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Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo konštatuje, že: 

 

1. Trvá plnenie uznesení:  22/23; 27/28.01; 05/25.3; 08/31.4; 09/16.3; 

09/16.8; 09/17.1; 13/14; 16/29.7; 16/29.9; 17/31.12; 17/31.13; 17/31.16; 

18/28;  19/09; 19/24; 19/32; 19/33; 19/36.1; 19/36.2; 19/36.3; 19/36.4; 

19/36.6;23/06;23/22.2;24/10;24/18.1;24/18.2;24/18.4;25/05;27/08;27/09;27/10

;27/11;28/09;27/10;27/11;28/09;29/04.6;29/04.7;30/07;30/09;30/18;30/29.1; 

30/29.3; 

2. Splnené boli uznesenia: 

22/06;23/05,24/06;24/17;25/04;26/04;26/05.1,26/05.2;27/04;28/07;28/08; 

29/04.5;30/06;30/08;30/10;30/11;30/12;30/13;30/14;30/15;30/16;30/17;30/19;

30/20;30/21;30/22;30/23;30/24;30/25;30/26;30/27;30/28;30/29.2 

3. Zrušené boli uznesenia:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Trvá plnenie uznesení: 

 

 
 

 

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia: 12.12.2017 

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 RIEŠENÍ  

 

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 

 
o zabezpečenie vyhlásenia stavebnej uzávery v lokalite Nobelova 

- bez pripomienok 

Hlasovanie Za: 14 

Proti: 0 Mgr. Rudolf Kusý 
Zdržali sa: 0 Starosta 

Vyhodnotenie: V RIEŠENÍ  
======================================================================== 

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 RIEŠENÍ 

======================================================================== 
 

Harmonogram spracovania technickej analýzy stavu školských stavieb 
Názov objektu 
Meno štatutára/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 
( SPLNENÉ 17.2.2020) 
 
Telocvičňa  
Bronislava Hostačná 
( SPLNENÉ 17.2.2020) 
 
Jedáleň s kuchyňou 
Silvia Tomanovičová  
Bronislava Hostačná 
( SPLNENÉ 17.2.2020) 
 
MŠ Na Revíne 14 
Mgr. Eva Adamková  
Juraj Kerestúr 
30. november 2019 
( SPLNENÉ 21.11.2019) 

 
ZŠ s MŠ Jeséniová 
ZŠ Jeséniová 54 
Ing. Zuzana Salíniová 
Viktor Magic – zmena po odchode Jozef Varga  
31. október 2019- zmena plnenie 31.7.2021  
( SPLNENÉ 29.5.2021) 
- plánovaná vstavba podkrovia 
 
 
 
Telocvičňa Jeséniová(  pripravovaná novostavba) 
Ing. Zuzana Salíniová  
Jozef Varga 
Nie je potreba posúdenia- plánovaná stavba  
 
MŠ Jeséniová 61 
Martina Salamonová  
Jozef Varga Alžbeta Bajzová 
31.október 2020- zmena plnenia 31.10.2021  
- plánovaná nadstavba 

 

ZŠ s MŠ Odborárska 
 
Zš Odborárska 2 
Mgr. Ľubica Daneková  
Viktor Magic- zmena po odchode Juraj Kerestúr  
30. november 2019- zmena plnenia 30. september 2021 
 
Telocvičňa  
Viktor Magic - zmena po odchode Juraj Kerestúr 
30. november 2019- zmena plnenia 30. september 2021 
 
MŠ Odborárska 2 
Ružena Vlasáková  



Viktor Magic zmena po odchode Juraj Kerestúr 
30. november 2019- zmena plnenia 30. september 2021 
 
Materské centrum Vihorlatská (budúca MŠ Vihorlatská) 
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. Zmena Mgr. Katarína ČUNTALOVÁ 
Jozef Varga  
31. január 2020- zmena plnenia 30. september 2021 
 
Jedáleň s kuchyňou  
Viktor Magic zmena Jozef Varga  
31. január 2020  zmena plnenia 30. september 2021  
 
Telocvičňa Riazanská 
PhDr. Ján Papuga, Zmena Mgr. Katarína ČUNTALOVÁ 
Bronislava Hostačná 
31. január 2020 - zmena plnenia 30. september 2021   
 
 
Školák klub  
Peter Blaho  
Viktor Magic - Bronislava Hostatčná  
31. január 2020- rekonštrukcia 6-7/2021 
( SPLNENÉ 31.12.2020 
 
 
 
MŠ Teplicka 5 -stará 
Sabína Neumannová  
Juraj Kerestúr  
31. január 2020 
( SPLNENÉ 16.1. 2020 ) 
MŠ Teplická -nová  
Juraj Kerestúr  
31. január 2020 
SPLNENÉ- pripravená výstavba  
 
MŠ Letná 7 
Mgr. Veronika Macháčová 
Pavol Sulík Ing. Bajzová 
31. január 2020- zmena plnenia 30. september 2021 

 
ZŠ s MŠ Za kasárňou 
ZŠ Za kasárňou 2 
PaedDr. Monika Hulenová  
Zita Marušáková  
12. september 2019 
(SPLNENÉ 11.9.2019) 
 
Telocvičňa  
Zita Marušáková 
 (SPLNENÉ 11.9.2019) 
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) 
 
Telocvičňa   
Zita Marušáková 
( SPLNENÉ 23.1.2020) 
 
Budova Gymnázia  
Zita Marušáková 
( SPLNENÉ 23.1.2020) 
 
MŠ Osadná 5  
Anetta Miertušová  
Bronislava Hostačná  
1. marec 2020 
( SPLNENÉ 26.2 a 2.3.2020) 
 
MŠ Rešetková 6 
Valéria Zemánková  
Bronislava Hostačná 
( SPLNENÉ 26.2 a 2.3.2020) 
 
 
 

ZŠ s MŠ Kalinčiakova 
ZŠ Kalinčiakova 12  
Dušan Noga  
Viktor Magic- zmena po odchode Ing. arch. Alena Jánošíková Ing. Raučina 
1. marec 2020- zmena plnenia 30. september 2021 
zmena plnenia 30. september 2021 
 
MŠ Kalinčiakova 12 
Mgr. Marta Marková  
Viktor Magic zmena po odchode Ing. arch. Alena Jánošíková Ing. Raučina 
zmena plnenia 30. september 2021 

 
ZŠ s MŠ Sibírska 
ZŠ Sibírska 39 
Mgr. MilenaPartelová  
Bronislava Hostačná  
1. máj 2020 zmena plnenia 30. september 2021 

 
Telocvičňa  
Bronislava Hostačná 
1. máj 2020 zmena plnenia 30. september 2021 

 
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 zmena plnenia 30. september 2021 
 
MŠ Pionierska 12/A 
Mgr. Anna Mračková  
Pavol Sulík  zmena po odchode Ing. Bajzová 
1. máj 2020 zmena plnenia 30. september 2021 
 
 
SOCIALNE SLUŹBY 

Detské Jasle Robotnícka 
Mgr. Zuzana Červenková  
Pavol Sulík zmena po odchode Ing. Bajzová 
31. marec 2020 zmena plnenia 30. september 2021 
Vo pozastavené -IROP 
 
 
DJ Vihorlatská- novostavba  
Detské Jasle Vihorlatská  
Pavol Sulík zmena po odchode Ing. Raučina 
(SPLNENÉ 30.4.2020 PD ukončená ) 

 

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 6 mesiacov. 

 

Plnenie k 6.4.2021: z dôvodu uzatvorených škôl  a z dôvodu nariadení vlády SR a Vyhlášok 

Hlavného hygienika SR k obmedzeniu pohybu  osôb je spracovávanie technických analýz stále 

pozastavené na dobu neurčitú , do skončenia opatrení. Po uvoľnení opatrení sa na technických 

analýzach bude riadne pokračovať. Predpoklad ukončenia technických analýz  je k septembru 2021. 



 
HARMONOGRAM       
      

Názov objektu  
meno 
štatutára/zástupcu  

Meno referenta - 
spracovateľa 

Predpokladaný 
dátum 

predloženia 
analýzy 

zmena 
plnenia plnenie 

ZŠ s MŠ  Cádrová            

ZŠ  Cádrová 23 
Mgr. Mária 
Dolnáková Bronislava  Hostačná  

30.11 2019 

  17.2.2020 

MŠ Cádrová 15 Katarína Gáforová Bronislava  Hostačná    17.2.2020 

Telocvičňa    Bronislava  Hostačná    17.2.2020 

Jedáleň s kuchyňou Silvia Tomanovičová Bronislava  Hostačná    17.2.2020 

MŠ Na Revíne 14 Mgr. Eva Adamková Juraj Kerestúr  30. 11 2019   21.11.2019 

ZŠ s MŠ Jeséniová      
 

    

ZŠ Jeséniová 54 Ing. Zuzana Salíniová 
Viktor Magic  
Alžbeta Bajzová 

31. 10. 2019 
31.7.2021  30.9.2021 

Telocvičňa Jeséniová 
( nová ) Ing. Zuzana Salíniová Jozef Varga  

31. 10. 2019 
 Výstavba    

MŠ Jeséniová 61 Martina Salamonová 
Jozef Varga  
Alžbeta Bajzová 31.7.2021  30.9.2021 

ZŠ s MŠ  
Odborárska      

 

    

Zš Odborárska 2 
Mgr. Ľubica 
Daneková 

Viktor Magic  
Juraj Kerestúr  

30. 11.2019 

30.9.2021   

Telocvičňa    
Viktor Magic   
Juraj Kerestúr  30.9.2021   

MŠ Odborárska 2 Ružena Vlasáková 
Viktor Magic  
Juraj Kerestúr  30.9.2021   

Materské centrum 
Vihorlatská      
   ( budúca MŠ)    

Pavol Sulík  
Jakub Raučina 
 

1. 11.2019 
  31.12.2019 

ZŠ s MŠ  Riazanská      
     

ZŠ Riazanská 75 
Mgr. Katarína 
Čuntalová 

Jozef Varga  
Broňa Hostačná 

31. .1.2020 
30.9.2021   

Jedáleň s kuchyňou  
Mgr. Katarína 
Čuntalová 

Viktor Magic  
Broňa Hostačná 

31. 1.2020 
30.9.2021   

Telocvičňa Riazanská 
Mgr. Katarína 
Čuntalová 

Jozef Varga  
Broňa Hostačná 

31. 1. 2020 
30.9.2021   

Školák klub  Peter Blaho 
Viktor Magic 
Broňa Hostačná  

31. 1. 2020 
rekonštrukcia   

MŠ Teplicka  5 -stará Sabína Neumannová Juraj Kerestúr  
31. 1. 2020 

  16.1.2020 

MŠ Teplická -nová   Juraj Kerestúr  31. 1. 2020 výstavba   

MŠ Letná 7 
Mgr. Veronika 
Macháčová 

Pavol Sulík  
Alžbeta Bajzová 

31. 1. 2020 
30.9.2021  30.9.2021 

          

ZŠ s MŠ  Za 
kasárňou      

 

    

ZŠ Za kasárňou 2 
PaedDr. Monika 
Hulenová Zita Marušáková 

12.9. 2019 
  11.9.2019 

Telocvičňa   Zita Marušáková   11.9.2019 

Jedáleň s kuchyňou   Zita Marušáková   11.9.2019 

MŠ Šancova 65 Viola Kramárová Juraj Kerestúr  31. 10. 2019   31.10.2019 



 

 

 

======================================================================= 

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 

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 RIEŠENÍ  

 

 

 

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019 

 
   

 
  

ZŠ s MŠ Česká           

ZŠ Česká 10 Mgr.Iveta  Kopásková Zita Marušáková 

1. 11. 2019 

  23.1.2020 

Telocvičňa   Zita Marušáková   23.1.2020 

Budova Gymnázia   Zita Marušáková   23.1.2020 

MŠ Osadná 5 Anetta Miertušová Bronislava  Hostačná  
1. 3. 2020 

  26.2.2020 

MŠ Rešetková 6 Valéria Zemánková Bronislava  Hostačná    2.3.2020 

ZŠ s MŠ 
Kalinčiakova      

 

    

ZŠ Kalinčiakova 12 Dušan Noga 

Viktor Magic 
Alena Jánošíková 
Jakub Raučina 

1. 3. 2020 
30.9.2021   

MŠ Kalinčiakova  12 Mgr. Marta Marková 

Viktor Magic  
Alena Jánošíková 
Jakub Raučina 30.9.2021   

ZŠ s MŠ  Sibírska      
 

    

ZŠ Sibírska 39 
Mgr. Milena 
Partelová Bronislava  Hostačná  1.5. 2020 30.9.2021   

Telocvičňa   Bronislava  Hostačná  30.9.2021   

MŠ Legerského 18 Eva Hornáčková Juraj Kerestúr  1. 5. 2020   23.4.2020 

MŠ Šuňavcová 13 
Mgr. Renata 
Korytárová 

Pavol Sulík 
Bronislava Hostatčná  

1. 5. 2020 
30.9.2021   

MŠ Pionierska 12/A Mgr. Anna Mračková 
Pavol Sulík 
Jakub Raučina 

1.5. 2020 
30.9.2021   

SOCIALNE  SLUŹBY           

Detské Jasle 
Robotnícka  

Mgr. Zuzana 
Červenková 

Pavol Sulík  
Alžbeta Bajzová 

31. 3. 2020 
30.9.2021   

Detské Jasle 
Vihorlatská    

Pavol Sulík  
 

31. 3. 2020 
výstavba 30.4.2020 

      

   

      

      



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, 

- 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 RIEŠENÍ 

======================================================================== 

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 RIEŠENÍ  

  

======================================================================== 

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 

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 RIEŠENÍ 

======================================================================== 



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 RIEŠENÍ  

 

======================================================================== 

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 RIEŠENÍ  

 

======================================================================== 

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 

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 RIEŠENÍ +( prebieha aplikácia procesného auditu) 

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia: 23. 9. 2020 

17/31.12 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

zámer mimosúdneho urovnania v právnej veci EKO-podnik verejnoprospešných služieb c/a 

Impactmedia, s.r.o. o zaplatenie sumy vo výške 15 553,97 EUR s príslušenstvom – 

„veľkoplošná LED obrazovka na objekte Tržnica“ 

- bez pripomienok 
Hlasovanie Za: 19 

Proti: 0 Mgr. Rudolf Kusý 

Zdržali sa: 2 Starosta 

Vyhodnotenie: V RIEŠENÍ 

 So spoločnosťou  Impactmedia, s.r.o. bolo v 10/2020 dojednané finálne znenie dohody 

o urovnaní.  

