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MESTSKÁ ČASŤ   BRATISLAVA–NOVÉ  MESTO 
 
 

 

U Z N E S E N I A 
z pokračovania 31.  zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

konaného dňa 16. novembra 2021 

 

 

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo : 

3. Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení 
 Uznesenie 31/03 
22. Informácia o spracovaní územných plánov zón 
 Uznesenie 31/17 

23. Rôzne 

 R/01 – Výkaz činnosti pracovníkov Referátu územného plánovania a štátnej vodnej správy 
Poslanecký návrh (Balga, MBA,  Mgr. Weiss, Štamberský) 

Uznesenie 31/18.1 

 R/02 – Pracovné stretnutie k uzatváraniu územia parcela registra „C“ 21283/2, k.ú. Nové Mesto – 

Filiálne nádražie 
Poslanecký návrh (Ing. Troiak) 

Uznesenie 31/18.2 

 R/03 – Zverejnenie projektových zámerov na webovom sídle MČ B-NM 
Poslanecký návrh (Ing., Mgr. Šebejová, PhD.) 

Uznesenie 31/18.3 

 R/04 - Jednotná správa tepelného hospodárstva v budovách škôl a škôlok 
Poslanecký návrh (Ing., Mgr. Šebejová, PhD.) 

Uznesenie 31/18.4 

 R/05 – Odstránenie betónových múrikov v parku na Račianskom mýte 
Poslanecký návrh (Ing., Mgr. Šebejová, PhD., Ing. Troiak, Mgr. Vlačiky, PhD.) 

Uznesenie 31/18.5 

 R/06 – Jednorazová odmena pre zamestnancov Matričného úradu 
Poslanecký návrh (Mgr. Weiss) 

Uznesenie 31/18.6 

 R/07 – Mobilné toalety v parku na Račianskom mýte 
Poslanecký návrh (Ing., Mgr. Šebejová, PhD., Troiak, Mgr. Vlačiky, PhD.) 

Uznesenie 31/18.7 

 R/08 – Kontrola organizácie EKO-podnik VPS 
návrh starostu (Ing. Bőhm) 

Uznesenie 31/18.8 

24. Interpelácie 

25. Záver 
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Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 22-25  nasledovné uznesenia : 

 

 

31/03 Miestne zastupiteľstvo 

          v o l í   

za overovateľa stenografického záznamu a uznesení 

Ing. Stanislava Winklera 

- bez  pripomienok 

       Hlasovanie Za:        20 

                       Proti:         0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                        Starosta 

 

31/17 Miestne zastupiteľstvo 

          berie na vedomie   

Informácia o spracovaní územných plánov zón vrátane prílohy č. 1 a č. 2 

- bez  pripomienok 

       Hlasovanie Za:        18 

                       Proti:         0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     4                                        Starosta 

 

31/18.1 Miestne zastupiteľstvo 

žiada starostu mestskej časti, aby  

a) priebežne zabezpečoval vypracovanie výkazu činností pracovníkov Referátu územného 

plánovania vrátane štátnej vodnej správy, rozdelený podľa činností a úkonov 

jednotlivých pracovníkov, zahŕňajúci najmä celkový počet žiadostí / prírastok nových 

žiadostí v danom mesiaci / počet vyriešených žiadostí v danom mesiaci / počet žiadostí v 

riešení / počet žiadostí vyriešených v zákonnej lehote / počet žiadostí nevyriešených v 

zákonnej lehote a dôvod prečo neboli žiadosti v zákonnej lehote vyriešené a to od 1.11.2021 

b) uvedený pravidelne aktualizovaný výkaz činností priebežne zasielal minimálne raz mesačne 

všetkým poslancom mestskej časti prostredníctvom mailových adries jednotlivých 

poslancov, ktoré sú uvedené na webovom sídle mestskej časti           

- bez  pripomienok 

       Hlasovanie Za:        17 

                       Proti:         1                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     2                                        Starosta 

 

