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

Z á p i s n i c a 
 

z 23. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  26.10.2021 

 
Prítomní: Ing. Katarína Augustinič, Ing. Gašpierik, Mgr. Filipovič, MBA, JUDr. Mikulec, Mgr. 

Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss, Mgr. Kusý, Ing. Olexík, 

PhD., Ing. Böhm. 
Ospravedlnení: Ing. Winkler 

Neospravedlnení:   

 

 Rokovanie 23. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa konalo 
prostredníctvom aplikácie zoom, zasadnutie o 9:30 hod. otvoril Ing. arch. Peter Vaškovič, zástupca 

starostu mestskej časti. 

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

23/01) do programu  rokovania zaradiť body:  

R1 - Návrh Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom 

mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto 
R2 - Návrh na schválenie postupu nakladania s pohľadávkou bývalého  nájomníka v Mestskej 

Tržnici spoločnosti Magic FOOD s.r.o. 
R3 - Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného na základe Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 223/2021 zo 

dňa 11.10.2021 nájomcovi Ydnis s.r.o. 

 

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Mgr. Martin Vlačiky PhD. (uznesenie č. 

23/02). 
 

 Miestna  rada prerokovala predložené materiály v tomto poradí: 

1. Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021 
Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ BNM, , spracovateľ materiálu je Ing. Iveta 

Paracková vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného. 

 
V diskusii vystúpili: Ing. Olexík, PhD., Mgr. Filipovič, MBA, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. 

Vaškovič, JUDr. Mikulec, Mgr. Petrovič. 

Mgr. Vlačiky PhD. podal pozmeňujúci návrh: Vypustiť z materiálu položky: 

V časti a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov, ktorý nemá dopad na zvýšenie 
príjmov a výdavkov rozpočtu: 

0451 637005 41 4.3 5100 Park. politika – konzultačná činnosť + 12 325,00 

 

V časti d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci použitia 

Rezervného fondu na kapitálové výdavky, ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov 

rozpočtu: 
0620 721001/6 46 6.2 0131 EKO – nákup drevených stánkov + 10 000,00 

0620 721001/7 46 6.2 0131 EKO -  nákup vianočného osvetlenia a ozdôb + 8 500,00 

 
Z diskusie vznikla požiadavka na Ing. Ignáca Olexíka, PhD., prednostu MÚ MČ BNM: 

1. Predložiť zoznam zamestnancov úradu, ktorí budú vracať preplatky za parkovaciu politiku na 

základe zaslaných žiadostí od občanov, 
2. Predložiť prepočet nákladov na vracanie preplatkov. 

 

Z diskusie vznikla požiadavka na JUDR. Hulína, povereného výkonom funkcie riaditeľa EKO - 

podniku: 
1. Predstaviť poslancom stratégiu EKO-podniku VPS. 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu: 
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PRÍTOMNÍ:  8 

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

PROTI:  -  
ZDRŽAL SA:  Mgr. Filipovič, MBA, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. arch. Vaškovič. 

NEHLASOVAL: Mgr. Weiss 

 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 

ZA:   Mgr. Filipovič, MBA, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. arch. Vaškovič  

PROTI:  - 
ZDRŽAL SA:  Ing. Augustinič, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD., 

NEHLASOVAL: Mgr. Weiss 

Materiál nebol schválený. 
 

2.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-

Nové Mesto. 
Materiál predložil Ing. Ignác Olexík, PhD, prednosta MÚ, spracovateľ materiálu je Ing. Roman 

Csabay, poverený vedením oddelenia školstva. 

 
V diskusii nikto nevystúpil.  

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Ing. Augustinič, Mgr. Filipovič, MBA, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. 

Petrovič, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD. 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA:  - 
NEHLASOVAL: Mgr. Weiss 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/03. 

 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného 

príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách 

Materiál predložili Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ BNM, a Mgr. Branislav Filipovič, MBA, 

zástupca starostu, spracovateľ materiálu je Ing. Roman Csabay, poverený vedením oddelenia 

školstva. 

Zo zasadnutí komisií vznikli požiadavky na predkladateľa: 

1. Zahrnúť do materiálu všetky pripomienky, ktoré pomôžu čo najúplnejšie konkretizovať 
nároky na rozpočet mestskej časti v konkrétnom roku.  