 Impactmedia, s.r.o. dohodu o urovnaní neprijala, plánovala dlh vyrovnať a obrazovku  si vziať.  

 Následná komunikácia zo strany Impactmedia bola zastavená.  

 Aktuálne je plánované vyčísliť zostatok dlhu a v zmysle odporúčania AK pristúpiť k žalobe – 

klasickému vymáhaniu nedoplatkov. 

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia: 23. 9. 2020 



17/31.13 Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a 

starostu mestskej časti, 

aby zabezpečil zápis najstaršej benzínovej čerpacej stanice na Slovensku, ktorá sa nachádza 

v areáli zberných surovín „Palkov – kovošrot“ na Račianskej ulici č. 34 do zoznamu 

pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Termín: do najbližšieho riadneho zasadnutia zastupiteľstva 

- bez pripomienok 
Hlasovanie Za: 21 
Proti: 0 Mgr. Rudolf Kusý 

Zdržali sa: 1 Starosta 

Vyhodnotenie: V RIEŠENÍ  
 

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia: 23. 9. 2020 

17/31.16 Miestne zastupiteľstvo 

a) s ú h l a s í 

so zámerom obstarať nové územné plány zón: 

- ÚP-Z Podhorský pás, časť Koziarka, 

- ÚP-Z Podhorský pás, časť Veľký Varan, 

- ÚP-Z Podhorský pás, časť Slanec, 

- ÚP-Z Podhorský pás, časť Pod Strážami, 

- ÚP-Z Podhorský pás Vtáčnik – Briežky, 

b) p o v e r u j e 

starostu mestskej časti 

zabezpečiť obstaranie nových územných plánov zón: 

- ÚP-Z Podhorský pás, časť Koziarka, 

- ÚP-Z Podhorský pás, časť Veľký Varan. 

- bez pripomienok 
Hlasovanie Za: 19 
Proti: 0 Mgr. Rudolf Kusý 

Zdržali sa: 3 Starosta 

Vyhodnotenie: V RIEŠENÍ  

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia: 23. 9. 2020 

18/28 Miestne zastupiteľstvo 

 
1. b e r i e n a v e d o m i e 

preskúmanie Územného plánu zóny Kamenné sady 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 Kamenné sady 2020“ 
- bez pripomienok 
Hlasovanie Za: 20 
Proti: 0 Mgr. Rudolf Kusý 

Zdržali sa: 0 Starosta 

Vyhodnotenie: V RIEŠENÍ  

======================================================================== 

 

 

 

 

Dátum prijatia uznesenia: 08.12. 2020 

 



19/09    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

1. Predĺženie platnosti dokumentu „Program rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

2016-2020“ (PRO) do 31.12.2021 

2. Predĺženie platnosti dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto“ do 31.12.2021 

- bez  pripomienok 

  

       Hlasovanie Za:         17   

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 

                                                          

Vyhodnotenie: V RIEŠENÍ  

 

 

 

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia 08.12.2020 

 
19/24   Miestne zastupiteľstvo 

u d e ľ u j e   s ú h l a s  

na odstránenie /zabezpečenie realizácie všetkých potrebných úkonov s odstránením 
a následným výmazom z katastra nehnuteľností/ stavby – garáže, súp. č. 4015 postavenej na 
pozemku parc. registra „C“ č. 12781/227 o výmere 17m2, v k.ú. Nové Mesto, zapísanej na liste 
vlastníctva č. 2773 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, vo výlučnom 
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

- bez pripomienok 

       Hlasovanie Za:        18 

    

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

 

 

Vyhodnotenie : V RIEŠENÍ  
 
 

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia 08.12.2020 
 

19/32   Miestne zastupiteľstvo 

A)  s ch v a ľ u j e  

zámer na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Koziarka 



 

B) b e r i e    n a   v e d o m i e  

dôvodovú správu o zabezpečení procesu územného konania o stavebnej uzávery v lokalite 
Koziarka 

 

C) p o v e r u j e  
starostu mestskej časti 

zabezpečiť proces územného konania o stavebnej uzávery v lokalite Koziarka 

- bez pripomienok 

       Hlasovanie Za:        17 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

Vyhodnotenie : V RIEŠENÍ   

 

 

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia 08.12.2020 
 

19/33   Miestne zastupiteľstvo 

A) s c h v a ľ u j e  
zámer na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Horné Židiny a Slanec 

 

B) b e r i e    n a   v e d o m i e  

dôvodovú správu o zabezpečení procesu územného konania o stavebnej uzávery v lokalite 
Horné Židiny a Slanec 

 

C) p o v e r u j e  
starostu mestskej časti 

zabezpečiť proces územného konania o stavebnej uzávery v lokalite Horné Židiny a Slanec 

- bez pripomienok 

       Hlasovanie Za:        17 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    0 Starosta 

1  

2  

Vyhodnotenie : V RIEŠENÍ   

 

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia 08.12.2020 
 

 



19/36.1 Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a  

starostu mestskej časti, 

aby prostredníctvom príslušných oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Nové 

Mesto zabezpečil vypracovanie záväzného plánu opráv a obnovy miestnych komunikácií III. a 

IV. triedy a k nim priľahlých chodníkov v správe a majetku MČ Bratislava-Nové Mesto pre rok 

2021, ako aj pasportu priestorových technických údajov miestnych komunikácií III. a IV. triedy 

a k nim priľahlých chodníkov v správe a majetku MČ Bratislava-Nové Mesto vrátane ich 

stavebnotechnického stavu s nasledujúcim rozsahom a v nasledujúcich termínoch: 

 

a) Záväzný  plán opráv a obnovy miestnych komunikácií III. a IV. triedy a k nim priľahlých 
chodníkov v správe a majetku MČ Bratislava-Nové Mesto pre rok 2021 bude predložený do 
31.3.2021 a od roku 2021 bude v každom ďalšom roku pripravený ako príloha 
navrhovaného rozpočtu MČ pre rok nasledujúci. Každoročnou prílohou návrhu rozpočtu MČ 
BA-NM bude tiež tabuľka s plánom opravy komunikácií a chodníkov pre nasledujúci 
kalendárny rok rozdelená na volebné obvody MČ Bratislava-Nové Mesto s predpokladanou 
výškou kapitálových, resp. bežných výdavkov, určených na ich realizáciu. Pri oprave a 
obnove miestnych komunikácií III. a IV. triedy a priľahlých chodníkov sa bude postupovať 
výlučne v zmysle Technických listov Hlavného mesta SR Bratislavy.    

 

b) Pasport priestorových technických údajov miestnych komunikácií III. a IV. triedy a k nim 
priľahlých chodníkov v správe a majetku MČ Bratislava-Nové Mesto vrátane ich 
stavebnotechnického stavu bude predložený do 30.6.2021. Stavebnotechnický stav bude 
vedený v tabuľke s nasledovným hodnotením:  

 

 Výborný stav: stavebnotechnický stav, ktorý si nevyžaduje žiadnu údržbu s výnimkou 

preventívnych pružných zálievok vzniknutých ojedinelých prasklín vo vozovke. Jednať 

sa bude zväčša o komunikácie, ktoré boli v posledných rokoch komplexne 

rekonštruované. 

 Dobrý stav: stavebnotechnický stav, ktorý vykazuje bodové závady vo vozovke, najmä 

výtlky ktoré je možné opraviť lokálnou opravou a nezasahujú hlbšie ako len do obrusnej 

vrstvy vozovky.  

 Vyhovujúci stav: stavebnotechnický stav, ktorý vykazuje súvislý rozpad vozovky a ktorý 

sa dá odstrániť veľkoplošnou opravou povrchu vozovky bez potreby zásahu do 

podložných vrstiev miestnej komunikácie. Takisto v prípade nefunkčného odvodnenia 

komunikácie prípadne poškodených iných súčastí, ktoré však nezabraňujú jej 

bezpečnému užívaniu. V prípade komunikácie v tomto stave je vhodné, ak závady nie je 

z dlhodobého hľadiska možné odstrániť veľkoplošnou opravou, začať spracovávať 

projektovú dokumentáciu jej komplexnej rekonštrukcie. 

 Nevyhovujúci stav: stavebnotechnický stav, ktorý vykazuje okrem poškodenia povrchu 

vozovky aj poškodenie podložných vrstiev, priečne, pozdĺžne lomy, rozsiahle nerovnosti 

nivelety vozovky, súvislý rozpad vozovky veľkého rozsahu atď... V prípade takýchto 

komunikácií je nutnosť realizovať celú investičnú prípravu jej komplexnej rekonštrukcie 

a rekonštrukciu následne do 2 rokov od vzniknutia stavu aj realizovať. 

 Havarijný stav: stavebnotechnický stav, ktorý bráni bezpečnému a plynulému užívaniu 

miestnej komunikácie, užívanie takejto komunikácie priamo ohrozuje zdravie a majetok 



jej užívateľov. V prípade komunikácie v tomto stave, je nutná jej bezodkladná 

rekonštrukcia, prípadne jej uzávera do doby rekonštrukčných prác.  

- bez pripomienok 
       Hlasovanie Za:       17  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

Vyhodnotenie : V RIEŠENÍ  

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia 08.12.2020 
 

19/36.2 Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a  

starostu mestskej časti, 

aby rokoval s primátorom Hlavného mesta SR Bratislava a starostom mestskej časti Bratislava 
Ružinov o zverenie paralelnej komunikácie s miestnou komunikáciou Trnavská cesta v úseku 
od Námestia pri Zimnom štadióne až po Trnavské mýto/Vajnorská ulica so správy mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto za účelom jej zaradenia do siete komunikácií určených pre 
realizáciu parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto   

 Termín: do 30.01.2021 

- bez pripomienok 

  bez pripomienok 

       Hlasovanie Za:       17  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

Vyhodnotenie : V RIEŠENÍ  

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia 08.12.2020 
 

 

19/36.3 Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a  

starostu mestskej časti, 

aby zabezpečil zápis výpravnej budovy železničnej stanice Bratislava-Filiálka do zoznamu 
pamätihodností mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto 

- bez pripomienok 
       Hlasovanie Za:       15  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                              Starosta 

Vyhodnotenie : V RIEŠENÍ  

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia 08.12.2020 



 

 

19/36.4 Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a  

starostu mestskej časti, 

aby inicioval rokovanie s vedením Polikliniky Tehelná vo veci možnosti získania právneho 
vzťahu formou nájmu/prenájmu/kúpy k pozemku parcely registra C č. 11603/17 za účelom 
vybudovania zeleného-ekologického parkoviska pre obyvateľov lokality Tehelná, Kukučínova 
v réžii MČ B-NM, pričom prevádzka parkoviska bude prostredníctvom Novomestskej 
parkovacej spoločnosti.      Termín: 20.01.2020 

- bez pripomienok 
       Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

Vyhodnotenie : V RIEŠENÍ  

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia 08.12.2020 
19/36.6 Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a  

starostu mestskej časti, 

aby zabezpečil vypracovanie koncepcie výstavby, obnovy a rekonštrukcie nájomných bytov 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do roku 2030  Termín: do 30.06.2021 

- bez pripomienok 
       Hlasovanie Za:       14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                              Starosta 

 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ   

Koncepcia výstavby, obnovy a rekonštrukcie nájomných bytov je spracovávaná na základe koncepcie 

bytovej politiky Hlavného mesta SR Bratislavy a aktuálneho stavy bytového fondu mestskej časti 

Bratislava Nové Mesto. Za týmto účelom bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu 

bytových domov Bojnícka 19-25. V súčasnosti sa preskúmajú možnosti financovania obnovy 

prostriedkov  ŠFRB. Výsledkom bude materiál , ktorý bude zahŕňať aj dopady na rozpočet mestskej 

časti. 

 

======================================================================== 

 

Dátum prijatia uznesenia: 09.03. 2021 

 

23/06 Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a 



starostu mestskej časti, 

a) aby v lehote do dvoch mesiacov zabezpečil vykonanie nezávislého účtovného auditu 

v spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. IČO: 46 816 992 za obdobie od jej 

vzniku do 31.12.2020,   

b) aby bezodkladne, v súlade s ust. § 12 ods. 1 a nasl. aktuálne platných Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do 

správy hlavným mestom SR Bratislavou, zabezpečil uzatvorenie dohody o  splátkovom 

kalendári medzi veriteľom, ktorým je MČ Bratislava–Nové Mesto zastúpená starostom 

Rudolfom Kusým a dlžníkom, ktorým je Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. IČO: 46 

816 992. Predmetom dohody bude uznanie dlhu a spôsob zaplatenia dlhu dlžníka, 

vyplývajúceho z uzatvorenej Zmluvy č. 51/2016 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci 

zo dňa 01.03.2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 21.12.2017 a dodatku č. 2 zo dňa 19.12.2019 v 

celosti vo výške 85.080,97 eur, pričom dlh pozostáva z/zo:  

- sumy poskytnutej finančnej výpomoci vo výške 75.000,- eur,   

- úrokov vo výške 6 % ročne vo výške 9.341,54 eur, a to z poskytnutej sumy finančnej 

výpomoci odo dňa jej poskytnutia / čerpania na základe jednotlivých žiadostí NPS: - 

30.000,- eur čerpaných dňa 31.01.2018 - 6.000,- eur čerpaných dňa 20.12.2019 - 13.000,- 

eur čerpaných dňa 13.02.2020 - 13.000,- eur čerpaných dňa 26.06.2020 - 13.000,- eur 

čerpaných dňa 29.10.2020  

-  úrokov z omeškania zo sumy 84.341,54 eur (finančná výpomoc + úroky) od 01.01.2021 ku 

dňu 09.02.2021 vo výške 739.43 eur 
       Hlasovanie Za:          12  

                       Proti:         6                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     5                                              Starosta 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ 

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia: 18.03. 2021 

 

23/22.2 Miestne zastupiteľstvo 

       A. s c h v a ľ u j e 

návrh na začatie rokovaní so špecializovanými spoločnosťami zabezpečujúcimi  

zber drobného elektroodpadu a batérií za účelom zberu drobného elektroodpadu a  

batérií na území Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

      B. ž i a d a 

1. starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého  

zabezpečiť realizáciu návrhu na začatie rokovaní so špecializovanými 

spoločnosťami zabezpečujúcimi zber drobného elektroodpadu a batérií za účelom 

zberu drobného elektroodpadu a batérií na území Mestskej časti Bratislava–Nové 

Mesto. 

