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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; 16/29.7; 16/29.9; 17/31.12; 19/09; 19/24; 19/32; 19/33; 

19/36.1B; 19/36.2; 19/36.4; 19/36.6; 23/06; 24/10; 24/18.1; 24/18.2; 24/18.4; 

25/05; 27/10; 29/04.2; 29/04.3; 29/04.5; 29/04.6; 30/09; 30/18; 30/29.1; 31/05; 

31/07; 31/18.1; 31/18.2; 31/18.3; 31/18.4; 31/18.5; 31/18.6; 

31/18.7; 31/18.8; 32/05; 32/06; 32/17; 32/23; 32/28; 32/29; 32/34.1; 32/34.2; 

32/34.4; 32/34.5; 32/34.6; 33/04; 33/06; 33/07; 33/08; 33/10; 33/13;  

33/17;33/18.1; 34/04;  

 

2. Splnené boli uznesenia:  
13/14; 17/31.13; 17/31.16; 18/28; 19/36.3; 27/09; 30/07; 29/04.1; 31/12; 

31/13; 32/07; 33/12; 32/14; 32/15; 32/16; 32/18; 32/19; 32/21; 32/22; 32/25;  

32/26; 32/27; 32/30; 32/34.3; 33/09; 33/11; 33/15; 

 

3. Zrušené boli uznesenia:  
32/20;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 
Alžbeta Bajzová 
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  
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 
- plánovaná stavba 
 
Telocvičňa  
Viktor Magic - zmena po odchode Juraj Kerestúr 
30. november 2019- zmena plnenia 30. september 2021 
( SPLNENÉ 29.9.2021) 
 
MŠ Odborárska 2 
Ružena Vlasáková  
Viktor Magic zmena po odchode Juraj Kerestúr 
30. november 2019- zmena plnenia 30. september 2021 
( SPLNENÉ 29.9.2021) 
 
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 
Jakub Raučina 
31. január 2020- zmena plnenia 30. september 2021 
( SPLNENÉ 29.9.2021) 
 
Jedáleň s kuchyňou  
Viktor Magic zmena Jozef Varga  
31. január 2020  zmena plnenia 30. september 2021  
( SPLNENÉ 29.9.2021) 
 
Telocvičňa Riazanská 
PhDr. Ján Papuga, Zmena Mgr. Katarína ČUNTALOVÁ 
Bronislava Hostačná 
31. január 2020 - zmena plnenia 30. september 2021   
( SPLNENÉ 29.9.2021) 
 
Školák klub  
Peter Blaho  
Viktor Magic - Bronislava Hostačná  
31. január 2020- rekonštrukcia 10-11/2021 
( 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 
( SPLNENÉ 29.9.2021) 
 

 
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 
(SPLNENÉ 11.9.2019) 
 
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 
(SPLNENÉ 29.9.2021) 
 
MŠ Kalinčiakova 12 
Mgr. Marta Marková  
Viktor Magic zmena po odchode Ing. arch. Alena Jánošíková Ing. Raučina 
zmena plnenia 30. september 2021 
(SPLNENÉ 29.9.2021) 
 

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

(SPLNENÉ 29.9.2021) 

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

(SPLNENÉ 29.9.2021) 

 
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 

(SPLNENÉ 29.9.2021 

 

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

( SPLNENÉ 29.9.2021) 
 

 
 
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 

Vstavba 
podkrovia  29.9.2021 

Telocvičňa Jeséniová 
( nová ) Ing. Zuzana Salíniová 

Jozef Varga  
Alžbeta Bajzová 

31. 10. 2019 

 Výstavba + 
6 tried  29.9.2021 

MŠ Jeséniová 61 Martina Salamonová 
Jozef Varga  
Alžbeta Bajzová 

31.7.2021 
Plánovaná 
nadstavba 29.9.2021 

ZŠ s MŠ  
Odborárska      

 

    