2. Zvážiť výšku príspevku s ohľadom na potrebu podpory všetkých rôzne znevýhodnených 

skupín obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti. 
3. Zmeniť účel z tohto uvedeného -  

 „Účelom tohto VZN je zníženie počtu neprijatých detí do materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto…” 

 Nemôže byť účel VZN niečo, čo fakticky nerieši. Týmto VZN predsa nezvýšime počet 
prijatých detí do našich MŠ. Účel je - čiastočná kompenzácia nákladov vzniknutých 

rodičom, ktorí sú pre neprijatie dieťaťa do zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto nútení umiestniť ho do súkromnej materskej školy. 
4. Doplniť: V článku 3 bod (4) chýba sloveso “je". 

5. Doplniť: V článku 4 bod (2) Príspevok je možné poskytnúť oprávnenej osobe na úhradu 

nákladov na pobyt v súkromnej materskej škole za podmienky preukázania prijatia dieťaťa a 
úhrady platby súkromnej materskej škole.  

 Chýba tam spôsob, akým sa bude kontrolovať, že dieťa do MŠ stále chodí. Aby sa nestalo, 

že náhodou dieťa do MŠ prestane chodiť z akéhokoľvek dôvodu, no MČ bude naďalej 

platiť. V Petržalke musia rodičia každý mesiac dokázať zaplatenie a každý mesiac to musí 
niekto na úrade skontrolovať, rovnako by to malo byť aj u nás. 
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6. Zmeniť: V článku 5 bod (3) - oznámenie o súhlase s poskytnutím príspevku - znížiť počet 

dní na vydanie rozhodnutia - 90 dní je dosť veľa... 30 pracovných dní by MÚ mohlo stačiť, 

nech ten rodič vie a má to hneď od obvyklého nástupu do škôlky, t. j. k 1.9. už určite má mať 
informáciu, či sa jeho žiadosti vyhovuje. 

7. Ohraničiť počet príspevkov: úplne zásadná otázka - koľkým osobám MČ tento príspevok 

poskytne? Čisto teoreticky, ak by všetkých 200 neprijatých detí spĺňalo (ich rodičia) 
podmienky, bude MČ vyplácať príspevok všetkým? 200x100€x10mesiacov =200.000 eur 

ročne...? Aj v Petržalke majú limit na počet príspevkov, ktoré vedia v danom roku poskytnúť. 

My začíname jednak s dosť vysokou sumou a takto neohraničene je to trochu riskantné, ak 

nemáme vopred aspoň nejaké predbežné dáta, o koľko osôb asi tak môže v našej MČ ísť, ktoré 
splnia podmienky... Považujem za dôležité to ohraničiť, na povedzme 70 osôb (počet je na 

zváženie). Zhruba tretina z neprijatých je na začiatok podľa mňa úplne v poriadku. By sme po 

prvom roku videli, aký bol reálny záujem, koľkí splnili podmienky a vieme to 
operatívne/každoročne (ideálne schválením na MZ) či už navýšiť pre viac osôb, alebo upraviť 

sumu, ktorú by som tiež na začiatok dala nižšiu - povedzme 60 – 70 eur… Aj v Petržalke to 

tak dali - prvý rok stanovili aj nižšiu sumu, aj počet osôb, potom pridávali aj na peniazoch, aj 

na osobách. To je určite nutné, mať nejakú "ochrannú brzdu" uvedenú vo VZN v jednoznačne 
stanovenom počte možných poberateľov. V každom prípade stanovme aj kritériá ako 

žiadateľov zoradíme (čiže určite podľa výšky príjmu, potom vek detí a až potom poradie 

podanej žiadosti), aby dostali v poradí najmä tí, ktorí majú príjem najnižší - podobne ako má 
Petržalka. Rovnako jasne určiť vek dieťaťa, na ktorý možno príspevok žiadať – t.j. 3 roky pri 

nástupe do škôlky a maximálne do 6 rokov. A napokon - určiť aj počet mesiacov v roku, keď 

bude príspevok poskytovaný - či 10 alebo 11 (Petržalka má 11).  
 

V diskusii vystúpili: Ing. Roman Csabay, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Petrovič. 

Z diskusie vznikla požiadavka na predkladateľa: 

1. Zapracovať do materiálu pripomienky zo školskej komisie. 
 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Ing. Augustinič, Mgr. Filipovič, MBA, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. 

Petrovič, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD. 

PROTI:  - 
ZDRŽAL SA:  - 

NEHLASOVAL: Mgr. Weiss 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/04. 