2. predložiť vyrokované podmienky na zasadnutia všetkých komisií mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa uskutočnia v 20 týždni roku 2021. 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         18  

                       Proti:         0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 



 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ  

======================================================================== 
 

Dátum prijatia uznesenia : 13.4.2021 

 

24/10 Miestne zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie  

Správu z mimoriadnej kontroly, resp. preverenia procesov cenotvorby obstarávaných 

projektových dokumentácií pre investičné akcie zabezpečované MČ B-NM 

 

b) u k l a d á 

na základe zistených skutočností vedúcej Oddelenia investícií a verejného obstarávania 

MÚ B-NM   Ing. Daši Effenbergerovej,  

ako primárny postup pri cenotvorbe obstarávaných projektových dokumentácií používať 

cenník „Unika“. Ďalej je nevyhnutné, aby oddelenie pracovalo s aktuálnymi cenníkmi a s 

aktuálnymi STN normami. Pri rozsiahlejších projektoch je na zváženie používanie softvéru 

na oceňovanie a riadenie stavieb, ako napríklad „Cenkros“ a prípadne na oddelení zamestnať 

špecialistu na rozpočty, ktorý by určite našiel uplatnenie aj pri ďalších fázach investičných 

akcíí.  

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:       17  

                       Proti:       0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                               Starosta 

 

VYHODNOTENIE:  V RIEŠENÍ  

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia: 13.4.2021 

 

24/18.1 Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a 

starostu mestskej časti a úrad MČ 

o urýchlené jednanie so spoločnosťou AKZENT BOLBOARD, a.s. o odstránení reklamných 
nosičov, aby spoločnosť  AKZENT BOLBOARD, a.s. do 30 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia 
odstránila svoje reklamné nosiče a reklamné zariadenia na oplotení ZŠ Kalinčiakova na 
pozemku „C“ parc. č. 1514/2 k.ú. Nové Mesto 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:         15  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 



VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ  

======================================================================== 
 

Dátum prijatia uznesenia: 13.4.2021 

 

24/18.2 Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a 

starostu mestskej časti a úrad MČ 

o urýchlené jednanie so spoločnosťou AKZENT BOLBOARD, a.s. o doplatení chýbajúcich úhrad 
časti nájmu za reklamné zariadenia na oplotení ZŠ Kalinčiakova na pozemku „C“ parc. č. 
1514/2, k.ú. Nové Mesto 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:         13  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     1                                              Starosta 

 

Vyhodnotenie: V RIEŠENÍ  

======================================================================== 
 

Dátum prijatia uznesenia: 13.4.2021 

 

24/18.4 Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a 

starostu mestskej časti,  

aby zabezpečil vyplatenie jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa do 30.06.2021 
na základe nárokov vyplývajúcich zo všetkých žiadostí podaných v roku 2020 a v I. štvrťroku 
2021  

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:         14  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 

 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ  

======================================================================== 
 

 

 

 

Dátum prijatia uznesenia: 22.04. 2021 



 

25/05 Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a  
starostu mestskej časti Mgr. Rudolfa Kusého 

o prípravu a realizáciu pracovného stretnutia (online alebo prezenčne) k vyriešeniu 

termoregulácie a investičného dlhu na ZŠ Sibírska, kde budú pozvaní zástupcovia rodičov žiakov, 

p. riaditeľka ZŠ Sibírska Mgr. Milena Partelová, starosta Mgr. Rudolf Kusý, prednosta miestneho 

úradu Ing. Ignác Olexík, PhD., vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania Ing. Daša 

Effenbergerová, predsedníčka komisie pre školstvo a vzdelávanie Ing. Silvia Švecová, 

zástupcovia poslancov v rade školy na ZŠ Sibírska, pán Matuský a ďalší poslanci, ktorí budú mať 

záujem.          Termín: do 7.5.2021  
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         21  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ  

======================================================================== 

 

Dátum prijatia uznesenia: 26.5.2021 

 

27/08 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  

poskytnutie zľavy nájomcovi – spoločnosti Marks&Marcs, s.r.o., IČO: 51 645 751, so sídlom: 
Hviezdoslavovo nám. 7, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02 vo výške 50 % z mesačného 
nájomného vo výške 2.616,28 € za obdobie sťaženého užívania február až máj 2021 z dôvodu 
protipandemických opatrení súvisiacich so šírením vírusového ochorenia COVID19 a to za 
nasledovných podmienok:  

- nájomca spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného z rozpočtovej kapitoly 
ministerstva hospodárstva v súlade so zák. č. 71/2013 Z. z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

- dotácia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nájomcovi bude deklarovaná v žiadosti nájomcu 
o dotáciu ministerstva hospodárstva, ale je uplatnenie je podmienené schválením dotácie MH 
SR 

- v prípade zamietnutia dotácie nájomcovi v rámci dotačného programu MH SR je nájomca 
povinný uhradiť nájomné v  pôvodnej výške do 60 dní odo dňa zamietnutia žiadosti o dotáciu 
na nájomné 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:       13  

                       Proti:       0                                    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                                Starosta 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ   



Dotácia nebola poskytnutá vzhľadom na neschválenie dotácie zo strany MH SR. Dôvodom 

neschválenia dotácie bolo zlyhanie odoslania žiadosti, pričom žiadosť bola elektronicky podpísaná, 

no nedošlo k jej elektronickému odoslaniu o čom prenajímateľ nemal vedomosť. Následne bola dňa 

13.07.2021 na MH SR doručená žiadosť v súvislosti s nedodržaním lehoty resp. odpustenie jej 

zmeškania, pričom ministerstvo hospodárstva do dnešného dňa žiadne riadne vyjadrenie 

nedoručilo. MH SR budeme kontaktovať ohľadom doriešenia situácie. 

  

 

======================================================================== 

 

Dátum prijatia uznesenia: 26.5.2021 

 

 

27/09 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  

poskytnutie zľavy 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 vo výške 50 % z mesačného nájomného vo výške 291,68 € za obdobie 
sťaženého užívania február až máj 2021 z dôvodu protipandemických opatrení súvisiacich so 
šírením vírusového ochorenia COVID19 a to za nasledovných podmienok:  

- nájomca spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného z rozpočtovej kapitoly 
ministerstva hospodárstva v súlade so zák. č. 71/2013 Z. z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

- dotácia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nájomcovi bude deklarovaná v žiadosti nájomcu 
o dotáciu ministerstva hospodárstva, ale je uplatnenie je podmienené schválením dotácie MH 
SR 

- v prípade zamietnutia dotácie nájomcovi v rámci dotačného programu MH SR je nájomca 
povinný uhradiť nájomné v  pôvodnej výške do 60 dní odo dňa zamietnutia žiadosti o dotáciu 
na nájomné 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:       13  

                       Proti:       0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ  

Dotácia nebola poskytnutá vzhľadom na neschválenie dotácie zo strany MH SR. Dôvodom 

neschválenia dotácie bolo zlyhanie odoslania žiadosti, pričom žiadosť bola elektronicky podpísaná, 

no nedošlo k jej elektronickému odoslaniu o čom prenajímateľ nemal vedomosť. Následne bola dňa 

13.07.2021 na MH SR doručená žiadosť v súvislosti s nedodržaním lehoty resp. odpustenie jej 

zmeškania, pričom ministerstvo hospodárstva do dnešného dňa žiadne riadne vyjadrenie 

nedoručilo. MH SR budeme kontaktovať ohľadom doriešenia situácie. 



 

 

======================================================================== 

 

Dátum prijatia uznesenia: 26.5.2021 

 

27/10 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  

-predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia  Račianske mýto“ realizovaného 

v rámci 62.výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vodozádržné 

opatrenia v urbanizovanej krajine  Kód výzvy : OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, 

-zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

-zabezpečenie maximálnych finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, t.j. 

64 603,36 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

      -zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu  Mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto                  

            - bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         12    

                       Proti:        0                                    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    2                                               Starosta 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ  
 ŽoNFP bol podaný na MŽP SR, doplnený, momentálne je na administratívnej kontrole  / 

v konaní o žiadosti o nenávratný finančný príspevok/ 
  

======================================================================== 

 

Dátum prijatia uznesenia: 26.5.2021 

 

27/11 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ 

Odborárska“ realizovaného v rámci 62.výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine  Kód výzvy : OPKZP-PO2-SC211-

2020-62, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 

rozvoja Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie maximálnych finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, t.j. 



20 746,95 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu  Mestskej časti   Bratislava-

Nové Mesto                  

            - bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        14   

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

      

 

 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ 

  ŽoNFP bol podaný na MŽP SR, doplnený, momentálne je na administratívnej kontrole  

/ v konaní o žiadosti o nenávratný finančný príspevok/ 

 

 

======================================================================== 
 

Dátum prijatia uznesenia: 8.6.2021 

 

 

28/09    Miestne zastupiteľstvo 

 ž i a d a   

starostu,  

aby zvolal stretnutie so zástupcom/zástupcami Okrskovej stanici Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy-Nové Mesto za účelom preverenia a vysvetlenie priestupku, ktorý sa 

odohral dňa 5.6.2020 na Letnej č. 5 a pri ktorej bola udelená pokuta zo strany Mestskej polície 

vo výške 20 EUR. 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ 
======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 

 



 

29/04.6 Miestne zastupiteľstvo  

žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého, 

aby zabezpečil odstránenie betónových skruží, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom je 

priamo mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

- bez  pripomienok                                                        

       Hlasovanie Za:       17  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0 

 

                                             Starosta 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ 

Neodstránené betónové skruže:  

 Športová hala Pasienky /križovatka Trnavská-Bajkalská/ 

 Kramáre /pred vstupom do NsP L.Dérera/ 

 Olbrachtova ul. /vstup do Mierovej kolónie/ 

 Kukučínova ul. / pri OD Slimák/ 

 Nobelova ul. / pri objekte Istrochem/ 

 

 

======================================================================== 
 

29/04.7 Miestne zastupiteľstvo  

Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 
 

A. schvaľuje 

návrh na začatie rokovania s Univerzitou Komenského v Bratislave ohľadom prenájmu 

pozemku parcely registra C, čísla 11279/11 k.ú. Nové Mesto za účelom zriadenia 

oploteného výbehu pre psov na území MČ Bratislava-Nové Mesto 

B. žiada  

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého, 



1. zabezpečiť rokovanie s Univerzitou Komenského v Bratislave ohľadom prenájmu 

pozemku parcely registra C, čísla 11279/11 k.ú. Nové Mesto za účelom zriadenia 

oploteného výbehu pre psov na území MČ Bratislava-Nové Mesto. 

2. predložiť vyrokované podmienky na zasadnutia všetkých komisií mestskej časti 

Bratislava–Nové Mesto, ktoré sa uskutočnia v 36 týždni roku 2021 a následne aj na 

program najbližšieho riadneho miestneho zastupiteľstva v mesiaci 9/2021. 

Termín: 06.09.2021 

- bez  pripomienok                                                        

       Hlasovanie Za:       19  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0 

 

                                             Starosta 

 

 

 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ 

 Mestská časť požiadala o rokovanie s Univerzitou Komenského v Bratislave (UK). Po stanovení 
termínu stretnutia, bude stanovisko UK poskytnuté miestnemu zastupiteľstvu, rovnako aj komisiám 
a miestnej rade. 

  

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 

 
 

30/07 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  

a) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom sociálno-prevádzkovej budovy                             
ku cyklistickému štadiónu; stavby so súpisným číslom 7768 na pozemku registra „C“ KN parc. 
č. 11280/46 zastavané plochy a nádvorie, o výmere 591 m2 a na pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 11280/57 zastavané plochy a nádvorie o výmere 26 m2 v katastrálnom území             
Nové Mesto, evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste 
vlastníctva číslo 5148, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, vrátane vyššie                 
citovaných  zastavaných pozemkov  

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže   
- s pripomienkami: 

v časti SÚŤAŽNÉ PODMIENKY OVS 

v bode 3 – Účel nájmu – text znie: Zrekonštruované zariadenie bude poskytovať služby 

sociálnej starostlivosti 

v bode 11 – Spôsob podávania návrhov a lehota podávania súťažných návrhov  

sa upravuje termín doručenia návrhov do 30.09.2021 

 

Hlasovanie o pripomienke: 
          Za:       13  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 



 Zdržali sa:   3                                            Starosta 

 

Hlasovanie o celkovom znení: 
          Za:       11  

                       Proti:       0                                      Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   7                                            Starosta 

 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ 

 Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená, po termíne na predkladanie ponúk bude doručená ponuka/ 
doručené ponuky predložené komisii na ich vyhodnotenie.  

 

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 
 

30/09    Miestne zastupiteľstvo 

 schvaľuje  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít ZŠ Odborárska č.2“ 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl 

Bratislavského kraja  Kód výzvy : IROP-PO7-SC74-2021-73, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja Mestskej časti Bratislava-  

Nové Mesto, 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie maximálnych finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, 

t.j. 73 250,00 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu  Mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto                  
 - bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       19  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ 

ŽoNFP bol podaný na MIRRI SR, momentálne je na doplnení MČ Bratislava-Nové Mesto  / 

v konaní o žiadosti o nenávratný finančný príspevok/ 

 

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 



 

30/18    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zámer prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959,7694 a 7545 na Bojnickej ulici 

v Bratislave do vlastníctva tým nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových 

domoch dojednaný na dobu neurčitú, ak o kúpu bytu požiadajú. 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:       1                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   3                                            Starosta 

 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ 

 Mestská časť vykonáva jednotlivé kroky k prevodu bytov do osobného vlastníctva nájomcov 

s dobou neurčitou v týchto bytových domoch. V súčasnosti prebieha výber správcu, ktorý bude 

vykonávať povinnosti podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.  

Na každý prevádzaný byt bude musieť byť vyhotovený znalecký posudok, pričom každý zmluvný 

prevod bude schvaľovaný v miestnom zastupiteľstve. 

  

Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 

30/29.1   Miestne zastupiteľstvo 

A. súhlasí 
 s priloženým návrhom Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi 

spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r.o., sídlom Primaciálne námestie č. 1, 

Bratislava, ICO: 35738880, Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, sídlom Junácka č. 1, 

Bratislava, ICO: 00603317 a Hlavným mesto Slovenskej republiky, sídlom Primaciálne 

námestie č. 1, Bratislava, ICO: 00603481, a 

B. s p 1 n o m o c ň u j e 

 starostu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto  

 v predmetnej veci konať‘ a podpísať‘ vyššie uvedený návrh zmluvy 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                            Starosta 

 

VYHODNOTENIE:  V RIEŠENÍ 

 Zmluva bola zo strany mestskej časti podpísaná a odovzdaná ďalším subjektom na ich podpísanie. 
Po doručení kompletne podpísanej zmluvy bude zverejnená aj na webovom sídle. 