Zš Odborárska 2 
Mgr. Ľubica 
Daneková 

Viktor Magic  
Juraj Kerestúr  

30. 11.2019 

30.9.2021  29.9.2021 

Telocvičňa    
Viktor Magic   
Juraj Kerestúr  30.9.2021  29.9.2021 

MŠ Odborárska 2 Ružena Vlasáková 
Viktor Magic  
Juraj Kerestúr  30.9.2021  29.9.2021 

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  29.9.2021 

Jedáleň s kuchyňou  
Mgr. Katarína 
Čuntalová 

Viktor Magic  
Broňa Hostačná 

31. 1.2020 
30.9.2021  29.9.2021 

Telocvičňa Riazanská 
Mgr. Katarína 
Čuntalová 

Jozef Varga  
Broňa Hostačná 

31. 1. 2020 
30.9.2021  29.9.2021 

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 

Macháčováová 
Pavol Sulík  
Alžbeta Bajzová 

31. 1. 2020 
30.9.2021 

 29.9.2021 

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  

 

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    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 

 29.9.2021 
 

MŠ Kalinčiakova  12 Mgr. Marta Marková 

Viktor Magic  
Alena Jánošíková 
Jakub Raučina 30.9.2021 

 29.9.2021 
 

ZŠ s MŠ  Sibírska      
 

    

ZŠ Sibírska 39 
Mgr. Milena 
Partelová Bronislava  Hostačná  1.5. 2020 30.9.2021  29.9.2021 

Telocvičňa   Bronislava  Hostačná  30.9.2021  29.9.2021 

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  29.9.2021 

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

1.5. 2020 
30.9.2021  29.9.2021 

SOCIALNE  SLUŹBY           

Detské Jasle 
Robotnícka  

Mgr. Zuzana 
Červenková 

Pavol Sulík  
Alžbeta Bajzová 

31. 3. 2020 
30.9.2021  29.9.2021 

Detské Jasle 
Vihorlatská    

Pavol Sulík  
 

31. 3. 2020 
výstavba 30.4.2020 

      

   
Vypracoval: 
Effenbergerová           

12.9.2019      
zmena : 7.4.2021 
zmena :29.10.2021 
Varga 
zmena: 29.11.2021 
zmena: 14.01.2022      



 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 24.9.2019 

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  

K bodu a): UR je právoplatné, Návrh na obnovu konania UR je v konaní,  SP vydané, prišlo 

odvolanie (02.12.2021)  

 K bodu b, c : 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: 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  

V riešení.  Na Miestne zastupiteľstvo 29.6. 2021 bola predložená podrobná analýza o procese 

implementácie terénneho sociálneho pracovníka v podmienkach samosprávy – mestskej časti.  

Ako z tejto analýzy a konkrétnych  návrhov  vyplynulo implementácia si vyžaduje účasť 

rôznych subjektov a aktérov,  rozpočtovanú finančnú zábezpeku a v neposlednom 

rade   multidisciplinárny prístup. Ten  je neodmysliteľnou súčasťou takého konceptu.  Všetky 

spomínané vstupy, preukazujúce opodstatnenosť požadovanej činnosti,  predstavujú  dlhší 

časový horizont. Kvalifikačné a iné vyžadujúce  predpoklady , ktoré by mal spĺňať terénny 

sociálny pracovník boli  pre personálny útvar vypracované. 

 

 

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

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- aktualné vykonáva dohlaď JUDr. Daniel Hulín 

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

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. 

 10/2021 bola podaná žaloba na zaplatenie sumy vo výške 42.076,25 € s príslušenstvom – Návrh 

na vydanie platobného rozkazu na Okresný súd Banská Bystrica. 