31/18.2 Miestne zastupiteľstvo 

žiada starostu mestskej časti  

o zorganizovanie pracovného stretnutia za účasti predstaviteľov Železníc Slovenskej republiky, 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Krajského riaditeľstva policajného 

zboru v Bratislave, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a zástupcov poslaneckých klubov 

a nezávislých poslancov miestneho zastupiteľstva Bratislava–Nové Mesto ohľadom uzatvárania 

územia parcela registra C 21283/2 k.ú. Nové Mesto na Filiálnom nádraží a zámerom využitia 

územia parcela registra C 21283/2 k.ú. Nové Mesto na Filiálnom nádraží. Pracovné stretnutie 

môže byť prezenčne alebo online.              Termín: do 15.12.2021  
- bez  pripomienok 

       Hlasovanie Za:        18 

                       Proti:         0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                        Starosta 

 

31/18.3 Miestne zastupiteľstvo 

žiada starostu mestskej časti, aby  

starostu aby zabezpečil zverejnenie a priebežnú aktualizáciu stavu všetkých projektových 

zámerov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto aj organizácií, ktoré zriaďuje mestská časť na 

webovom sídle mestskej časti a to aj spätne od roku 2010 v zmysluplnom členení tak, aby bol 
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zrejmý stav zámeru, to znamená, či je v príprave, v realizácii,  ukončený alebo nerealizovaný, 

vrátane vynaložených alebo požadovaných financií na jeho prípravu a realizáciu. 

  - bez  pripomienok 

       Hlasovanie Za:        14 

                       Proti:         0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     3                                        Starosta 

 

31/18.4 Miestne zastupiteľstvo 

žiada starostu mestskej časti, aby  

preveril možnosti jednotnej správy tepelného hospodárstva v budovách škôl a škôlok 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

- bez  pripomienok 

       Hlasovanie Za:        12 

                       Proti:         0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     2                                        Starosta 

 

31/18.5 Miestne zastupiteľstvo 

žiada starostu mestskej časti, aby  

zabezpečil preskúmanie odstránenia betónových múrikov pri lavičkách v parku na Račianskom 

mýte 

- bez  pripomienok 

       Hlasovanie Za:        17 

                       Proti:         0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     1                                        Starosta 

 

31/18.6 Miestne zastupiteľstvo 

žiada starostu mestskej časti  

o vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 200,- € zamestnancom matričného úradu, ktorý 

majú na starosti sobáše 

- bez  pripomienok 

       Hlasovanie Za:        15 

                       Proti:         0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                        Starosta 

 

31/18.7 Miestne zastupiteľstvo 

žiada starostu mestskej časti, aby  

prostredníctvom organizácie EKO-podnik VPS preskúmal možnosť prenájmu alebo kúpy 

mobilných toaliet v parku na Račianskom mýte 

- bez  pripomienok 

       Hlasovanie Za:        14 

                       Proti:         0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     1                                        Starosta 

 

31/18.8 Miestne zastupiteľstvo 

na základe požiadavky starostu mestskej časti  

ž i a d a 

miestneho kontrolóra 

o vykonanie kontroly organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb v zmysle zákona 

SR 369/1990 o obecnom zriadení v rozsahu § 18d odsek 1. zo zameraním najmä na kontrolu 

zákonnosti, účinnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými 

právami v tejto príspevkovej organizácii. 

Rozsah kontroly: 

1. Zmluvy, objednávky a faktúry 

2. Mimoriadna inventarizácia majetku 

3. Investície v EKO podniku a kontrola ich transparentnosti  
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4. Kontrola zmluvných vzťahov, kvality poskytovaných služieb zakotvených v zmluvách 

a výsledkov činností externých dodávateľov 

          Termín: ihneď 

- bez  pripomienok 

       Hlasovanie Za:        10 

                       Proti:         0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                        Starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ignác Olexík, PhD.         Ing. arch. Peter Vaškovič                               

          prednosta                zástupca starostu 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Juraj Petrovič 

 predseda návrhovej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Stanislav Winkler      Ing. Libor Gašpierik 

              overovateľ                      overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 16.11.2021 

Spracovala :   Júlia Červenková 
zapisovateľka návrhovej komisie 


