
    MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
     MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
            Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany       
                                                    verejného poriadku 
                Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
 

                                                                                                                                                       V Bratislave 20. októbra 2021 
 
 

ZÁ P I S N I C A  č .  2 6 / 202 1  
 

z pracovného rokovania Komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, ktoré     
sa konalo formou konferenčného hovoru dňa 

                                                                                   19. októbra 2021 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2022  
3. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku - parc. č. 7208/1 o výmere 

94 m2 zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v k. ú. Vinohrady a to doterajšiemu nájomcovi Mgr. 
Mária Cupáková  

4. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 411 
nachádzajúcom sa na 5. nadzemnom podlaží administratívnej budovy na Hálkovej ul. v Bratislave, súp. č. 
2953 a to občianskemu združeniu Tu sme, s Vami o. z.  

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto  

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v 
materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.  

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v 
súkromných materských školách.  

8. Návrh na schválenie rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  
9. Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku na ulici Bárdošova, parcela 

registra „C“ KN č. 5982/3, záhrada o výmere 709 m2, katastrálne územie Vinohrady, žiadosť zo dňa 
04.10.2021  

10. Návrh na schválenie súťažného návrhu predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na základe 
uznesenia miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 30/07 zo dňa 13.07.2021 pod 
názvom „Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v parku JAMA“   

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa –  nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 
11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto,  pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú  

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa –  nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 
11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu  

13. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, stavby so súpisným 
číslom 2682, katastrálne územie Vinohrady, (Dom kultúry Kramáre), do správy Knižnice Bratislava-Nové 
Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022  

14. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, nebytového 
priestoru o podlahovej ploche 161,84 m2 na prízemí bytového domu Priečna 10 v Bratislave, súpisné číslo 
stavby 202, katastrálne územie Nové Mesto (Knižnica Kutuzovova 15A) do správy Knižnice Bratislava-
Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022  

15. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, pozemkov registra 
„C“ KN č. 22840/1, 22840/4, 22840/5, katastrálne územie Nové Mesto, (Ľudové námestie), do správy EKO-
podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 od 01.01.2022  

16. Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 pre 
spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507, z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa  

17. Informácia o pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava pri ktorých mestská časť Bratislava-
Nové Mesto požiadala o zverenie do svojej správy 



 
18. Návrh predĺženia platnosti dokumentu „Program rozvoja MČ BA-NM 2016 – 2020“ 
19. Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021 
20. Návrh Dodatku č. 1 – Zásady poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom MČ BA-NM  
21. Rôzne 

 
 
K bodu 1 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. Dal hlasovať o programe so zmenou – pribudol 
bod č. 20 „Návrh Dodatku č.1 - Zásady poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti  
Bratislava-Nové Mesto“.     
 

Hlasovanie o bodoch 
programu: 

PRÍTOMNÍ:  5 

 ZA:  5 

 
K bodu 2 
Komisia prerokovala materiál a odporučila ho MZ schváliť bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6  

 
K bodu 3 
Komisia prerokovala materiál a odporučila ho MZ schváliť bez pripomienok.  
 

PRÍTOMNÍ: 6 
ZA:  6  

 
 
K bodu 4 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 6 

ZA:  5  
ZDRŽAL SA: 1 

 
K bodu 5 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  7  

 
K bodu 6 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 7   
ZA:  7    

 
K bodu 7 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  7  

 
K bodu 8 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  7  



 
 
 
K bodu 9  
Komisia prerokovala materiál a neodporučila MZ ho schváliť.   
 

PRÍTOMNÍ: 7 

PROTI:  3 
ZDRŽALI SA: 4 

 
K bodu 10 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pripomienkou – požiadavka ďalšej komunikácie, zohľadnenie 
pripomienok sociálnej komisie.   
 

PRÍTOMNÍ: 8 

ZA:  6  
ZDRŽALI SA: 2 

 
K bodu 11 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 8 

ZA:  5  
ZDRŽALI SA: 3 

 
K bodu 12 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 8 

ZA:  5  
ZDRŽALI SA: 3 

 
K bodu 13 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 8 

ZA:  8  

  
K bodu 14 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 8 

ZA:  7  
ZDRŽAL SA: 1 

 
K bodu 15 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  7  

 
K bodu 16 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  7  



 
K bodu 17 
Komisia zobrala informáciu na vedomie bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  7  

 
K bodu 18 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  7  

 
K bodu 19 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.   
 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  4  
ZDRŽAL SA: 3 

 
K bodu 20 
Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho s pozmeňujúcim návrhom Ing. Šebejovej Ph.D. - adresný príspevok 
vo výške 150 eur pre rodiny, v ktorých mesačný príjem po zdanení na jednu osobu neprevyšuje sumu 822 eur. 
Zároveň navrhla zvýšiť tento adresný príspevok pri narodení dieťaťa, tiež príspevok pri narodení viac detí naraz, príspevok na 
letnú rekreáciu a vianočný príspevok o 20 € všetkým skupinám prijímateľov podľa platných Zásad poskytovania jednorazových 
finančných výpomoci (JFV) obyvateľom mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto. Kvôli rastúcim životným nákladom a tiež preto, 
lebo vianočný príspevok pre osoby v hmotnej núdzi aj vianočný príspevok pre osoby s dôchodkom do výšky 2-násobku 
životného minima bol určený v roku 2012 a odvtedy sa nemenil. Návrh aj platné Zásady poskytovania JFV obyvateľom zo 06. 
10. 2020 je v prílohe. 
 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA:  3  
ZDRŽALI SA: 4 

 
K bodu 21 
Ing. arch. Vaškovič informoval členov komisie o existencii návrhu Zmien a doplnkov 07 k Územnému plánu hl. mesta SR 
Bratislavy z r. 2007.    
 
 
 
 

          Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D v. r. 

        predseda komisie DŽPaOVP 
Ing. Zuzana Zbončáková v. r. 

zapisovateľka komisie DŽPaOVP 