 Súdny poplatok bol dňa 2.11.2021 uhradený.  
 Vo veci vymáhania nedoplatkov bol EKO podniku dňa 07.12.2021 doručený platobný rozkaz 

(PR). Tento bol zo súdu odoslaný dňa 06.12.2021 aj na žalovaného bývalého nájomcu / Proces 

doručovania a zabezpečovania doložky právoplatnosti a vykonateľnosti k PR odhadujeme tak 

na cca 2 mesiace, keďže ide o administratívu, ktorá sa nevybavuje plynulo./ Po ukončení celého 

administratívneho procesu sa stane exekučným titulom, na základe ktorého bude môcť 

Ekopodnik rozbehnúť exekúciu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

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  

 KPS do 31.12.2021 si nevyžadoval predĺženie – KPS bol dokument platný do 31.12.2021, toho času je 

zadaný na proces vytvorenia 

 

 

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

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 uznesenie bude splnené v nasledujúcom období  

 

Garáž je EKO podniku VPS zverená, v majetku zaradená pod inventárnym číslom 569 na stredisku 

Doprava. Zverená v roku 2018. 

 Garáž sa nachádza pred vstupom do strediska Doprava. Predmetná garáž je situovaná v rámci 

oploteného areálu a 24h strážená. Nie je obývaná a je uzamknutá. Využívaná je ako skladový 

priestor.  

 Odstránenie garáže z uvedených dôvodov nie je v tomto období žiaduce. Likvidácia predmetnej 

garáže bude zrealizovaná v rámci búracích prác, ktoré budú v nasledujúcom období v pláne. 

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

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   

Oznámené začatie konania, Rozhodnutie je v rozpracovaní. 



 

 

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

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  Oznámené začatie konania, Rozhodnutie je v rozpracovaní 

 

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

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: 

 

 

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 
 

 

19/36.4 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 : 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 

 

27/10 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 sa posunul projekt zo stavu 

„administratívnej kontroly“ do stavu „odborného hodnotenia“  / v konaní o žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok/. Verejné obstarávanie ukončené, úspešní uchádzači vyzvaní 

na podpis zmluvy s odkladacou podmienkou naviazanou na schválenie NFP a verejného 

obstarávania zo strany riadiaceho orgánu. Dokumentácia z VO podlieha povinnej kontrole 

poskytovateľa NFP(bude predložená po schválení NFP na kontrolu). Informácia aktualizovaná 

z ITMS ku dňu 14.01.2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Dátum prijatia uznesenia: 23.6.2021 
 

29/04.2  Miestne zastupiteľstvo 

              ž i a d a 

 starostu  

  o dobudovanie siete nad Tenisovú stenu v Parku Jama, pre bezpečnosť a zdravie návštevníkov 

parku Jama, dôvod je vybehávanie detí prestrelených loptičiek na cestu Odbojárov. Žiadame 

o urýchlenú nápravu 
- bez pripomienok 

       Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 Nehlasovali:     2 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ  

Realizácia vybudovania ochrannej siete je naplánovaná na jar 2022. 

 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 23.6.2021 
 

29/04.3  Miestne zastupiteľstvo 

              ž i a d a 

 starostu  

o dobudovanie spomaľovaču pri ihrisku Nová doba z dôvodu bezpečnosti detí na ihrisku 

v Novej dobe, dôvod rýchlo idúce autá a obnovenie spomaľovaču ako bol v minulosti 
- bez pripomienok 

       Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 Nehlasovali:     2 

 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ 

Prebieha proces zaradenia do siete miestnych ciest (odovzdávania do siete miestnych ciest hl. m. SR 

BA), ešte to  zatiaľ nemáme v správe. Je požiadané NFŠ o súhlas na zriadenie spomaľovača. 

 

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

 

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: V RIEŠENÍ 

 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. 

 10/2021 bola zo strany EKO podniku zadaná požiadavka na cenový odhad vybudovania nového 

systému fontán.  

 Cenový odhad vybudovania nového systému fontán bol  11/2021 vypracovaný /hrubý odhad: 

20.000 €/ 

 Boli schválené výdavky na vybudovanie nového systému prevzdušňovacích fontán vo výške 

10.000 €. 

 
 

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

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 

 

http://www.ruvzba.sk/


 

 

 

 

 

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/ 

 

Cenový odhad odstránenia zostávajúcich skruží: 

Likvidácia skruže s uložením a likvidáciou odpadu: 740,00 € 

Likvidácia skruže bez uloženia a likvidácie odpadu: 290,00 € 

------------------------------------------------------------------------------- 

Naplánované odstraňovanie skruží: v priebehu roku 2022 budú postupne odstránené. 