 

4. 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. 
Materiál predložil Ing. Ignác Olexík, PhD, prednosta MÚ, spracovateľ materiálu je Ing. Roman 

Csabay, poverený vedením oddelenia školstva. 

 

V diskusii nikto nevystúpil.  
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 

ZA:  Ing. Augustinič, Mgr. Filipovič, MBA, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. 
Petrovič, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD. 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA:  - 
NEHLASOVAL: Mgr. Weiss 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/05. 
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5. Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2022 

Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ BNM, spracovateľ materiálu je Mgr. Andrea 

Strapcová, vedúca Matričného úradu. 
V diskusii nikto nevystúpil.  

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  8 
ZA:  Ing. Augustinič, Mgr. Filipovič, MBA, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. 

Petrovič, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD. 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA:  - 
NEHLASOVAL: Mgr. Weiss 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/06. 

 

6. Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a 

Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022 

 Materiál predložil Mgr. Branislav Filipovič., zástupca starostu MČ BNM, spracovateľ materiálu 

je Ing. Libuše Jamnická, referent oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov. 
 

Zo zasadnutie komisie pre kultúru, mládež šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy vznikla 

požiadavka na predkladateľa: 
1. zvážiť termín zasadnutia MZ – 28.06. 2022 – pred prázdninami 

V diskusii vystúpila: J. Červenková. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
PRÍTOMNÍ:  8 

ZA:  Ing. Augustinič, MBA, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Petrovič, Ing. 

arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD. 

PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: - 

 NEHLASOVAL: Mgr. Filipovič, MBA, Mgr. Weiss 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/07. 
 

7. Návrh na schválenie rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové 

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

Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 

 
V diskusii vystúpili: JUDr. Velček, Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD., JUDr. Mikulec, Ing. Gašpierik, 

Ing. Olexík, PhD., Mgr. Weiss, Mgr. Filipovič, MBA. 

Z diskusie vznikla požiadavka na predkladateľa: 
1. Porovnať v rokovacích poriadkoch veľkých MČ akým spôsobom majú riešené predkladanie 

materiálov do MZ, ktoré neschváli MR,  

2. Zapracovať do materiálu vypustený odsek (16) článku 6: 

(16) Ak MR neprijme navrhované uznesenie, alebo žiaden z pozmeňujúcich návrhov, 
predsedajúci určí pracovnú skupinu z prítomných, ktorá vypracuje nový návrh uznesenia. Ak MR 

neprijme ani takéto uznesenie na svojom ďalšom zasadnutí, starosta môže predložiť vec na 

prerokovanie MZ na jeho najbližšom zasadnutí. 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania. 

 

O 11:40 odišiel z rokovania JUDr. Mikulec. 
 

8. 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 
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Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je JUDr. 

Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 

 

V diskusii vystúpili: JUDr. Velček, Mgr. Vlačiky PhD., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Filipovič, MBA, 

Mgr. Weiss, Mgr. Petrovič. 
Z diskusie vznikli ďalšie požiadavka na predkladateľa: 

1. Doplniť materiál o zverovací protokol, ktorým bol pozemok zverený MČ – musí byť známy 

účel, na ktorý bol pozemok MČ zverený.  

2. Doplniť materiál o podrobné zdôvodnenie hlavného mesta aký zámer má s pozemkom 
 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  7 
ZA:  Ing. Gašpierik, Ing. arch. Vaškovič. 

PROTI:  Mgr. Petrovič, Mgr. Vlačiky PhD., 

ZDRŽAL SA: Ing. Augustinič, Mgr. Filipovič, MBA, Mgr. Weiss, 

Materiál nebol schválený. 
 

9. 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“ 

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

Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 

 

Zo zasadnutie komisie sociálnych vecí a bývania vznikli požiadavky na predkladateľa: 
1. Komisia žiada predložiť účtovnú závierku spoločnosti BORMEND, s.r.o. za ostatné dva roky.  

2. Komisia žiada preformulovať článok III odsek 3 nájomnej zmluvy navrhovanej spoločnosťou 

BORMEND, s.r.o. tak aby už v účele nájmu bolo uvedené, že mestská časť požaduje na základe 
platného Komunitného plánu sociálnych služieb pre roky 2018-2021 určite zabezpečiť v 

novovzniknutom zariadení poskytovanie konkrétnej sociálnej služby - zariadenie 

opatrovateľskej služby (ZOS) minimálne v počte 12 miest, čo je uvažovaná kapacita v 
pôvodnom projekte MČ na rekonštrukciu budovy v parku JAMA za účelom poskytovania 

sociálnej služby. Popri tejto sociálnej službe ZOS môžu potom byť v zariadení poskytované aj 

iné vhodné typy sociálnych služieb podľa Zákon č. 448/2008 Z. z.  

