať uvedený materiál vplyv na rozpočet MČ., 

- akým spôsobom budú klienti informovaní o zmenách vo financovaní úhrad za poskytovanie 

sociálnych služieb.  

- o činnosti Komunitného centra Ovručská za rok 2019 (predloženie rozpočtu KC vrátane 

rozdelenia na prevádzkové a osobné  náklady, ako aj  doplniť informáciu o aktivity akým 

skupinám obyvateľov poskytuje). 

3. Zvolať osobitné rokovanie k registrácii sociálnej služby krízovej intervencie, lebo oprávnenie 

na jej poskytovane v KC Ovručská zaniklo MČ BANM 31. 1. 2021 

 

V diskusii vystúpili: Mgr. Marčíková, Mgr. Kusý. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  6 

ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 

PROTI:  - 

             ZDRŽAL SA:. Vlačiky PhD. 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 18/04.  

 

 

3. Návrh  na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Parkio – Servicos Informatica 

LDA 

 Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. 

Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 

súpisných čísiel a správy pozemkov. 

V diskusii vystúpili: Mgr. Moravcová Tomčíková, Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik, Mgr. Weiss. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  6 

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

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: Ing. Gašpierik, Mgr. Weiss 

Materiál nebol schválený. 

 

4. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľného majetku – pozemok registra 

„C“ KN parc. č. 6128/13, k. ú. Vinohrady 
 Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM spracovateľ materiálu je Mgr. 

Jana Biharyová, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 

Zo zasadnutia komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby vznikli požiadavky na 

predkladateľa: 

1. materiál stiahnuť z rokovania MR  
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2. problematiku došetriť a dovybaviť potrebnými náležitosťami a až potom sa ňou zaoberať na 

rokovaní komisie, MR a MZ 

 

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, , Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. Vaškovič Ing. Winkler, Mgr. 

Biharyová, Ing. Gašpierik, Ing. Olexík, PhD., JUDr. Mikulec. 

Z diskusie vznikli požiadavky na predkladateľa: 

1. žiadať peniaze za nájom pozemku vo vlastníctve MČ BNM 

2. vyzvať žiadateľku o odpredaj pozemku na predloženie dokladov stavebné povolenie alebo 

ohláška zrealizovanej stavby na pozemku vo vlastníctve MČ BNM 

3. stavebný úrad začať štátny stavebný dozor na zrealizované stavby na pozemku vo vlastníctve 

MČ BNM - prešetriť okolnosti za akých bol postavený na pozemku bazén 

4. pristúpiť k vydaniu bezdôvodného obohatenia sa zo strany užívateľky a to aj súdnou cestou 

 

Hlasovanie o predloženom materiály: 

PRÍTOMNÍ:  6 

ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD., Mgr. 

Weiss, Ing. Winkler. 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 18/05.  

 

 

5. Návrh na schválenie výpožičky časti nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 97 

(Stredisko kultúry) pre spoločnosť Laser therapy, k. s. 
 Materiál predložil Mgr. Mária Priečinská, riaditeľka Strediska kultúry MČ B-NM spracovateľ 

materiálu je Mgr. Jana Biharyová, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie 

súpisných čísiel a správy pozemkov. 

Zo zasadnutia komisie finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom vznikla požiadavka na 

predkladateľa: 
1. Autoremedúrou prijal spracovateľ do uznesenia namiesto: na dobu určitú do trvania núdzového 

stavu, nahradiť: pokiaľ bude trvať povinné testovanie, poznámka: upraviť aj v zmluve v článku 
III v bode 1. 

 

V diskusii vystúpili: Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Biharyová, Mgr. Priečinská, Mgr. Kusý. 

Z diskusie vznikla požiadavka na predkladateľa: 

1. Zvolať spoločné stretnutie starostu so zástupcom spoločnosti Laser therapy, k. s. a za účasti 

Mgr. Priečinskej,  Ing. arch. Vaškoviča a dodávateľa vybavenia rekonštruovaných vstupných 

priestorov SK a doriešiť možnosti ďalšieho pôsobenia spoločnosti Laser therapy, k. s. vo 

vstupných priestoroch SK počas rekonštrukcie. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania. 

 

 

6. Návrh na odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými opatreniami k zabráneniu šírenia 

nákazlivej nebezpečnej choroby COVID -19 

Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. 

Jana Biharyová, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 

Zo zasadnutia komisie finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom vznikla požiadavka na 

predkladateľa: 

1. preveriť, či je parkovacie miesto súčasťou nejakej zmluvy, alebo je využívané bezplatne 

 

V diskusii vystúpili: Ing. Olexík, PhD. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  6 



 4 

ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. 

Weiss, Ing. Winkler. 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 18/06.  

 

 

7. Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 11258/7 o výmere 4 m² 

zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská Cesta 7 v Bratislave, súp. č. 10097  

Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. 

Mária Mäsiarová, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 

Zo zasadnutia komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby vznikla požiadavka na 

predkladateľa: 
1. Doplniť materiál o jednoduchú situáciu umiestnenia výťahu k bytovému domu. 

 

V diskusii vystúpili: Mgr. Mäsiarová, Ing. arch. Vaškovič. 

Z diskusie vznikla požiadavka na predkladateľa: 
1. Doplniť materiál o jednoduchú situáciu umiestnenia výťahu k bytovému domu. 
 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  6 

ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. 