Realizácia demontáže z kapacitných dôvodov a poveternostnej situácie /zimná pohotovosť/  nebola 

doteraz možná, v 02/2021 je predbežný plán demontáže začať, pokiaľ to personálna situácia bude 

dovoľovať a taktiež je aktuálne  nutné uprednostniť zimnú údržbu.  

======================================================================== 
 
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 znovu podaná 22.11.2021. Administratívna kontrola – aktualizácia k 14.1.2021. 

 

 

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 : 28.9.2021 

31/05 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne: 
 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 131 079,00 EUR. 

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

0111 642012 41 1.1.2 0010 Odstupné + 20 000,00 

0660 642012 41 6.3 0012 Odstupné + 2 000,00 

1020 611 41 9.3 0018 Tarifný plat - 22 000,00 

0360 642012 41 3.2 0014 Odstupné +40 000,00 

0360 642013 41 3.2 0014 Odchodné +2 862,00 

0810 611 41 7.2 0050 Tarifný plat +5 000,00 

0820 612002 41 7.5 0060 Ostatné príplatky +100,00 

0360 611 41 3.2 0014 Tarifný plat -5 000,00 

0360 612001 41 3.2 0014 Osobný príplatok -2 962,00 

1020 611 41 9.1 0302 Tarifný plat -4 000,00 

1020 611 41 9.1 0303 Tarifný plat -4 000,00 

1020 611 41 9.1 0313 Tarifný plat -7 500,00 

1020 612001 41 9.1 0313 Osobný príplatok -4 000,00 

1020 611 41 9.3 0018 Tarifný plat -10 000,00 

1020 612001 41 9.3 0018 Osobný príplatok -8 000,00 

1020 625002 41 9.3 0018 Starobné poistenie -2 500,00 



0510 637004/3 41 5.1 0251 Nakladanie s nebezpečným odpadom -61 117.00 

0510 644002 41 5.1 0251 FP – vybudovanie kontajnerových stojísk + 3 000,00 

0912 637004 41 8.2 0400 ZŠ s MŠ havarijný stav drevín - orezy + 58 117,00 

 

b)  Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 260 322,68 EUR. 

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

0111 611 41 1.1.2 0010 Tarifný plat  + 12 500,00 

0111 62x 41 1.1.2 0010 Poistné do ZP  + 1 250,00 

0111 625xxx 41 1.1.2 0010 Povinné odvody  +3 150,00 

0111 637004 41 1.1.2 0010 Všeobecné služby + 5 000,00 

0111 633002 41 1.1.3 0120 Výpočtová technika + príslušenstvo + 2 500,00 

0620 641001/4 41 6.2 0131 
EKO - podnik VPS – výsadba okrasných záhonov, 

kríkov a kvitnúcich lúk 
+ 25 000,00 

0620 641001/5 41 6.2 0131 EKO – podnik VPS – ochrana ver. priestranstiev + 8 000,00 

0620 641001/6 41 6.2 0131 EKO - podnik VPS – odpadkové koše + 38 000,00 

0620  641001/7 41 6.2 0131 EKO – podnik VPS – mimoriadny audit  + 15 000,00  

0660 635xxx 41 6.3 0012 Údržba – správa bytov a nebytových priestorov + 5 000,00 

0660 635006/17 71 6.3 0012 JAMA – odstránenie vád + 71 244,68 

0820 600 41 7.4 0133 Knižnica - bleskozvod + 3 000,00 

0912 600 41 8.2 0400 MŠ Na Revíne – skriňa na matrace + 1 659,00 

0912 600 41 8.2 0400 MŠ Letná – asistenti učiteľa + 5 136,00 

0912 637004 41 8.2 0400 ZŠ s MŠ havarijný stav drevín - orezy + 11 883,00 

0912 637001 41 8.2 0400 
Vzdelávanie podporných tímov na ZŠ pre krízovú 

intervenciu 
+ 6 000,00 

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

0451 637004/3 41 4.3 0610 Športovisko Ladzianskeho – sanácia múru II. Časť + 6 000,00 

0620 637011/2 41 6.5 0028 ŠF – projekty, PHSR – rezerva + 13 000,00 

0620 637011/3 41 6.5 0028 VO – expertízy, štúdie, posudky + 2 000,00 

0620 635006 41 6.5 0028 INV – Gaštanica – udržateľnosť projektu + 5 000,00 

0820 600 41 7.3 0132 Stredisko kultúry – bežné výdavky + 10 000,00 

 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 321 172,68 EUR. 