 

 



  

 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 

30/29.3   Miestne zastupiteľstvo 

  žiada starostu mestskej časti Mgr. Rudolfa Kusého, 

aby rokoval  s vedením obchodnej spoločnosti OLO a. s. vo veci zberu olejov z domácností 
a zabezpečil formou spolupráce mestskej časti a obchodnej spoločnosti OLO a. s. , aby bol 
tento projekt v čo najkratšom čase a v čo najširšom rozsahu realizovaný  aj na území mestskej 
časti Bratislava–Nové Mesto a o výsledkoch týchto rokovaní informoval písomne miestne 
zastupiteľstvo 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:        9  

                       Proti:      4                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:  1                                             Starosta 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE:  V RIEŠENÍ 

Obchodná spoločnosť OLO, a.s.  bola kontaktovaná telefonicky. Zber olejov domácnosti 

je pilotný projekt spoločnosti OLO, a.s.. Základnou podmienkou zberu jedlých olejov 

z domácností je uzamykateľné kontajnerové stojisko pri bytovom dome. Po dohode 

s pracovníkom OLO, a.s. pôjde požiadavka na zabezpečenie umiestnenia zberných nádob 

v uzamykateľných stojiskách a súčasne žiadosť o zaslanie podrobnejších informácií 

k tomuto zberu a podmienkach, za ktorých spoločnosť OLO, a.s. takéto služby poskytuje 

(finančné náklady pôvodcu odpadu, súhlas resp. požiadavka správcu bytového domu, 

možnosť zberu aj pri RD). 

 

Ing. Ignác Olexík, PhD.            Mgr. Rudolf Kusý 

                     prednosta                   starosta 

 

 

Mgr. Juraj Petrovič 

 predseda návrhovej komisie 

 

 

 

     Ing.  Katarína Augustinič      Roman Štamberský 



           overovateľ                      overovateľ 

 

 

 

 

======================================================================== 

 

2.Splnené boli uznesenia 

 
Dátum prijatia uznesenia 25.02.2021 
 

22/06 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:  
 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 180 600,00 EUR. 

 

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

0510 637004/3 41 5.1 0251 Nakladanie s nebezpečným odpadom + 78 000,00 

0220 633006 41 2.1 2100 Všeobecný materiál - testovanie + 5 500,00 

0220 633007 41 2.1 2100 Špeciálny materiál - testovanie + 14 000,00 

0220 633011 41 2.1 2100 Potraviny - testovanie +  500,00 

0220 637004 41 2.1 2100 Všeobecné služby - testovanie + 21 000,00 

0220 637014 41 2.1 2100 Stravovanie - testovanie + 11 000,00 

0220 637007 41 2.1 2100 Dobrovoľníci - testovanie +40 000,00 

0451 632002 41 4.3 0610 Stočné za komunikácie -80 000,00  

0451 635006/5 41 4.3 0610 Parkovacie čiary -10 000,00 

0620 637004/1 41 6.5 0028 VO – verejné súťaže -10 000,00 

0620 637011/2 41 6.5 0028 ŠF – projekty, PHSR - rezerva -10 000,00 

0820 637002/2 41 7.5 0060 Kultúrne leto 2021 -15 000,00 

0111 637026 41 1.1.1 0040 Odmeny a príspevky -45 000,00 

0220 633006/1 41 2.1 0210 Všeobecný materiál – COVID- 19 + 1 100,00 



0220 637004/1 41 2.1 0210 Všeobecné služby – COVID- 19 + 9 500,00 

0810 637002 41 7.1 0062 Šport -10 600,00 

 

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 14 289,90 EUR. 

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

0660 635006/17 71 6.3 0012 JAMA – odstránenie vád (použitie zábezpeky) + 14 289,90 

 
c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške  14 289,90 

EUR. 

 

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

 

453 71  0024 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov (použitie zábezpeky) 
+ 14 289,90 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 

       Hlasovanie Za:          16 

                       Proti:           0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:       0                                           Starosta 

 

Hlasovanie o celkovom návrhu 

       Hlasovanie Za:          16 

                       Proti:           0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:       0                                           Starosta 

Vyhodnotenie : SPLNENÉ 

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia: 09.03. 2021 

23/05 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:  

 
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 49 342,00 EUR. 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma 

(EUR) 

0620 631001 1AM1 6.5 4200 Projekt BIG_ling tuz. cest. náhr. -850,00 



0620 631001 1AM2 6.5 4200 Projekt BIG_ling tuz. cest. náhr. -100,00 

0620 631001 41 6.5 4200 Projekt BIG_ling tuz. cest. náhr. +950,00 

0620 631002 1AM1 6.5 4200 Projekt BIG_ling zahr. cest. náhr. -1 657,50 

0620 631002 1AM2 6.5 4200 Projekt BIG_ling zahr. cest. náhr. -195,00 

0620 631002 41 6.5 4200 Projekt BIG_ling zahr. cest .náhr. +1 852,50 

0620 633002 1AM1 6.5 4200 Projekt BIG_ling výpočt. tech. -11 305,00 

0620 633002 1AM2 6.5 4200 Projekt BIG_ling výpočt. tech. -1 330,00 

0620 633002 41 6.5 4200 Projekt BIG_ling výpočt. tech. +12 635,00 

0620 633006 1AM1 6.5 4200 Projekt BIG_ling všeob. mat. -6 341,00 

0620 633006 1AM2 6.5 4200 Projekt BIG_ling všeob. mat. -746,00 

0620 633006 41 6.5 4200 Projekt BIG_ling všeob. mat. +7 087,00 

0620 633009 1AM1 6.5 4200 Projekt BIG_ling knihy -7 395,00 

0620 633009 1AM1 6.5 4200 Projekt BIG_ling knihy -870,00 

0620 633009 41 6.5 4200 Projekt BIG_ling knihy +8 265,00 

0620 633011 1AM1 6.5 4200 Projekt BIG_ling potraviny -1 275,00 

0620 633011 1AM2 6.5 4200 Projekt BIG_ling potraviny -150,00 

0620 633011 41 6.5 4200 Projekt BIG_ling potraviny +1 425,00 

0620 634004 1AM1 6.5 4200 Projekt BIG_ling prepravné -1 487,50 

0620 634004 1AM2 6.5 4200 Projekt BIG_ling prepravné -175,00 

0620 634004 41 6.5 4200 Projekt BIG_ling prepravné +1 662,50 

0620 637003 1AM1 6.5 4200 Projekt BIG_ling propagácia -850,00 

0620 637003 1AM2 6.5 4200 Projekt BIG_ling propagácia -100,00 

0620 637003 41 6.5 4200 Projekt BIG_ling propagácia +950,00 

0620 637004 1AM1 6.5 4200 Projekt BIG_ling všeob. služby -4 250,00 

0620 637004 1AM2 6.5 4200 Projekt BIG_ling všeob. služby -500,00 

0620 637004 41 6.5 4200 Projekt BIG_ling všeob. služby +4 750,00 

0620 633009 41 6.5 4200 Projekt BIG_ling knihy -8 265,00 

0620 637011/2 41 6.5 0028 ŠF – projekty, PHSR – rezerva +8 265,00 

0820 63xxxx 41 7.4 0133 Knižnica – navýšenie bežného transferu +1 500,00 

0810 637002 41 7.1 0062 Šport -1 500,00 

 

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 39 577,00 EUR. 



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

 121002 41  0027 Daň zo stavieb + 39 577,00 

 312001 1AM1  4200 BIG_ling SK-AT z EÚ 85% -35 411,00 

 312001 1AM2  4200 BIG_ling SK-AT zo ŠR 10% -4 166,00 

 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 291 695,00 EUR. 

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

0111 716/001 46 1.1.2 0010 PD Zriadenie Front office + 2 000,00 

0111 
717003/00

1 
46 1.1.2 0010 

Realizácia Zriadenie Front office 
+ 33 000,00 

0660 716/4 46 4.3 0612 PD Rekonštrukcia bytových domov Bojnická  + 19 500,00 

0620 716/356 46 4.3 0612 PD DI Mierová kolónia - doplatok  + 1 400,00 

0620 716/400 46 4.3 0612 PD Vybudovanie parkov v Mierovej kolónii + 9 000,00 

0810 717002/1 46 4.3 0612 Rekonštrukcia Školak klub interiér - realizácia + 18 000,00 

0912 716/12 46 4.3 0612 PD ZŠ s MŠ Cádrová – obnova s nadstavbou + 34 000,00 

0912 
717002/49

7 
46 4.3 0612 

1. Realizácia - Rozšírenie kapacít MŠ 

Letná v budove ZŠ Riazanská +140 000,00  

0451 716/500 46 4.3 0612 PD rozšírenie parkovacej zóny + 10 000,00 

0620 721001/1 46 6.2 0131 EKO – Zametací /umývací stroj + 6 117,00 

0620 721001/3 46 6.2 0131 EKO – Zdvíhacia plošina + 18 678,00 

 

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 291 695,00 EUR. 

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

 454001 46  0024 Prevod z Rezervného fondu + 291 695,00 

 

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 440 000,00 EUR. 

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

0810 717002/6 111 4.3 0612 Revitalizácia športoviska Pionierska + 225 000,00 

0810 717002/6 11H 4.3 0612 Revitalizácia športoviska Pionierska + 8 000,00 

0810 717002/6 11H 4.3 0612 Revitalizácia športoviska Pionierska + 100 000,00 

0810 717002/6 46 4.3 0612 Revitalizácia športoviska Pionierska + 107 000,00 

 



f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií 

vo výške 440 000,00 EUR. 

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

 
322002 111  0612 

Príjem z Fondu na podporu športu -Revitalizácia 

športoviska Pionierska 
+ 225 000,00 

 322006 11H  0612 Príjem z BSK - Revitalizácia športoviska Pionierska + 8 000,00 

 
322005 11H  0612 

Príjem z Hl. mesta SR Bratislava -Revitalizácia 

športoviska Pionierska 
+ 100 000,00 

 
454001 46  0024 

Prevod z Rezervného fondu - Revitalizácia 

športoviska Pionierska 
+ 107 000,00 

 

       Hlasovanie Za:         23  

                       Proti:        0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    0                                              Starosta 

 

Vyhodnotenie : SPLNENÉ  

======================================================================== 

 
Dátum prijatia uznesenia: 13. 4. 2021 

 

24/06 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 
- s pripomienkami: 

 

  1. Pozmeňujúci návrh Klubu novomestskej zmeny 

Z navrhnutého uznesenia sa vypúšťajú nasledujúce body: 

 

 

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške  65 191,00 EUR. 

 

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

0451 637004/1 41 4.3 5100 
Park. politika-Vajnorská-vodorovné a zvislé 

značenie 
+ 28 978,00 

0451 637004/2 41 4.3 5100 Park. politika-Dopravné tiene + 3 213,00 

0451 637004/3 41 4.3 5100 Park. politika-Informačné tabule + 6 000,00 



0451 637005/1 41 4.3 5100 
Park. politika-Budyšínska-zaradenie do siete 

komunikácií 
+ 4 500,00 

0451 637040 41 4.3 5100 Park. politika–správa IS + 16 200,00 

0451 637040/1 41 4.3 5100 Park. politika-prevádzka dohľadového centra + 6 300,00 

 

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške  65 191,00 EUR. 

 

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

 111003 41  0024 Výnos DzP poukázaný územnej samospráve + 32 595,00 

 121002 41  0027 Daň zo stavieb + 32 596,00 

 

A to aj v prípade, ak bude schválený iný pozmeňujúci návrh, meniaci, alebo dopĺňajúci uznesenie 

v iných bodoch.  

       Hlasovanie Za:         11  

                       Proti:         3                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     6                                              Starosta 

 

2. Pozmeňujúci návrh Klubu Žijeme Novým mesto a poslanec Vaškovič 

 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 28 930,00 EUR 

 

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

1040 642002/1 41 9.2 0520 ZOS – FP na prevádzku - 9 320,00 

0111 637012 41 1.1.5 0021 Súdne poplatky + 9 320,00 

0620 637004 41 6.4 0030 PTC – Všeobecné služby - 1 450,00 

0220 636001 41 2.1 2100 Nájomné - testovanie + 1 450,00 

0111 633004 41 1.1.2 0010 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - 4 000,00 

0220 633007/1 41 2.1 0210 Špeciálny materiál - COVID + 4 000,00 

0510 633004/1 41 5.1 0210 Nákup zberných nádob - PSY + 2 000,00 

0451 637004/3 41 4.3 0610 Športovisko Ladzianskeho – sanácia múru + 12 160,00 

0660 637004 41 6.3 0012 Všeobecné služby, revízie - 14 160,00 

 

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 37 000,00 EUR. 

 



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

0111 637014 41 1.1.2 0010 Stravovanie Správa úradu - 20 000,00 

0111 642014 41 1.1.2 0010 Stravovanie Správa úradu + 20 000,00 

0133 637014 41 1.3 0013 Stravovanie Matrika - 1 000,00 

0133 642014 41 1.3 0013 Stravovanie Matrika + 1 000,00 

0160 637014 41 1.5 0017 Stravovanie Evidencia obyvateľstva -  500,00 

0160 642014 41 1.5 0017 Stravovanie Evidencia obyvateľstva +  500,00 

0360 637014 41 3.2 0014 Stravovanie Verejný poriadok - 1 000,00 

0360 642014 41 3.2 0014 Stravovanie Verejný poriadok + 1 000,00 

0443 637014 41 4.2 0016 Stravovanie Špeciálny stavebný úrad - 200,00 

0443 642014 41 4.2 0016 Stravovanie Špeciálny stavebný úrad + 200,00 

0443 637014 41 4.2 0019 Stravovanie Stavebný úrad - 2 000,00 

0443 642014 41 4.2 0019 Stravovanie Stavebný úrad + 2 000,00 

0610 637014 41 6.1 0015 Stravovanie ŠFRB -  100,00 

0610 642014 41 6.1 0015 Stravovanie ŠFRB + 100,00 

0660 637014 41 6.3 0012 Stravovanie Správa bytov a NP - 7 000,00 

0660 642014 41 6.3 0012 Stravovanie Správa bytov a NP + 7 000,00 

0911 637014 41 8.1 0022 Stravovanie Detské jasle - 2 000,00 

0911 642014 41 8.1 0022 Stravovanie Detské jasle + 2 000,00 

09121 637014 41 8.3 0110 Stravovanie Školský úrad -  200,00 

09121 642014 41 8.3 0110 Stravovanie Školský úrad + 200,00 

1020 637014 41 9.3 0018 Stravovanie Opatrovateľská služba -  3 000,00 

1020 642014 41 9.3 0018 Stravovanie Opatrovateľská služba + 3 000,00 

 

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 20 000,00 EUR. 