3. Komisia žiada, aby v účele nájmu bola uvedená požiadavka MČ Bratislava–Nové Mesto na 
vybudovanie zázemia - vhodných priestorov - pre opatrovateľky tejto MČ, z ktorých budú 

poskytovať terénnu opatrovateľskú službu pre obyvateľov s trvalým pobytom v MČ Bratislava–

Nové Mesto.  
4. Komisia žiada preformulovať článok IX odsek 4 nájomnej zmluvy tak, aby v ňom bolo 

uvedené, že každé prenechanie predmetu nájmu tretím osobám predloží nájomca vždy ako 

informáciu na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto   

5. Komisia žiada, aby pri prepracovaní projektu bol zohľadnené vybudovanie kuchyne a 
poskytovanie stravy pre všetkých seniorov z MČ z novovzniknutého zariadenia, podľa 

pôvodného projektu MČ.  

6. Komisia žiada, po prípadnom podpise zmluvy so spoločnosťou BORMED s.r.o., aby jej 
miestny úrad MČ Bratislava–Nové Mesto poskytoval pravidelne, na každom zasadnutí, 

informácie o všetkých kokoch z predloženého „HARMONOGRAMU REKONŠTRUKCIE“ zo 

dňa 29. 9. 2021, a to od prepracovania projektovej dokumentácie až po začiatok prevádzkovania 
zariadenia.  

7. Komisia žiada, aby mestská časť Bratislava-Nové Mesto vo všetkých plánovacích dokumentoch 

uvádzala vznik pobytového zariadenia a tiež, aby v programových rozpočtoch od roku 2022 

rátala s tým, že súčasným neverejným poskytovateľom pobytových sociálnych služieb ako aj 
neverejnému poskytovateľovi pobytových sociálnych služieb v novovzniknutom zariadení bude 
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prispievať na úhradu nákladov, ak poskytujú alebo budú poskytovať pobytovú sociálnu službu 

obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto.  

8. Komisia konštatuje, že jej členovia sú ochotní poskytnúť súčinnosť pri realizácii všetkých 
krokov smerujúcich k vybudovaniu zariadenia sociálnych služieb tak, aby pobytové zariadenie 

sociálnej služby podľa zmluvy skutočne vzniklo a poskytovalo potrebné sociálne služby 

 
V diskusii vystúpili: Ing. Olexík, PhD., JUDr. Velček, Mgr. Petrovič, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. 

Filipovič, MBA, Mgr. Weiss 

Z diskusie vznikli požiadavky na predkladateľa: 

1. rozlíšiť požiadavky sociálnej komisie na tie, ktoré sú v súlade s VO, prerokovať ich s vybraným 
víťazom VO a zapracovať ich do zmluvy (ak je právne možné meniť podmienky po ukončenom 

VO), 

2. pozvať víťaznú spoločnosť na zasadnutie MZ, aby odprezentovali návrh a zodpovedali otázky 
poslancov. 

 

O 12:20 odišiel z rokovania Mgr. Filipovič, MBA. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
PRÍTOMNÍ:  6 

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

PhD., Mgr. Weiss. 
PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: -  

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/08.  

 

10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa - predaj pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 18437/112 o výmere 191 m², v katastrálnom území Vinohrady,  pre 

MUDr. Helenu Bajtekovú v podiele 1/1 
 Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je JUDr. 

Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 
 

V diskusii nikto nevystúpil. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
PRÍTOMNÍ:  6 

ZA:   Ing. arch. Vaškovič  

PROTI:  - 

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

Materiál nebol schválený. 
 

11. 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. 
 Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. 

Mária Mäsiarová, referentka oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 

čísiel a správy pozemkov. 
 

Zo zasadnutie komisie sociálnych vecí a bývania vznikli požiadavky na predkladateľa: 

1.) Žiada, aby členovia, Miestna rada ako aj Miestne zastupiteľstvo dostali informácií o činnosti 
občianskeho združenia „Tu sme, s Vami o.z.“ vrátane jeho ekonomických výsledkov.  