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

 292012 41  0010 Z dobropisov – Správa úradu + 38 300,00 

 292027 71  0024 Prepadnutie zábezpeky OMOSS –vady JAMA + 71 244,68 

 111003 41  0024 Výnos DzP poukázaný miestnej samospráve + 75 348,00 

 121003 41  0027 Daň z bytov a nebytových priestorov + 131 000,00 

 133004 41  0027 Poplatok za predajné automaty + 3 280,00 

 242 41  0024 Úroky z vkladov + 2 000,00 

 

d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na 

kapitálové výdavky vo výške 111 640,00 EUR. 

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

0810 717002/1 46 4.3 0612 Rek. Školak klub interiér - 84 000,00 

 

0810 716/52 46 4.3 0612 

Štúdia na vybudovanie Národného 

gymnastického centra 
+ 4 000,00 

0820 717002/3 46 4.3 0612 Dokončenie Strediska kultúry - exteriér + 10 000,00 

0912 717002/233 46 4.3 0612 ZŠ Riazanská – rek. telocvične + 70 000,00 

   0620 716/1 46 6.5 0028 Aktualizácia programových dokumentov PHSR - 2 640,00 

1090 716/1 46 9.1 0312 Komunitný plán sociálnych služieb + 2 640,00 

0911 717001/503 46 4.3 0612 DJ Vihorlatská - 15 000,00 

0912 717002/202 46 4.3 0612 MŠ Legerského – doplnenie hracích prvkov + 1 000,00 

0912 717002 46 4.3 0612 Prestavba ZŠ Riazanská na MŠ Letná + 14 000,00 

0912 716/66 46 4.3 0612 PD ZŠ Kalinčiakova areál - 10 000,00 

0912 716/67 46 4.3 0612 PD ZŠ Kalinčiakova výstavba novej kotolne + 10 000,00 

 

e) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných a kapitálových výdavkov v rámci použitia 

Rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 10 500,00 EUR. 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0810 717002/1 46 4.3 0612 Rek. Školak klub interiér - 10 500,00 

0810 633001 46 7.2 0050 Školak klub – interiérové zariadenie + 10 500,00 

 

 

 

f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 60 850,00 EUR.         



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

0443 711005/10 41 4.1 0230 ÚP zóny Zátišie-Hattalova + 2 000,00 

0443 711005/6 41 4.1 0230 ÚP zóny Nobelova + 1 800,00 

0620 721001/5 41 6.2 0131 
EKO - podnik VPS – dodávkové sedemmiestne 

vozidlo 
+ 30 000,00 

0912 717002/23 41 4.3 0612 MŠ Rešetkova - ihrisko  + 4 000,00 

0620 716/400 41 4.3 0612 PD Vybudovanie parkov v Mierovej kolónii + 7 000,00 

0912 700 41 8.2 0400 MŠ Na Revíne – videovrátnik + 2 650,00 

0912 717002 41 4.3 0612 Prestavba ZŠ Riazanská na MŠ Letná +13 400,00 

 

g) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 110 000,00 EUR. 