 

1020 611 41 9.1 0305 Tarifný plat - 5 000,00 

1020 611 41 9.1 0306 Tarifný plat - 5 000,00 

1020 611 41 9.1 0309 Tarifný plat - 5 000,00 

1020 611 41 9.1 0310 Tarifný plat - 5 000,00 

0111 633004 41 1.1.2 0010 Germicídne žiariče + 20 000,00 

 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške  65 191,00 EUR. 



 

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

0451 637004/1 41 4.3 5100 
Park. politika-Vajnorská-vodorovné a zvislé 

značenie 
+ 28 978,00 

0451 637004/2 41 4.3 5100 Park. politika-Dopravné tiene + 3 213,00 

0451 637004/3 41 4.3 5100 Park. politika-Informačné tabule + 6 000,00 

0451 637005/1 41 4.3 5100 
Park. politika-Budyšínska-zaradenie do siete 

komunikácií 
+ 4 500,00 

0451 637040 41 4.3 5100 Park. politika–správa IS + 16 200,00 

0451 637040/1 41 4.3 5100 Park. politika-prevádzka dohľadového centra + 6 300,00 

 

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške  65 191,00 EUR. 

 

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

 111003 41  0024 Výnos DzP poukázaný územnej samospráve + 32 595,00 

 121002 41  0027 Daň zo stavieb + 32 596,00 

 

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške  646 000,00 

EUR.           
 

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

1020 716/508 46 4.3 0612 PD VP – námestie pred KC Ovručská  + 8 700,00 

0912 717002/1 46 4.3 0612 

ZŠ Kalinčiakova – rekonštrukcia a havarijný 

stav ústredného kúrenia a výmenníkovej 

stanice 

+ 20 000,00 

0810 713005/5 46 4.3 0612 Športovisko Ladzianskeho – osvetlenie + 33 000,00 

0451 717002/55 46 4.3 0612 Nadchod pri Palme – odstránenie lávky + 140 000,00 

0912 7017002/4 1AN1 4.3 0612 ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít + 400 000,00 

0912 717002/507 46 4.3 0612 
ZŠ s MŠ Za kasárňou – technické zhodnotenie 

teplovodu 
+ 9 300,00 

0912 717002/780 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska – nový okruh vykurovania +35 000,00 

 

f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške   

246 000,00 EUR.     

 

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

 454001 46  0024 Prevod z Rezervného fondu +246 000,00 



 
h) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške  400 000,00 EUR.     

 

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

 322001 1AN1  0612 Dotácia IROP – ZŠ s MŠ Odborárska + 400 000,00 

 
       Hlasovanie Za:           9  

                       Proti:         7                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     1                                              Starosta 

 

 

 

Hlasovanie o celkovom návrhu 

 
Miestne zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 

tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:  

 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 28 930,00 EUR. 

            

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

1040 642002/1 41 9.2 0520 ZOS – FP na prevádzku - 9 320,00 

0111 637012 41 1.1.5 0021 Súdne poplatky + 9 320,00 

0620 637004 41 6.4 0030 PTC – Všeobecné služby - 1 450,00 

0220 636001 41 2.1 2100 Nájomné - testovanie + 1 450,00 

0111 633004 41 1.1.2 0010 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - 4 000,00 

0220 633007/1 41 2.1 0210 Špeciálny materiál - COVID + 4 000,00 

0510 633004/1 41 5.1 0210 Nákup zberných nádob - PSY + 2 000,00 

0451 637004/3 41 4.3 0610 Športovisko Ladzianskeho – sanácia múru + 12 160,00 

0660 637004 41 6.3 0012 Všeobecné služby, revízie - 14 160,00 

 

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 37 000,00 EUR. 

 

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

0111 637014 41 1.1.2 0010 Stravovanie Správa úradu - 20 000,00 



0111 642014 41 1.1.2 0010 Stravovanie Správa úradu + 20 000,00 

0133 637014 41 1.3 0013 Stravovanie Matrika - 1 000,00 

0133 642014 41 1.3 0013 Stravovanie Matrika + 1 000,00 

0160 637014 41 1.5 0017 Stravovanie Evidencia obyvateľstva -  500,00 

0160 642014 41 1.5 0017 Stravovanie Evidencia obyvateľstva +  500,00 

0360 637014 41 3.2 0014 Stravovanie Verejný poriadok - 1 000,00 

0360 642014 41 3.2 0014 Stravovanie Verejný poriadok + 1 000,00 

0443 637014 41 4.2 0016 Stravovanie Špeciálny stavebný úrad - 200,00 

0443 642014 41 4.2 0016 Stravovanie Špeciálny stavebný úrad + 200,00 

0443 637014 41 4.2 0019 Stravovanie Stavebný úrad - 2 000,00 

0443 642014 41 4.2 0019 Stravovanie Stavebný úrad + 2 000,00 

0610 637014 41 6.1 0015 Stravovanie ŠFRB -  100,00 

0610 642014 41 6.1 0015 Stravovanie ŠFRB + 100,00 

0660 637014 41 6.3 0012 Stravovanie Správa bytov a NP - 7 000,00 

0660 642014 41 6.3 0012 Stravovanie Správa bytov a NP + 7 000,00 

0911 637014 41 8.1 0022 Stravovanie Detské jasle - 2 000,00 

0911 642014 41 8.1 0022 Stravovanie Detské jasle + 2 000,00 

09121 637014 41 8.3 0110 Stravovanie Školský úrad -  200,00 

09121 642014 41 8.3 0110 Stravovanie Školský úrad + 200,00 

1020 637014 41 9.3 0018 Stravovanie Opatrovateľská služba -  3 000,00 

1020 642014 41 9.3 0018 Stravovanie Opatrovateľská služba + 3 000,00 

 

c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 20 000,00 EUR. 

 

1020 611 41 9.1 0305 Tarifný plat - 5 000,00 

1020 611 41 9.1 0306 Tarifný plat - 5 000,00 

1020 611 41 9.1 0309 Tarifný plat - 5 000,00 

1020 611 41 9.1 0310 Tarifný plat - 5 000,00 

0111 633004 41 1.1.2 0010 Germicídne žiariče + 20 000,00 

 

 

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške  646 000,00 EUR. 



            

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

1020 716/508 46 4.3 0612 PD VP – námestie pred KC Ovručská  + 8 700,00 

0912 717002/1 46 4.3 0612 

ZŠ Kalinčiakova – rekonštrukcia a havarijný 

stav ústredného kúrenia a výmenníkovej 

stanice 

+ 20 000,00 

0810 713005/5 46 4.3 0612 Športovisko Ladzianskeho – osvetlenie + 33 000,00 

0451 717002/55 46 4.3 0612 Nadchod pri Palme – odstránenie lávky + 140 000,00 

0912 7017002/4 1AN1 4.3 0612 ZŠ s MŠ Odborárska – rozšírenie kapacít + 400 000,00 

0912 717002/507 46 4.3 0612 
ZŠ s MŠ Za kasárňou – technické zhodnotenie 

teplovodu 
+ 9 300,00 

0912 717002/780 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska – nový okruh vykurovania +35 000,00 

 

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške  246 000,00 

EUR.  

 

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

 454001 46  0024 Prevod z Rezervného fondu +246 000,00 

 
f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške  400 000,00 EUR.     

 

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

 322001 1AN1  0612 Dotácia IROP – ZŠ s MŠ Odborárska + 400 000,00 

- bez pripomienok 

       Hlasovanie 

 

Za:       

   

  16 

 

                       Proti:         0                                    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     3                                                Starosta 

 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ  

======================================================================== 

 
Dátum prijatia uznesenia: 13.04. 2021 

 

24/17 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 



Odpustenie  100% nájmu pre žiadateľa z areálu Kuchajda LEYUAN, s.r.o., Tomášikova 27, 931 01 
Bratislava, IČO: 35 741 724, ktorý požiadal o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými 
mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19, za 
obdobie 6 mesiacov v celkovej sume cca 1 302,95 EUR bez DPH z titulu zmluvy č. 42/OD/2018. 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:         14  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     1                                              Starosta 

 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ 

 Odpustenie 100% pre žiadateľa nájmu z areálu Kuchajda LEYUAN, s.r.o.: k 31.05.2021 bol 

vystavený dobropis č. 53 v celkovej sume 1302,95 € bez DPH.  

  

 

 
 

======================================================================== 

 

Dátum prijatia uznesenia: 22.04. 2021 

 

25/04 Miestne zastupiteľstvo  

           s c h v a ľ u j e  

priložený dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom 
meste SR Bratislave v pilotnej zóne Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uzatvorenej podľa ust. 
§ 20 a 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 
08.09.2020 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        21  

                       Proti:      0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ 
 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto uzatvorila dňa 16.06.2021 s hlavným mesto SR Bratislavou 
zmluvy o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave, ktorá 
reflektovala mestskou časťou schvaľovaný dodatok. 

 
======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia: 29. 4. 2021 

 

26/04 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

 štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:  

 



a) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 65 191,00 EUR. 

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

0451 637004/1 41 4.3 5100 
Park. politika-Vajnorská-vodorovné a zvislé 

značenie 
+ 28 978,00 

0451 637004/2 41 4.3 5100 Park. politika-Dopravné tiene + 3 213,00 

0451 637004/3 41 4.3 5100 Park. politika-Informačné tabule + 6 000,00 

0451 637005/1 41 4.3 5100 
Park. politika-Budyšínska-zaradenie do siete 

komunikácií 
+ 4 500,00 

0451 637040 41 4.3 5100 Park. politika–správa IS + 16 200,00 

0451 637040/1 41 4.3 5100 Park. politika-prevádzka dohľadového centra + 6 300,00 

 

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 65 191,00 EUR. 

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

 111003 41  0024 Výnos DzP poukázaný územnej samospráve + 32 595,00 

 121002 41  0027 Daň zo stavieb + 32 596,00 

 

c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 15 000,00 EUR. 

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

0451 716/094 46 4.3 0612 
PD vybudovanie park. miest - Nobelova, 

Dimitrovka 
- 15 000,00 

0912 716/12 46 4.3 0612 PD ZŠ s MŠ Cádrova - obnova s nadstavbou + 15 000,00 

 
d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 60 000,00 EUR. 

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

0912 716/12 46 4.3 0612 PD ZŠ s MŠ Cádrova - obnova s nadstavbou + 5 000,00 

0912 716/4 46 4.3 0612 PD ZŠ s MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít + 55 000,00 

 

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 60 000,00 EUR.  

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

 454001 46  0024 Prevod z Rezervného fondu + 60 000,00 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         17  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 



 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ    

 

 

======================================================================== 
 

Dátum prijatia uznesenia: 29.4.2021 

 

26/05.1 Miestne zastupiteľstvo 

           ž i a d a s   

starostu MČ BANM, 

aby zabezpečil u riaditeľa EKO – podniku VPS, aby vypracoval operačný plán letnej údržby 

pre rok 2021 a predložil ho na všetky komisie v 20. pracovnom týždni kalendárneho roka 2021 

a materiál bol následne predložený na najbližšie riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         18  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     1                                              Starosta 

 

 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ 

 

======================================================================== 
 

Dátum prijatia uznesenia: 29.4.2021 

 

26/05.2 Miestne zastupiteľstvo 

           ž i a d a s   

starostu MČ BANM, 

aby zabezpečil: stretnutie s vedením magistrátu kvôli ďalšiemu riešeniu využitia objektu 

Tržnice   na Trnavskom Mýte najneskôr do 17. 05. 2021 a pred vypísaním akejkoľvek verejnej 

súťaže na prenájom priestorov Tržnice. 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         15  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     2                                              Starosta 

 

 



VYHODNOTENIE: SPLNENÉ 

======================================================================== 

27/04 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

 piatu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:  

 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 125 000,00 EUR 

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

0220 633006 41 2.1 2100 Všeobecný materiál – testovanie  - 15 000,00 

0220 633007 41 2.1 2100 Špeciálny materiál – testovanie  - 25 000,00 

0220 633011 41 2.1 2100 Potraviny – testovanie - 1 000,00 

0220 636001 41 2.1 2100 Nájomné – testovanie - 1 000,00 

0220 637004 41 2.1 2100 Všeobecné služby – testovanie - 30 000,00 

0220 637007 41 2.1 2100 Dobrovoľníci – testovanie  - 39 000,00 

0220 637014 41 2.1 2100 Stravovanie – testovanie - 14 000,00 

0451 635006/5 41 4.3 0610 Stočné za komunikácie + 80 000,00 

0111 637026 41 1.1.1 0040 Odmeny a príspevky + 45 000,00 

 

 

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 8 000,00 EUR 

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

 121002 41  0027 Daň zo stavieb  + 4 000,00 

 111003 41  0024 Výnos DzP pouk.územ.samospráve + 4 000,00 

 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 8 000,00 EUR 

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

0912 635006/3 41 8.2 0400 ZŠ Jeséniova – oprava strechy  + 8 000,00 

 

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 15 000,00 EUR 

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

 292012 41  0010 Z dobropisov – Správa úradu + 15 000,00 

 

e) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 15 000,00 EUR 

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



0820 600 41 7.3 0132 Stredisko kultúry – bežné výdavky + 15 000,00 

 

f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov a použitie rezervného 

fondu vo výške 245 000,00 EUR 

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

0620 716/55 46 4.3 0612 PD materské centrum Športová + 26 000,00 

0810 716/1 46 4.3 0612 PD rekonštrukcia Školak klub interiér + 4 500,00 

0810 717002/1 46 4.3 0612 Rekonštrukcia Školak klub interiér + 121 000,00 

0820 716/2 46 4.3 0612 
PD Stredisko kultúry - modernizácia 

technológií 
+ 22 000,00 

0912 716/90 46 4.3 0612 
PD MŠ Na Revíne -  hracie prvky 

a rekonštrukcia spev. plôch 
+ 1 500,00 

0912 717001/90 46 4.3 0612 
MŠ Na Revíne- realizácia - hracie prvky 

a rekonštrukcia spev. plôch 
+ 18 000,00 

0912 716/89 46 4.3 0612 PD ZŠ s MŠ Jeséniova - rozšírenie kapacít + 42 000,00 

09xxx 700 46 8.2 0400 ZŠ s MŠ Odborárska – mobilný kontajner +10 000,00 

 

g) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 

245 000,00 EUR    

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

 454001 46  0024 Prevod z Rezervného fondu + 245 000,00 

 
h) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 15 000,00 EUR 

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

0912 716/3 46 4.3 0612 PD ZŠ Jeséniova – zatekanie podz. priestorov - 15 000,00 

0810 717002/1 46 4.3 0612 Rekonštrukcia Školak klub interiér +15 000,00 

 
i) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 370 000,00 EUR 

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

 