2.) Odporúča prizvať zástupcov o.z. na jednanie Miestneho zastupiteľstva, k tomuto bodu 

programu. 

 
V diskusii vystúpili: JUDr. Velček, Ing. arch. Vaškovič, PhD., Mgr. Petrovič. 
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Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  6 

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

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: -  
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/09.  

 

12. Návrh na  schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku - parc. 

č. 7208/1 o výmere 94m² zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v k.ú. 

Vinohrady a to doterajšiemu nájomcovi Mgr. Mária Cupáková 

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

Mária Mäsiarová, referentka oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných 
čísiel a správy pozemkov. 

 

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

predkladateľa: 
1. upresniť cenu za pozemok 

 

V diskusii vystúpili: JUDr. Velček – odznela informácia o cene 7,80 €/m²/rok. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  6 

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

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: -  

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/10.  

 

13. Návrh na schválenie prípadu 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 

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

Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov. 

 

V diskusii vystúpili: JUDr. Velček, Ing. arch. Vaškovič. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
PRÍTOMNÍ:  6 

ZA:  Ing. Augustínič, Mgr. Petrovič, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss. 

PROTI:    
ZDRŽAL SA: Ing. Gašpierik, Mgr. Vlačiky PhD. 

Materiál nebol schválený. 

 

14. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa –  nájom pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava 

Trizmu  

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

Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 

 
V diskusii nikto nevystúpil. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  6 

ZA:  Ing. Augustínič, Mgr. Petrovič, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss. 
PROTI:    
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ZDRŽAL SA: Ing. Gašpierik, Mgr. Vlačiky PhD. 

Materiál nebol schválený. 

 

15. 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 

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

Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 

 

V diskusii nikto nevystúpil. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
PRÍTOMNÍ:  6 

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

PhD., Mgr. Weiss. 

PROTI:  - 
ZDRŽAL SA: -  

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/11.  

 

16. 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 

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

Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov. 

 

V diskusii nikto nevystúpil. 
Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  6 

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

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: -  

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/12.  
O 12:50 odišla z rokovania Ing. Augustinič. 

 

17. 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 
Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je JUDr. 

Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a 

správy pozemkov. 
 

V diskusii vystúpili: Ing. Olexík, PhD., Ing. arch. Vaškovič. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
PRÍTOMNÍ:  5 

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

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: -  
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/13.  
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18. 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 
Materiál predložil Mgr. Milena Partelová., riaditeľka školy, spracovateľ materiálu je Mgr. Ivana 

Švigárová, referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 

a správy pozemkov. 

 

V diskusii vystúpili: JUDr. Velček, Ing. arch. Vaškovič. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 

PRÍTOMNÍ:  5 
ZA:  Ing. Gašpierik,, Mgr. Petrovič, Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD., Mgr. Weiss. 

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: -  
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/14.  

 

19. Informácia o pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava pri ktorých 

mestská časť Bratislava-Nové Mesto požiadala o zverenie do svojej správy  
Materiál predložil Ing. Olexík, PhD., prednosta MÚ MČ B-NM, spracovateľ materiálu je JUDr. 

Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a 

správy pozemkov. 
 

V diskusii vystúpili: JUDr. Velček, Mgr. Vlačiky PhD. 

Hlasovanie o predloženom materiáli: 
PRÍTOMNÍ:  5 

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

PROTI:  - 

ZDRŽAL SA: -  
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 23/15.  

 

20. Informácia o hľadaní vhodných nehnuteľností (pozemkov, rodinných domov,  

nebytových priestorov) v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s cieľom zriadenia novej 

materskej školy, ktorá bude prevádzkovaná mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 

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

Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a 

správy pozemkov. 

 

V diskusii vystúpili: Ing. Olexík, PhD., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Vlačiky PhD., JUDr. Velček. 
O 13:05 odišiel z rokovania Ing. Gašpierik. MR bola neuznášaniaschopná. 

O 13:10 predsedajúci ukončil zasadnutie MR. 

 
 

 

  

  Ing. Ignác Olexík, PhD.                 Ing. arch. PeterVaškovič 
           prednosta MÚ B-NM         zástupca starostu MČ B-NM   

  

 
 

 

      Mgr. Martin Vlačiky PhD. 
Overovateľ 

 

Bratislava 26.10. 2021 

Zapísala: Ing. Libuše Jamnická   


