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

Z á p i s n i c a 
 

z 19. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  25.05.2021 

 

Prítomní: Ing. Katarína Augustinič, Ing. Gašpierik, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. 

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

Ospravedlnení: 0 
Neospravedlnení:  JUDr. Mikulec 

 

 Rokovanie 19. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa konalo 
prostredníctvom aplikácie zoom, zasadnutie o 9:10 hod. otvoril Mgr. Rudolf Kusý,  starosta mestskej 

časti. 

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

19/01):  
Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Mgr. Petrovič (uznesenie č. 19/02). 

 

 Miestna  rada prerokovala predložené materiály v tomto poradí: 

1. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021 

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

oddelenia hospodárskeho a finančného. 
 

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

Petrovič  

Z diskusie vznikla požiadavka na predkladateľa: 
1. Doplniť do uznesenia: obstarávanie projektovej dokumentácie  podľa bodov i) a j) materiálu 

musí byť v prípade získania dotácie z fondov pred začatím obstarávania schválené MZ. 

Predkladateľ prijal návrh autoremedúrou. 
Z diskusie vznikla požiadavka na prednostu: 

1. V spolupráci s Ing. arch. Vaškovičom naformulovať návrh uznesenia k materiálu 

predkladanému do MZ tak, aby bolo v súlade s legislatívou. 
 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  7 

ZA:  Ing. Augustinič, Ing. Gašpierik, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 
PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD., 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 19/03. 
 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2020 

 

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

oddelenia hospodárskeho a finančného. 

 

Zo zasadnutí komisií vznikli požiadavky na predkladateľa: 
1. dodržiavať termín na predkladanie materiálu 

 

V diskusii vystúpili: Mgr. Petrovič, Ing. Böhm, Ing. Winkler, Ing. Olexík, PhD. 
Z diskusie vznikla požiadavka na predkladateľa: 

1. Predložiť stanovisko miestneho kontrolóra k predkladanému materiálu na MZ dňa 08.06.2021. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  7 
ZA:  Ing. Augustinič, Ing. arch. Vaškovič, Ing. Winkler. 
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PROTI:  - 

             ZDRŽAL SA:. Ing. Gašpierik, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD., Mgr. Weiss. 

Materiál nebol schválený.  
 

 

3. Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2021/2022, 2022/2023 a 

2023/2024. 
 Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. 

Lucia Sedelačíková, poverená vedením oddelenia školstva. 

 

Zo zasadnutí komisií vznikli požiadavky na predkladateľa: 
1. do 01.06.2021 zriadiť pracovnú komisiu zloženú z pracovníkov MÚ, poslancov MZ a 

odborníkov, ktorá predložený návrh koncepčného zámeru dopracuje najneskôr v termíne 

do 30.06.2021; 
2. doplniť merateľné ukazovatele – plánované navýšenie počtu miest/tried v MŠ a v ZŠ; 

3. doplniť konkrétne/existujúce kapacity k najbližšiemu šk. roku (september 2021)  

4. doplniť záväzné termíny realizácie zväčšenia kapacít v MŠ, ZŠ; 
5. doplniť aj harmonogram/časovú postupnosť/akčný plán realizácie zvýšenia kapacít v 

MŠ/ZŠ (PD, VO, realizácia, otvorenie...); 

6. doplniť špecifikáciu finančných zdrojov k jednotlivým návrhom (vlastné, cudzie: úver/EU 

zdroje) na realizáciu; 
7. doplniť informáciu o konkrétnom využití priestorov na ZŠ Riazanská k IX.2021, ktoré 

vzniknú po odchode súkromnej školy HOST. 

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

Z diskusie vznikla požiadavka na predkladateľa: 

1. Doplniť do predkladaného materiálu všetky pripomienky z komisie pre školstvo a vzdelávanie; 

2. do 01.06.2021 zriadiť pracovnú komisiu zloženú z pracovníkov MÚ, poslancov MZ a 
odborníkov, ktorá predložený návrh koncepčného zámeru dopracuje najneskôr v termíne do 

30.06.2021; 

3. stiahnuť materiál z rokovania a predložiť ho až po jeho úplnom dopracovaní pracovnou 
komisiou. 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania.  
 

4. Návrh na neschválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k neskolaudovanej 

nehnuteľnosti bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 10403/20 pre katastrálne územie 

Nové Mesto evidovanom na GP č. 3/2013 úradne overenom dňa 22.01.2013 pod číslom 

86/2013 
 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. Petrovič, Ing. Gašpierik, Mgr. Kusý, Ing. Augustinič, Ing. arch. Vaškovič 

Ing. Winkler, Mgr. Biharyová. 
O 9:45 prevzal vedenie MR zástupca starostu Ing. Winkler. 

 

Hlasovanie o predloženom materiály: 

PRÍTOMNÍ:  7 
ZA:  Ing. Augustinič, Mgr. Petrovič, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD., Mgr. 

Weiss, Ing. Winkler. 

PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 19/04.  
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5. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového 

priestoru - kancelárie č. 404 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 

2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej 

intervencie 
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. 

 

V diskusii nikto nevystúpil. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  7 

ZA:  Ing. Augustinič, Ing. Gašpierik, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. 

Vaškovič, Mgr. Weiss, Ing. Winkler. 
PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: - 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 19/05.  

 

9. Rôzne: 

  
1. Mgr. Vlačiky PhD. – problémy s personálnym obsadením na oddelení školstva, na počet 

škôl a škôlok by mali byť 3 pracovníci. Kto bude za úrad pracovať v pracovnej komisii 

k materiálu Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-
technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení? 

Ing. Olexík, PhD. – v pracovnej skupine za úrad bude pracovať Mgr. Sedlačíková 

a následne sa zapojí nový vedúci oddelenia, ktorý bol vybratý. A ten následne bude riešiť 

personálne obsadenie oddelenia. 
2. Mgr. Vlačiky PhD. – kedy bude skolaudovaný parčík Skalka?  

Ing. Winkler – prebehlo kolaudačné konanie, chýba stanovisko Okresného úradu, ktoré si 

musí zabezpečiť Magistrát. Následne môže byť parčík skolaudovaný. 
3. Mgr. Weiss – predložiť materiál Záverečný účet až na zasadnutie MZ dňa 15.06.2021. 

Ing. Winkler – treba predložiť čo najskôr, aby sa mohli začať čerpať ušetrené finančné 

prostriedky. 
4. Mgr. Weiss – rokovanie so starostom MČ Rača o využívaní priestorov po HOST na 

Riazanskej – Ako dopadlo? 

 

 
O 10:00 predsedajúci ukončil zasadnutie MR. 

 

 
 

 

 
  Ing. Ignác Olexík, PhD.          Mgr. Rudolf  Kusý 

           prednosta MÚ B-NM         starosta MČ B-NM   

  

 
 

 

 
      Mgr. Juraj Petrovič 

Overovateľ 

 

 
Bratislava 25.05. 2021 

Zapísala: Ing. Libuše Jamnická v.r.  