322001 3AN2  0612 

PD prírodný areál Kuchajda a jeho 

environmentálny udržateľný rozvoj, PD 

obnova a modernizácia AB Junácka 1 

+ 370 000,00 

 
j) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 370 000,00 EUR 

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

 

0620 716/004 3AN2 4.3 0612 

PD prírodný areál Kuchajda a jeho 

environmentálny udržateľný rozvoj 
+ 150 000,00 



0111 716/002 3AN2 1.1.2 0010 PD obnova a modernizácia AB Junácka 1 + 220 000,00 

- s pripomienkou: 

že pred zadaním spracovania PD pre areál Kuchajda a AB Junácka 1 budú tieto zadania 
predložené na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

Hlasovanie o pripomienke: 

       Hlasovanie Za:       14  

                       Proti:       0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    2                                              Starosta 

 

Hlasovanie o celkovom návrhu14: 

       Hlasovanie Za:       14  

                       Proti:       0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    2                                              Starosta 

 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ 

 

 

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 8.6.2021 

 

28/07 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  

poskytnutie zľavy z budúceho nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 126/2019 na obdobie 
zodpovedajúce obdobiu tzv. sťaženého užívania predmetu nájmu,  

; a to vo výške 50 % z mesačného nájomného, ktoré je dohodnuté vo výške 1400 EUR,  

 

; nájomcovi – spoločnosti BZS Company, s.r.o., IČO: 51 136 830, so sídlom: Legerského 3, 
Bratislava,  

 

; na obdobie šesť a pol mesiaca, ktoré zodpovedá obdobiu tzv. sťaženého užívania predmetu 
nájmu, t.j. v čase od 15.10.2020 do 30.04.2021, ku ktorému došlo v dôsledku prijatých opatrení 
k zamedzeniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

 

; za nasledovných podmienok:  



- nájomca spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného z rozpočtovej kapitoly 
ministerstva hospodárstva v súlade so zák. č. 71/2013 Z. z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
 

- poskytnutá zľava z budúceho nájomného mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nájomcovi 
bude deklarovaná v žiadosti nájomcu o dotáciu Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky, ale jej uplatnenie je podmienené schválením dotácie Ministerstvom hospodárstva 
Slovenskej republiky 
 

- zľava z budúceho nájomného bude nájomcovi poskytnutá v období od 01.07.2021 do 
15.01.2022 

 

- v prípade zamietnutia dotácie nájomcovi v rámci dotačného programu Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky nebude nájomcovi zľava z budúceho nájomného 
poskytnutá, v prípade, že dôjde k zamietnutiu predmetnej dotácie až po 01.07.2021, bude 
nájomca povinný uhradiť nájomné v  pôvodnej výške aj za obdobie od 01.07.2021 do dňa 
zamietnutia dotácie, a to v lehote splatnosti najbližšieho nájomného 

 

- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                            Starosta 

 

VYHODNOTENIE :  SPLNENÉ  
Žiadosť tohto nájomníka bola úspešne zrealizovaná na MH SR, zľava bude poskytnutá. 
  

 

======================================================================== 

 

Dátum prijatia uznesenia: 8.6.2021 

 

28/08  Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  

návrh zmluvy o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR 
Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ 



 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto uzatvorila dňa 16.06.2021 s hlavným mesto SR Bratislavou 
zmluvy o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave, zmluva 
bola zverejnená na webovom sídle. 
    

======================================================================== 

 

 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 

29/04.5 Miestne zastupiteľstvo 

žiada 

starostu mestskej časti Mgr. Rudolfa Kusého, 

aby zabezpečil osadenie a montáž nových fontán (čerpadiel) v areáli prírodného kúpaliska 

Kuchajda a zabezpečil dôkladnú analýzu vody zameranú okrem štandardných parametrov aj na 

parazity a mikroorganizmy 

- bez  pripomienok                                                        

       Hlasovanie Za:       14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   3 

 

                                             Starosta 

 

 VYHODNOTENIE: SPLNENÉ 

  07/2018 bola vykonaná technická ohliadka stavu oboch fontán.  

 Konštrukcie fontán boli nestabilné a zborené, bez možnosti opravy.  

 Predstavovali nebezpečnú prekážku pre kúpajúcich, preto bolo nevyhnutné ich demontovať 

a kompletne odstrániť. Demontáž bola zrealizovaná 26.08.2019. 

 Náklady na vybudovanie nových fontán boli odhadnuté na cca 10.000 eur. 

 Analýza vody je štandardne pravidelne sledovaná Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva. Počas kúpacej sezóny 2021 sú každý štvrtok zverejňované výsledky z rozborov 

vôd na www.ruvzba.sk. 

 

======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia:29.6.2021 
 

30/06 Miestne zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

priložený návrh Zmluvy o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode 

nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena so spoločnosťou 

ATRIOS real estate s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 50 337 238  

; za podmienok: 

- zmluva o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o 

uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena bude spoločnosťou ATRIOS real 

estate s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 50 337 238, podpísaná najneskôr v lehote 

30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve;  

http://www.ruvzba.sk/


- v prípade, že zmluva o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode 

nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena nebude v 

uvedenej lehote spoločnosťou ATRIOS real estate s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 

50 337 238 podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť; 

  

II. splnomocňuje  

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  

za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Zmluve o spolupráci, o uzatvorení 

budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení 

vecného bremena, na podpis nasledovných realizačných zmlúv:  

1/ realizačná kúpna zmluva na predaj stavieb: 

- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/265  

- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/266 

- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/267 

- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/268 

- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/270 

v k.ú. Nové Mesto, evidovaných na LV č. 1226 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len ako „stavby 1“) 

 

; v prospech spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 50 337 

238 

; 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  

- budúci kupujúci má na kúpu pozemkov registra “C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 

12781/267, 12781/268, 12781/270 nachádzajúcich sa pod stavbami 1 uzatvorenú zmluvu o 

uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností s ich súčasným vlastníkom 

spoločnosťou Digesta, a.s., t.j. je budúcim vlastníkom pozemkov pod stavbami 

- budúci kupujúci plánuje v danom území, t.j. aj na predmetných pozemkoch, na ktorých stoja 

stavby 1, realizáciu investičného zámeru „Polyfunkčný komplex Zátišie“   

- stavby 1 sú určené na odstránenie, boli povolené len ako dočasné do r. 1995, sú už po dobe 

ich životnosti, nespĺňajú súčasné technické požiadavky na daný typ stavieb, mestská časť 

nie je vlastníkom ani správcom pozemkov pod stavbami 1 a keďže budúci kupujúci nemá 

záujem na trvalom umiestnení stavieb 1 na daných pozemkoch, ale má záujem na ich 

odstránení a revitalizácii celého územia, nie je možné predĺžiť dobu ich trvania, 

- budúci kupujúci vybuduje pre mestskú časť nové náhradné stavby v zmysle bodu 2/ tohto 

uznesenia 

; za kúpnu cenu vo výške: 51 400 EUR 

 

2/ realizačná kúpna zmluva na kúpu nových (náhradných) stavieb v rozsahu - 

samostatný objekt skladu (s podrobnejším vnútorným členením skladových 

priestorov na jednotlivé účelové využitia skladového hospodárstva), samostatný 

objekt administratívy a riadenia a objekty komunikácií a spevnených plôch - na 

pozemkoch registra „C“ KN, resp. ich častiach vymedzených geometrickým plánom 

na zameranie stavieb: 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/1 –  ostatná plocha o výmere 30606 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/126 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/127 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/141 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/142 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/143 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/144 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/145 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/146 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/153 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/154 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 



- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/155 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/156 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/157 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/158 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/159 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2,  

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/160 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/161 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/162 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/163 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/164 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/165 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/166 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/167 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/168 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/169 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/170 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/11 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/71 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/72 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/73 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/74 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/75 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/76 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/77 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/78 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/79 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/80 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/81 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/82 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/83 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/84 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/85 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/86 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/87 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/88 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/89 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/90 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/91 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/92 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/93 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/94 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/95 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/96 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/205 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/206 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/207 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/208 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/209 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/210 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/211 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/212 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/215 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/216 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/217 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2,  

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/218 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 



v k.ú. Nové Mesto, evidovaných na LV č. 5510 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto (ďalej len ako „stavby 2“) 

; od  spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 50 337 238 ako 

vlastníka stavieb 2 

; za kúpnu cenu, ktorá bude zodpovedať výške časti kúpnej ceny za stavby 1, ktorú obdrží 

mestská časť ako správca stavieb 1, a to v percentuálnom podiele v zmysle Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy platného v čase podpisu realizačnej kúpnej zmluvy  

 

3/ realizačná zmluva o zriadení vecného bremena „in rem“ k pozemkom registra 

„C“ KN, resp. ich častiam vymedzeným geometrickým plánom: 

- parc.č. 12780/1 –  ostatná plocha o výmere 30606 m2,  

- parc.č. 12781/7 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1198 m2,  

v k.ú. Nové Mesto, evidovaných na LV č. 5510 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto, 

; v prospech vlastníka pozemkov registra „C“ KN: 

- parc.č. 12780/176 – ostatné plochy o výmere 3711 m2,  

- parc.č. 12781/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7755 m2,  

- parc.č. 12781/261 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2,  

- parc.č. 12781/262 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 311 m2,  

- parc.č. 12781/263 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2,  

- parc.č. 12781/265 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 255 m2,  

- parc.č. 12781/266 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2,  

- parc.č. 12781/267 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 m2,  

- parc.č. 12781/268 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m2,  

- parc.č. 12781/269 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2,  

- parc.č. 12781/270 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2,  

- parc.č. 12781/271 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2039 m2, 

 

; a to: 

- na ťarchu pozemkov parc. č. 12780/1 a parc. č.  12781/7 resp. ich častí určených podľa 

geometrického plánu s obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby komunikácie, 

chodníkov a spevnených plôch a ich príslušenstva, právo vstupu a vjazdu na zaťažené 

pozemky za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných stavieb, 

právo prechodu a prejazdu cez komunikácie a chodníky zriadené na zaťažených pozemkoch, 

právo parkovania na spevnených plochách zriadených na zaťažených pozemkoch určených 

k parkovaniu“  

- na ťarchu pozemku parc. č. 12780/1 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby inžinierskych sietí – dažďovej kanalizácie a 

príslušenstva danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na 

zaťažený pozemok za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných 

stavieb“    

- na ťarchu pozemku parc. č. 12780/1 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby inžinierskych sietí – splaškovej kanalizácie a 

príslušenstva danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na 

zaťažený pozemok za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných 

stavieb“    

- na ťarchu pozemkov parc. č. 12780/1 a parc.č. 12781/7 resp. ich častí určených podľa 

geometrického plánu  s obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby inžinierskych sietí – 

prípojka a rozvody vody a príslušenstva danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo 

vstupu a vjazdu na zaťažené pozemky za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a 

odstránenia daných stavieb“    

- na ťarchu pozemku parc. č. 12780/1 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby inžinierskych sietí – prípojka a rozvody plynu 

a príslušenstva danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na 



zaťažený pozemok za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných 

stavieb“    

- na ťarchu pozemku parc. č. 12780/1 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby osvetlenia a príslušenstva danej stavby v 

zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na zaťažený pozemok za účelom 

zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných stavieb“ a   

- na ťarchu pozemku parc. č. 12781/7 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby vnútroareálového osvetlenia a príslušenstva 

danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na zaťažený pozemok 

za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných stavieb“ a 

- na ťarchu pozemku parc. č. 12781/7 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby prípojky a rozvodov slaboprúdu a 

príslušenstva danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na 

zaťažený pozemok za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných 

stavieb“ a   

-  na ťarchu pozemku parc. č. 12781/7 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby prípojky a rozvodov horúcovodu a 

príslušenstva danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na 

zaťažené pozemky za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných 

stavieb“ 

; za odplatu vo výške: 1 EUR 

; v prípade, že nebude uzatvorená realizačná zmluva podľa bodu 2/ tohto uznesenia z dôvodov 

na strane vlastníka stavieb 2, bude výška odplaty určená znaleckým posudkom 

 

4/  realizačná zmluva o zriadení vecného bremena „in rem“ k pozemkom registra „C“ KN, 

resp. k ich častiam vymedzeným geometrickým plánom: 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/1 –  ostatná plocha o výmere 30606 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/126 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/127 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/141 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/142 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/143 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/144 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/145 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/146 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/153 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/154 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/155 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/156 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/157 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/158 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/159 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2,  

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/160 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/161 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/162 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/163 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/164 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/165 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/166 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/167 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/168 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/169 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/170 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/11 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/71 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 



- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/72 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/73 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/74 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/75 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/76 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/77 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/78 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/79 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/80 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/81 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/82 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/83 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/84 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/85 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/86 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/87 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/88 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/89 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/90 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/91 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/92 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/93 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/94 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/95 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/96 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/205 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/206 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/207 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/208 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/209 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/210 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/211 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/212 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/215 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/216 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/217 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2,  

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/218 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

v k.ú. Nové Mesto, evidovaných na LV č. 5510 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto, 

; v prospech vlastníka stavieb 2 

; s obsahom: 

„právo umiestnenia stavieb, právo vstupu a vjazdu na zaťažené pozemky za účelom zriadenia, 

opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenie daných stavieb“ 

; za odplatu vo výške: 1 EUR 

 

; v prípade, že nebude uzatvorená realizačná zmluva podľa bodu 2/ tohto uznesenia z dôvodov 

na strane vlastníka stavieb 2, bude výška odplaty určená znaleckým posudkom 
- bez pripomienok  

 

         Hlasovanie Za:        11 

                       Proti:        0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     3                                         Starosta 

 



VYHODNOTENIE: : SPLNENÉ 
Zmluva o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o 
uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecných bremien bola uzatvorená a nadobudla účinnosť 
jej zverejnením na webovom sídle mestskej časti. 

  

 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 
 

30/08  Miestne zastupiteľstvo 

 

s c h v a ľ u j e  

šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne:  

 
a)  Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov a použitie rezervného fondu na bežné výdavky 

vo výške 987 574,00 EUR. 