Weiss, Ing. Winkler. 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 18/07.  

 

 

8. Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/2 o výmere 19 

m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové 

Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľa 

Daniela Fediča 

Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. 

Mária Mäsiarová, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 

Zo zasadnutia komisií vznikli požiadavky na predkladateľa: 

1. preskúmať aj aktuálnu situáciu fyzicky aj majetkovo-právne nadväzujúcich pozemkov, ako sú 

podľa ortofotomapy umiestnené jednotlivé stavby, 

2. vykonať štátny stavebný dohľad v danej lokalite a preveriť cenu pozemkov. 

 

V diskusii vystúpili: Mgr. Mäsiarová, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD. 

Z diskusie vznikla požiadavka na predkladateľa: 
1. Prešetriť stav okolitých pozemkov, či sú na pozemky platné nájomné zmluvy a či sa aj 

platí nájomné 
2. Stavebný úrad prešetriť či prenosná garáž nie je umiestnená  na čierno a preveriť či na 

tento pozemok je platná nájomná zmluva a platí sa nájom. 
 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  6 

ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: Mgr. Vlačiky PhD. 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 18/08.  
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9. Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/3 o výmere 19 m2 

zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľky Mgr. Ľuby Lučanskej 
Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. 

Mária Mäsiarová, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 

Zo zasadnutia komisií vznikli požiadavky na predkladateľa: 

1. preskúmať aj aktuálnu situáciu fyzicky aj majetkovo-právne nadväzujúcich pozemkov, ako sú 

podľa ortofotomapy umiestnené jednotlivé stavby, 

2. vykonať štátny stavebný dohľad v danej lokalite a preveriť cenu pozemkov. 

 

V diskusii  nikto nevystúpil 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  6 

ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: Mgr. Vlačiky PhD. 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 18/09.  

 

 

10. Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2286, v katastrálnom území Báhoň, pre 

Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň  

 Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je 

Mgr. Zuzana Kozáková, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy pozemkov. 

Zo zasadnutia komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby vznikla požiadavka na 

predkladateľa: 

1. rokovať s potencionálnym záujemcom o výške kúpnej ceny 

 

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý,  Ing. arch. Vaškovič, JUDr. Mikulec – navrhol zvýšiť cenu na 3 – 

4€/m². 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  5 

ZA:  Ing. Gašpierik, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. Winkler. 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: JUDr. Mikulec, 

Materiál nebol schválený 
 

11. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2591, 

v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň 

 Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je 

Mgr. Zuzana Kozáková, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy pozemkov. 

 

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý,  Ing. arch. Vaškovič, JUDr. Mikulec – navrhol zvýšiť cenu na 3 – 

4€/m². 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  5 

ZA:  Ing. Gašpierik.  

PROTI:  JUDr. Mikulec, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. Winkler. 

ZDRŽAL SA: -  

Materiál nebol schválený 
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12. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2, katastrálne 

územie Nové Mesto pre spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. 

Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. 

Jana Biharyová, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 

 

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  5 

ZA:  Ing. Gašpierik. Mgr. Vlačiky PhD., 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: JUDr. Mikulec, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss. 

Materiál nebol schválený 
 

 

13. Rôzne 

 R1 – Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021 
Materiál predložili poslanci Ing. Stanislav Winkler, zástupca starostu MČ B-NM, spracovateľom 

materiálu je Ing. Iveta Paracková, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného. 

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý  

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  6 

ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD., Mgr. 

Weiss, Ing. Winkler. 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 18/10.1. 

 

 
 R2 – Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021 a 

mesačnej odmeny z mesačného platu 
Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ BNM, Ing. Iveta Paracková, vedúca 

oddelenia hospodárskeho a finančného. 

V diskusii nikto nevystúpil. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  6 

ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD., Mgr. 

Weiss, Ing. Winkler. 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 18/10.2. 

 

 
 R3 – Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom 

pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. 

Jana Biharyová, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 

 

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

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  6 

ZA:  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 

PROTI:  Mgr. Vlačiky PhD. 
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ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 18/10.3.  

 

 
      R4 - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto 

Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti, spracovateľ materiálu je Ing. Olexík, 

PhD., prednosta MÚ MČ B-NM.  

V diskusii vystúpili: Mgr. Vlačiky PhD., Ing. Olexík, PhD. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  5 

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

Winkler. 

PROTI:   

ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 18/10.4.  

 

 
Rôzne: 

1. JUDr. Mikulec – vrátil sa k debate z MZ na tému čo môže a nemôže poslanec miestneho 

zastupiteľstva, uviedol citáciu zo zákona na čo je poslanec oprávnený, položil otázky aké 

sú možnosti poslanca, či môže konať, čo môže urobiť napr. čo sa týka stavebného 

konania. 

Mgr. Kusý – ponúkol konzultáciu s právnym oddelením a právnikom stavebného úradu. 

JUDr. Mikulec – požiadal o dohodnutie termínu stretnutia. 

Mgr. Kusý – stretnutie dohodne Ing. Haile,  

 

O 11:25 predsedajúci ukončil zasadnutie MR. 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Ignác Olexík, PhD.          Mgr. Rudolf  Kusý 

           prednosta MÚ B-NM         starosta MČ B-NM   

  

 

 

 

 

      Ing. arch. Peter Vaškovič 

Overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 23.03. 2021 

Zapísala: Ing. Libuše Jamnická v.r.  