 

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

0912 635006/4 46 8.2 0400 MŠ Letná – zatekanie suterénu + 5 000,00 

0912 635006/5 46 8.2 0400 MŠ Na Revíne – podlahy, bleskozvod, svetlá + 30 000,00 

0912 
635004 46 8.2 0400 

ZŠ s MŠ Cádrová – vodovod od vodomer. šachty 

– prípojka na vodomer 
+ 20 000,00 

0912 635006/7 46 8.2 0400 ZŠ s MŠ Cádrová – hokejbalové ihrisko + 20 000,00 

0912 
635006/8 46 8.2 0400 

ZŠ s MŠ Kalinčiakova – elektrické rozvody 

(2.posch.) 
+ 40 000,00 

0912 635006/10 46 8.2 0400 MŠ Legerského - kanalizácia + 25 000,00 

0912 635006/11 46 8.2 0400 ZŠ s MŠ Sibírska – vyregulovanie kúrenia + 48 000,00 

0912 
635006/12 46 8.2 0400 

MŠ Osadná – úprava povrchov a hracích prvkov 

DI 
+ 5 000,00 

0912 635006 46 8.2 0400 ZŠ - Rezerva na BV ZŠ + 60 000,00 

0660 635006/3 46 6.3 0012 Oprava a údržba nájomných bytov  + 60 000,00 

0451 635006/9 46 4.3 0610 Oprava povrchov chodníkov  + 150 000,00 

0451 635006/4 46 4.3 0610 Oprava povrchov komunikácií + 100 000,00 

0560 637004/3 46 5.3 0252 Nákup a výsadba nových drevín + 125 000,00 

0620 641001 46 6.2 0131 EKO - podnik VPS – tržnica – náter strechy + 53 000,00 

0620 641001 46 6.2 0131 EKO - podnik VPS – lanovka - strecha + 5 000,00 



0620 641001 46 6.2 0131 EKO - podnik VPS – strecha Halašova + 12 000,00 

0220 633004 46 2.1 0210 Germicídne žiariče - COVID + 6 500,00 

0220 637004 46 2.1 0210 Antibakteriálne fólie - COVID + 10 000,00 

0820 600 46 7.4 0133 Knižnica B-NM – bežné výdavky + 27 054,00 

0451 637005/2 46 4.3 5100 POD – parkovacia politika +15 000,00 

0912 600 46 8.2 0409 ZŠ s MŠ Kalinčiakova – bežné výdavky +43 580,00 

0660 635006 46 6.3 0012 Ihrisko Ladzianského - oprava malých múrikov + 5 000,00 

0820 637 002 46 7.5 0060 Kultúrne akcie +45 000,00 

0111 637004 46 1.1.2 0010 Všeobecné služby, revízie +3 000,00 

0820 600 46 7.3 0132 Stredisko kultúry – bežné výdavky + 74 440,00 

 

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov a použitie rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 470 456,00 EUR.           

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

0451 717002/250 46 4.3 0612 Bárdošova II.etapa – komunikácia s chodníkom + 206 816,00 

0451 716/2 46 4.3 0612 PD – Cyklotrasy + 25 000,00 

0912 716/36 46 4.3 0612 MŠ Jeséniova – PD nadstavba a zriadenie kuchyne + 25 000,00 

0912 716/35 46 4.3 0612 ZŠ s MŠ Jeséniova – PD vybudovanie tried/učební + 15 000,00 

0912 717002/201 46 4.3 0612 
MŠ Šancová – rekonštrukcia časti priestorov kuchyne 

a vybudovanie prístupového chodníka 
+ 25 000,00 

0912 717002/780 46 4.3 0612 ZŠ s MŠ Sibírska - kúrenie + 60 000,00 

0620 717001/77 46 4.3 0612 Biely kríž II – DI nové prvky + 15 000,00 

0912 716/555 46 4.3 0612 PD ZŠ s MŠ Kalinčiakova – Zelené strechy + 5 000,00 

0912 716/005 46 4.3 0612 PD MŠ Legerského rozšírenie o byty + 5 000,00 

0912 716/005 46 4.3 0612 PD MŠ Šuňavcova rozšírenie o byty + 5 000,00 

0912 700 46 8.2 0409 ZŠ s MŠ Kalinčiakova – oplotenie + 7 240,00 

0912 700 46 8.2 0409 ZŠ s MŠ Kalinčiakova – herné prvky + 4 400,00 

0912 717002/202 46 4.3 0612 
MŠ Legerského – doplnenie hracích prvkov na 

detskom ihrisku 
+ 2 000,00 

0810 717002/6 46 4.3 0612 Športovisko Pionierska + 70 000,00 

 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 1 458 030,00 EUR.     

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



 454001 46  0024 Prevod z Rezervného fondu + 1 458 030,00 

 
d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške  3 750,00 EUR. 

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

0111 716/001 46 1.1.2 0010 PD Front office - 1 250,00 

0111 717003/001 46 1.1.2 0010 Front office – realizácia + 1 250,00 

0810 717002/1 43 4.3 0612 Rekonštrukcia Školák klub - 2 500,00 

0451 716/094 43 4.3 0612 PD – parkovisko Nobelova + 2 500,00 

 
e) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 200 000,00 EUR. 

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

0912 717002/7

0 52 4.3 0612 
ZŠ Kalinčiakova – zateplenie, zníženie CO2            - 200 000,00 

 
 

 

f) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške 200 000,00 EUR. 

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

 513 002 52  0024 Dlhodobé úvery  - 200 000,00 

 

- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   5                                            Starosta 

 

VYHODNOTENIE:  SPLNENÉ  

 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 

 
 

30/10    Miestne zastupiteľstvo 

 schvaľuje   

stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky uvedené v prílohe 
- bez pripomienok 



         Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ 

 

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 

 
 

30/11    Miestne zastupiteľstvo 

berie na vedomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Správu z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ MČ     B-NM na 10. zasadnutí 

uznesením č.10/07B vyplývajúceho zo Správy z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej 

správy MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách 

a fotokópií listín. 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ  

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 

 
 

30/12    Miestne zastupiteľstvo 

berie na vedomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Správu z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ MČ     B-NM na 13. zasadnutí 

uznesením č.13/05B vyplývajúceho zo Správy z kontroly Oddelenia hospodárskeho a 

finančného MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za rozvoj v súlade so sadzbami poplatkov 

podľa prijatých VZN.  

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ  

======================================================================== 



Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 

 
 

30/13    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2021: 

1 .Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou 

Kalinčiakova 12  

     (Pokračovanie v kontrole začatej v júni 2021 - Ostatná kontrola bola v organizácii vykonaná 

v roku 2018 + odstránenie uložených nápravných  opatrení) 

                                                                              Termín: jún - august 2021 

 

2. Kontrola čerpania finančných prostriedkov  vyčlenených na zabezpečenie     realizácie 

participatívnej časti rozpočtu MČ B-NM 

                                                                              Termín: september 2021 

 

3. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova 54 

(Ostatná kontrola bola v organizácii vykonaná v roku 2017) 

                                                                             Termín: október - november 2021 

 

 

4.  Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Za 
Kasárňou 2 
(Ostatná kontrola bola v organizácii vykonaná v roku 2018) 

                                                                             Termín: december 2021 - január 2022 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       13  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ  

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 
 

30/14    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020   

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       15  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ   

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 
 

30/15    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

stanovisko k návrhu Dodatku č........Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z.............., ktorý je 

prílohou č. 01 tohto materiálu, v nasledovnom znení: 

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s návrhom Dodatku Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy súhlasí“ 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       15  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ 

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 

 
 

30/16    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

trvalé upustenie  od vymáhania pohľadávky   

1.) dlžníka VAJNORSKÁ REAL s.r.o., IČO: 46521534, Odbojárov 3, Bratislava  

vo výške 8.850,57 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 3271,05 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 2.682,05 Eur za obdobie odo dňa 01.04.2015 do dňa výmazu spoločnosti 

z Obchodného registra, t.j. do 04.01.2019, trovy súdneho konania vo výške 589,- Eur). 

 

2.) dlžníka IM BUILD s.r.o, IČO: 35948329, so sídlom Červeňova 32, Bratislava 

vo výške 3.952,40 Eur spolu s príslušenstvom úrokom z omeškania celkovo vo výške 

1.478,20 Eur, ktoré pozostáva: 

 zo sumy 1.312,40 Eur odo dňa 16.03.2013 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného 

registra, t.j. do 06.04.2018 vo výške 651,06 Eur, 

 zo sumy 1.320,- Eur odo dňa 16.03.2014 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného 

registra, t.j. do 06.04.2018 vo výške 499,07 Eur,  

 zo sumy 1.320,- Eur odo dňa 16.03.2015 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného 

registra, t.j. do 06.04.2018 vo výške 328,07 Eur, 



  

3.) dlžníka T & G Numic s.r.o., IČO: 31343554, so sídlom Hattalova 12, Bratislava  

vo výške 331,94 Eur bez príslušenstva 

 

4.) dlžníka Pavol Šottek, nar. 02.03.1963, bytom Bellova Ves č. 3, 930 52, Bellova Ves 

vo výške 16,60 Eur bez príslušenstva 

 

5.) dlžníka Agentúra KVAS s.r.o, IČO: 46 738 371, Koválovec č.52, Koválovec  

vo výške 605,- Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 249,28 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 196,78 Eur za obdobie odo dňa 03.02.2017 do dňa zastavenia exekučného konania 

t.j. do 26.02.2021, trovy súdneho konania vo výške 36,- Eur a trovy exekučného konania 

vo výške 16,50 Eur) 

 

6.) dlžníka KUBALASTAV s.r.o., IČO: 36 772 089, Trnavské Mýto 1, Bratislava 

vo výške 74.854,78 Eur spolu s príslušenstvom, úrokom z omeškania zo sumy 74. 854,78 

Eur odo dňa 21.06.2010 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného registra, t.j. do 

01.12.2020 vo výške 8.954,60 Eur. 

 

7.) dlžníka CAREMA spol., s.ro., IČO: 35 857 790, Špitálska 10, Bratislava 

vo výške 1.468,73 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 531,55 Eur (úroky z omeškania za 

obdobie odo dňa 21.06.2014 do zasadnutia miestneho zastupiteľstva, t.j. do 29.06.2021  

 

8.) dlžníka HVV s.r.o, IČO: 359 683 11, Zámocká 36, Bratislava 

vo výške 50.000, – Eur bez príslušenstva 

 

9.) dlžníka Miloš Polakovič, nar. 13.11.1973, Röntgenová 14, 851 01 Bratislava 

vo výške 165,96 Eur bez príslušenstva 

 

10.) dlžníka Jozef Kovács, nar. 12.10.1940, Lelá 35, Lelá 

vo výške 177,69 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 3.338,56 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 3.305,37 Eur za obdobie odo dňa 06.01.2003 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 24.03.2020, trovy súdneho konania vo výške 33,19 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

11.) dlžníka Mikuláš Kuták, nar. 11.11.1963, Bojnická 25, Bratislava  

vo výške 327,32 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 582,33 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 562,83 Eur za obdobie odo dňa 16.11.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, 

t.j. do 16.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 19,50 Eur a trovy exekučného 

konania vo výške 16,50 Eur) 

 

12.) dlžníka Vladimír Tancoš, r.č.:700529/6056, Bojnická 25, Bratislava 

vo výške 343,74 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 125,10 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 95,38 Eur za obdobie odo dňa 16.08.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, 

t.j. do 22.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 20,50 Eur a trovy exekučného 

konania vo výške 16,50 Eur. 

 

13) dlžníka Adriána Vaškovičová, r.č.:756117/6227, Bojnická 25, Bratislava  

vo výške 1.292,21 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 2.172,45 Eur (úroky z 

omeškania vo výške 2.078,45 Eur za obdobie odo dňa 06.05.2011 do dňa ukončenia 

exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 77,50 Eur 

a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur), 

 

vo výške 377,60 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 686,15 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 647,15 Eur za obdobie odo dňa 16.03.2010 do dňa ukončenia exekučného 



konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 22,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 453,12 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 856,28 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 812,78 Eur za obdobie odo dňa 11.10.2010 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 27,- Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 489,25 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 894,24 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 865,24 Eur za obdobie odo dňa 16.08.2010 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 22.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 29 Eur a trovy exekučného 

konania vo výške 16,50 Eur) 

 

14.) dlžníka Darina Machová, r.č.: 585605/6360, Bojnická 19, Bratislava 

vo výške 350,79 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 806,- Eur (úroky z omeškania vo 

výške 768,50 Eur za obdobie odo dňa 16.08.2012 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 03.08.2020 trovy súdneho konania vo výške 21,- Eur a trovy exekučného 

konania vo výške 16,50 Eur 

 

vo výške 467,72 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 959,70 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 915,20 Eur za obdobie odo dňa 12.09.2014 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 30.11.2020, trovy súdneho konania vo výške 28,- Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 467,72 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 921,- Eur (úroky z omeškania vo 

výške 876,50 Eur za obdobie odo dňa 12.11.2014 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 28,- Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 2.104,74 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 4.447,70 Eur (úroky z 

omeškania vo výške 4.305,20 Eur za obdobie odo dňa 07.07.2014 do dňa ukončenia 

exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 126,- Eur 

a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

15.dlžníka Peter Riflík, r.č. 560927/7091, Račianska 31, Bratislava  

vo výške 440,49 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 1.597,67 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 1571, 67 Eur za obdobie odo dňa 16.07.2010 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 22.04.2020 trovy súdneho konania vo výške 26,- Eur a trovy exekučného 

konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 290,76 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 1.018,67 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 1001,67 Eur za obdobie odo dňa 16.11.2010 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 22.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 28,- Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 474,77 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 1.094, 20 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 1.054,20 Eur za obdobie odo dňa 10.01.2007 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 18.03.2020, trovy súdneho konania vo výške 23,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 436,14 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 948,- Eur (úroky z omeškania vo 

výške 905,50 Eur za obdobie odo dňa 20.10.2014 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 15.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 26,- Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur). 

 



vo výške 218,07 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 694,50 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 661,50 Eur za obdobie odo dňa 07.07.2014 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur). 

 

16. dlžníka Milan Mojš - Kováč  

vo výške 39,73 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 138,50 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 105,50 Eur za obdobie odo dňa 16.07.2007 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 22.04.2020 trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 22,04 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 127,- Eur (úroky z omeškania 

vo výške 94,- Eur za obdobie odo dňa 16.11.2007 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 22.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 39,73 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 148,- Eur (úroky z omeškania 

vo výške 115,50 Eur za obdobie odo dňa 10.01.2007 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

 

vo výške 97,79 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 237,50 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 202,50 Eur za obdobie odo dňa 20.10.2007 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 15.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur). 

 

vo výške 51,38 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 233,- Eur (úroky z omeškania 

vo výške 200,50 Eur za obdobie odo dňa 07.07.2007 do dňa ukončenia exekučného 

konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy 

exekučného konania vo výške 16,50 Eur). 

 

vo výške 758,80 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 1.243,50 Eur (úroky z 

omeškania vo výške 1.200,- Eur za obdobie odo dňa 07.07.2007 do dňa ukončenia 

exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 27,- Eur 

a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur). 

 

17.dlžníka Slovak Aktual s.r.o., IČO: 35934697, Ovručská 5, Bratislava 

vo výške 8.302,58 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 6.711,91 Eur (úroky z 

omeškania vo výške 6.196,91Eur za obdobie odo dňa 27.02.2012 do dňa ukončenia 

exekučného konania, t.j. do 11.06.2020, trovy súdneho konania vo výške 498,50 Eur 

a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur). 

 

18.  dlžníka FS Park s.r.o., v súčasnosti Pactian s.r.o. IČO: 46071687, Holíčska 23, 

Bratislava 

vo výške 500,- Eur bez príslušenstva 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   4                                            Starosta 

VYHODNOTENIE:  SPLNENÉ    

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 



 
 

30/17    Miestne zastupiteľstvo 

A. schvaľuje 

a) súťažný návrh uchádzača - spoločnosti Ydnis s.r.o. so sídlom Horská 13035/31, 831 

02 Bratislava, IČO: 53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., v oddiely 

Sro, vložke č. 152139/B (ďalej v texte ako „uchádzač“) predloženého do obchodnej 

verejnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021 a to na základe odporúčania komisie 

 

b) uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto a 
uchádzačom, predmetom ktorej je prenájom nebytového priestoru č. 902 o celkovej 
výmere podlahovej plochy 140,94 m2 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, 
súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 v Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava, 
katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2902  v správe Mestskej časti Bratislava- Nové 
Mesto s podstatnými náležitosťami uvedenými vo vyhlásených podmienkach 
obchodnej verejnej súťaže 

 

B. splnomocňuje 

starostu mestskej časti 

k podpísaniu nájomnej zmluvy  s uchádzačom, predmetom ktorej je prenájom 
nebytového priestoru č. 902 o celkovej výmere podlahovej plochy 140,94 m2 
nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 
v Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste 
vlastníctva č. 2902  v správe Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto s podstatnými 
náležitosťami uvedenými vo vyhlásených podmienkach obchodnej verejnej súťaže za 
podmienok: 

-  nájomnú zmluvu je uchádzač povinný podpísať   v lehote najneskôr do  60 dní odo dňa 
schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

- v prípade, ak uchádzač v určenej lehote nájomnú zmluvu nepodpíše, toto uznesenie 
stratí  
platnosť 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                            Starosta 

 

 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ 

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 

30/19    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 



nájom nebytového priestoru - kancelárie č. 404 o celkovej výmere podlahovej plochy 14 m2 
nachádzajúcom 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, 831 03 
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. 403, 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. 404 a to na účely realizácie 
poradenských rozhovorov s rodičmi rešpektujúc špeciálne hygienické ako aj bezpečnostné 
podmienky tejto cieľovej skupiny 

; za podmienky 

Dodatok č. 7 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. 7 zo strany nájomcu nebude v uvedenej lehote podpísaný, uznesenie stráca 
platnosť. 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       15  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                            Starosta 

VYHODNOTENIE:  SPLNENÉ    

 

 

 

======================================================================== 
 

Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 



30/20    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12688/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 
m2, v k.ú. Nové Mesto, ktorý vznikol obnovením právneho stavu časti pozemku registra „E“ UO 
parc. č. 12689, evidovaného na LV č. 5567, na základe geometrického plánu č. 17/2021, úradne 
overeného pod č. G1- 296/2021, 
; na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 
; v prospech nájomcov - Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Kataríny Sotníkovej, obaja bytom 

Závodníkova 1, Bratislava 
; 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 
- na predmetnom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12688/3 je umiestnená časť stavby so 

súpisným číslom 773 - rodinný dom vo vlastníctve nájomcov 
; za nájomné vo výške:12 EUR/m2/rok, t.j. spolu  48 EUR/rok 
; za nasledovných podmienok: 

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

- nájomca uhradí prenajímateľovi bezdôvodné obohatenie vo výške schváleného nájomného za 
užívanie predmetu nájmu od 01.06.2021 do doby účinnosti nájomnej zmluvy v lehote 
splatnosti prvého nájomného 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       15  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

VYHODNOTENIE: : SPLNENÉ  

  

Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 

30/21    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady: 
- parc. č. 5348/12, o výmere 96 m2, ostatné plochy, ktorý vznikol odčlenením od pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 5348/2, o výmere 295 m2, ostatné plochy, evidovaného na LV č. 39, 
na základe GP č. 36739685 - 1368/21, úradne overeného pod č. G1-251/2021, 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
 ; v prospech: vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 2607 na Opavskej 12, v k.ú. Vinohrady, 

a to do ich podielového spoluvlastníctva nasledovne: 
1/ Tomáš Bachorík, Ľ. Fullu 46, 841 05 Bratislava, v podiele 1/4, ako vlastník bytu č. 1  
2/ Ing. Darina Halajová, Veľké Krškany 241, 934 01 Krškany, v podiele 1/4, ako vlastníčka bytu 

č. 2  
3/ Ján Jakubík a Eva Jakubíková, Hliník nad Váhom 42, 014 01 Bytča, v podiele 1/4 do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako vlastníci bytu č. 3 a v podiele 1/8 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako spoluvlastníci bytu č. 4, tj, spolu v podiele 3/8  

4/ Adam Jakubík, Hliník nad Váhom 42, 014 01 Bytča, v podiele 1/8 ako spoluvlastník bytu č. 4 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 



neskorších predpisov ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
; z dôvodu, že sa jedná o pozemok v oplotenom dvore bytového domu, ktorý žiadatelia ako 

vlastníci bytového domu majú záujem využívať ako spoločnú oddychovú plochu, prípadne 
detské ihrisko pre obyvateľov bytového domu. Vlastníci bytového domu sú súčasne aj 
spoluvlastníkmi susediaceho pozemku parc. č. 5347/2, ktorý je priľahlým pozemkom k 
bytovému domu a zároveň prístupom k pozemku parc. č. 5348/12 

; za kúpnu cenu vo výške: 350 EUR/m2 t.j. spolu za pozemok vo výške 33 600 EUR 
; za podmienok: 

- kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v 
miestnom zastupiteľstve 

- kupujúci uhradia kúpnu cenu vo výške určenej pomerne podľa ich celkových podielov k 
nadobúdanej nehnuteľnosti 

- kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy 
- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť 
- v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcimi v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie 

stratí platnosť 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

VYHODNOTENIE:  SPLNENÉ 

  Kúpna zmluva je podpísaná, kúpna cena uhradená, v súčasnosti prebieha konanie na katastri 

ohľadom vkladu vlastníckeho práva k pozemku. 

 

Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 

30/22    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

postúpenie práv z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

 

; z pôvodného nájomcu: MUDr. Daniela Mistríková, prevádzkujúcim zdravotnícke zariadenie 
v odbore stomatológia, identifikátor: 61-31761691-A0001 na spoločnosť DENTAL KALINA 
s.r.o., Staré Grunty 262, 841 04 Bratislava, IČO: 53 621 514  

 

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o. bude               
pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rovnakom rozsahu, a to formou 
prevádzkovania zubnej ambulancie, pričom zdravotná starostlivosť je poskytovaná aj žiakom 
a zamestnancom  základnej školy 

 

Za týchto podmienok: 



1. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 bude všetkými zmluvnými      
stranami s výnimkou zriaďovateľa podpísaný v lehote 60 dní odo dňa prijatia tohto 
uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, ak dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 
1/2021 zo dňa 02.01.2021 v uvedenej lehote nebude podpísaný, toto uznesenie stráca 
platnosť. 

2. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť najskôr päť (5) pracovných dní odo dňa písomného           
oznámenia mestskej časti, že spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o., Staré Grunty 262, 841 04 
Bratislava, IČO: 53 621 514 nadobudla oprávnenie na podnikanie v zdravotníctve, túto 
skutočnosť je spoločnosť povinná mestskej časti oznámiť najneskôr do 31.07.2021. Pokiaľ 
k uvedenému dátumu spoločnosť DENTAL KALINA s.r.o., Staré Grunty 262, 841 04 
Bratislava, IČO: 53 621 514  nenadobudne oprávnenie na podnikanie v zdravotníctve, 
dodatok č. 1 nenadobudne účinnosť (rozväzovacia podmienka). 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       17  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ 

 Dodatok k nájomnej zmluve bol zmluvnými stranami podpísaný, zverejnený a je účinný. 

  

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 

30/23    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

a) predložený návrh zásad vybavovania sťažností  

b) predložený návrh zásad vybavovania petícií 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

VYHODNOTENIE:  SPLNENÉ ZVEREJNENE 

======================================================================== 

 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 

30/24   Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN: 

a) parc. č. 4869/12 o výmere 360 m2, zastavaná plocha a nádvorie, okres: Bratislava III, obec: 
Bratislava-Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady, zapísaná na liste vlastníctva číslo 
4181 



b) parc. č. 4869/13 o výmere 142 m2 zastavaná plocha a nádvorie, okres: Bratislava III, obec: 
Bratislava-Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady, zapísaná na liste vlastníctva 4181  

 

od spoločnosti BB FINANCE s. r. o. so sídlom Haanova 14, 851 04 Bratislava, IČO: 44 756 640             
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo: 58270/B  

za celkovú kúpnu cenu 1,00 euro 

 

za podmienky: 

kupujúci podpíše kúpnu zmluvu do najneskôr v lehote 60 dní odo dňa schválenia tohto 
uznesenia. V prípade, že kupujúci v uvedenej lehote kúpnu zmluvu nepodpíše, toto uznesenie 
stráca platnosť 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                            Starosta 

 

 

VYHODNOTENIE: : SPLNENÉ 

 Kúpna zmluva je podpísaná, kúpna cena uhradená, v súčasnosti prebieha konanie na katastri 
ohľadom vkladu vlastníckeho práva k pozemku. 

  

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 

30/25   Miestne zastupiteľstvo 

a) berie na vedomie 
1. Dôvodovú správu o postupe obstarávania a prerokovávania Územného plánu zóny 

Zátišie - Hattalova 
2. Stanovisko  návrhu Zadania Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova, podľa § 20 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon), vydané Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby 
a bytovej politiky, č. OU-BA-OVBP3-2021/020876. 

3. Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Zadania Územného plánu zóny 
Zátišie - Hattalova  

b)  schvaľuje 

Zadanie Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova, v zmysle § 20 ods. 7 písm. c) 
stavebného zákona 

c)  ukladá 

Oddeleniu ŽP a ÚP zaslať Zadanie Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova spolu s výpisom 
z uznesenia o schválení Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky a 
Hlavnému mestu SR Bratislava 



- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ 

 

Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 

30/26   Miestne zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

priebežnú informáciu o stave sčítania obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       13  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ  

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 

30/27   Miestne zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

informáciu o spracovaní územných plánov zón vrátane prílohy č. 1 a prílohy č. 2 

- bez pripomienok 
         Hlasovanie Za:       13  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ  

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 

30/28   Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

poskytnutie zľavy z nájmu vo výške 50% nájomníkom v objekte Mestskej Tržnice na Šancovej 

ul. 112 v Bratislave. 

- bez pripomienok 



         Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

                                                                        Nehlasoval:      1  

 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ 

Poskytnutie zľavy  z nájomného pre žiadateľov  z Tržnice, ktorí požiadali dňa 27.5.2021 

o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia 

nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19, za obdobie od 1.1.2021do 31.3.2021,  boli vystavené 

dobropisy v celkovej sume 5842,89 € bez DPH nasledovne: 

číslo zmluva     2021 január február marec   

faktúry číslo Meno-názov nájom 2021 2021 2021 Spolu 

12021013 11/2021 Tomková Mária   239,58 119,79 119,79 119,79 359,37 

12021014 12/2021 Ježovit Juraj   257,17 128,59 128,59 128,59 385,76 

12021019 16/2021 Nicolas, s.r.o.   209,30 104,65 104,65 104,65 313,95 

12021021 18/2021 VONES s.r.o.   185,50 92,75 92,75 92,75 278,25 

12021022 19/2021 Dolná Anna   372,56 186,28 186,28 186,28 558,84 

12021026 22/2021 Boháčová Margita   84,50 42,25 42,25 42,25 126,75 

12021027 23/2021 
Šárkoziová A.- 
BETKA   208,92 104,46 104,46 104,46 313,38 

12021034 28/2021 Ujhelyová Mária   250,00 125,00 125,00 125,00 375,00 

12021039 33/2021 Sárkoziová Katarína   153,33 76,67 76,67 76,67 230,00 

12021040 34/2021 TESCOM   161,54 80,77 80,77 80,77 242,31 

12021041 35/2021 Kudláč Peter-APIMED   250,84 125,42 125,42 125,42 376,26 

12021045 39/2021 Hričinová Anna   143,75 71,88 71,88 71,88 215,63 

12021050 44/2021 Vontszemu Margita   312,85 156,43 156,43 156,43 469,28 

12021051 45/2021 Andrássy František   335,42 167,71 167,71 167,71 503,13 

12021057 51/2021 Kollárová Andrea   299,57 149,79 149,79 149,79 449,36 

12021094 12/2020 Švecová Lilia   165,60 82,80 82,80 82,80 248,40 

12021099 14/2020 Hamene Aliya Gamari   264,83 132,42 132,42 132,42 397,25 

Spolu       3895,26 1947,63 1947,63 1947,63 5842,89 

 

 

======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 13.7.2021 
 

30/29.2   Miestne zastupiteľstvo 

  schvaľuje 

  odzverenie správy nehnuteľného majetku novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 
10403/21 o výmere 1339 m2, ostatná plocha, okres Bratislava III, obec: Bratislava –Nové 
Mesto, katastrálne územie Nové Mesto, evidovanom geometrickým plánom číslo 388/2021, 
ktorý vypracovala spoločnosť ZOG s.r.o., Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava, IČO: 
47 610 972; v účtovnej hodnote 6 667,00 eur (slovom: šesťtisícšesťstošesťdesiatsedem eur), 



z majetku príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom 
Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 

a 

vrátenie novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 10403/21 o výmere 1339 m2, 
ostatná plocha, okres Bratislava III, obec: Bratislava–Nové Mesto, katastrálne územie Nové 
Mesto,  evidovanom geometrickým plánom číslo 388/2021, ktorý vypracovala spoločnosť 
ZOG s.r.o.,  Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava, IČO: 47 610 972; v účtovnej hodnote 6 
667,00 eur (slovom: šesťtisícšesťstošesťdesiatsedem eur) 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:        9  

                       Proti:      0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:  3                                             Starosta 

                                        Nehlasoval:    1 

                                                      

VYHODNOTENIE: 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ 

 Boli vykonané všetky kroky súvisiace s odzverením správy nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

 

ZRUŠENÉ UZNESENIA:  

 
 