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

0912 717002/500 43 4.3 0612 MŠ Legerského – rozšírenie kapacít - 30 000,00 

0912 717002/496 43 4.3 0612 MŠ Vihorlatská – rozšírenie kapacít - 75 000,00 

0451 717002/250 43 4.3 0612 Rek. Bárdošovej ul. II. etapa  + 70 000,00 

0912 717002/498 43 4.3 0612 Prekládka vzdušného vedenia  + 24 000,00 

0912 716/004 43 4.3 0612 PD MŠ Šuňavcova – rozšírenie o byty  - 5 000,00 

0912 717002/499 43 4.3 0612 ZŠ Jeséniova - sanácia zatekania pivnice + 16 000,00 

- s pripomienkami: 

 

V časti b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkov vypustiť položku 

0620 641001/4 41 6.2 0131 
EKO - podnik VPS – výsadba okrasných záhonov, 

kríkov a kvitnúcich lúk 
+ 25 000,00 

Hlasovanie o pripomienke : 

       Hlasovanie Za:         10  

                       Proti:         2                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     6                                              Starosta 

 

V časti b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkov vypustiť položku 

0620 641001/5 41 6.2 0131 EKO – podnik VPS – ochrana ver. priestranstiev + 8 000,00 

Hlasovanie o pripomienke : 

       Hlasovanie Za:           9  

                       Proti:         4                                   Mgr. Rudolf Kusý 



 Zdržali sa:     5                                              Starosta 

 

V časti b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkov vypustiť položku 

0620 641001/6 41 6.2 0131 EKO - podnik VPS – odpadkové koše + 38 000,00 

Hlasovanie o pripomienke : 

       Hlasovanie Za:           7  

                       Proti:         6                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     5                                              Starosta 

 

 

V časti b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkov doplniť  položku 

0660 641001/8 41 6.2 0131 
EKO-podnik VPS – odstránenie havárie hornej 

stanice lanovky 
+ 71 000,00 

 

Hlasovanie o pripomienke : 

       Hlasovanie Za:         16  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     3                                              Starosta 

 

V časti d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci použitia 
Rezervného fondu na kapitálové výdavky  vypustiť  položku 

 

 

0810 716/52 46 4.3 0612 

Štúdia na vybudovanie Národného 

gymnastického centra 
+ 4 000,00 

Hlasovanie o pripomienke : 

       Hlasovanie Za:           8  

                       Proti:         2                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     7                                              Starosta 

 

V časti d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci použitia 
Rezervného fondu na kapitálové výdavky  vypustiť  položku 

0820 717002/3 46 4.3 0612 Dokončenie Strediska kultúry - exteriér + 10 000,00 

Hlasovanie o pripomienke : 

       Hlasovanie Za:           9  



                       Proti:         5                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     5                                              Starosta 

 

 

V časti f) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných a kapitálových výdavkov v rámci 
použitia Rezervného fondu na bežné výdavky vypustiť  položku 

0620 721001/5 41 6.2 0131 
EKO - podnik VPS – dodávkové sedemmiestne 

vozidlo 
+ 30 000,00 

Hlasovanie o pripomienke : 

       Hlasovanie Za:           9  

                       Proti:         7                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     3                                              Starosta 

 

V časti b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov" sa mení celková výška 

finančných prostriedkov z 260 322, 68 EUR  na  360 322, 68 EUR a dopĺňa sa o riadok 

"Riešenie havárie hornej stanice lanovky vo výške 100.000 EUR".  

 

V časti c) "Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov" sa mení celková výška 

finančných prostriedkov z 321 172, 68 EUR na 421 172,68 EUR a položka daň z bytov a 

nebytových priestorov sa mení z 131 000 EUR na sumu 231 000 EUR.  

 

Hlasovanie o pripomienke : 

       Hlasovanie Za:         19  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 

 

Hlasovanie o návrhu  po zapracovaní pripomienok: 

 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 131 079,00 EUR. 

 

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

0111 642012 41 1.1.2 0010 Odstupné + 20 000,00 

0660 642012 41 6.3 0012 Odstupné + 2 000,00 



1020 611 41 9.3 0018 Tarifný plat - 22 000,00 

0360 642012 41 3.2 0014 Odstupné +40 000,00 

0360 642013 41 3.2 0014 Odchodné +2 862,00 

0810 611 41 7.2 0050 Tarifný plat +5 000,00 

0820 612002 41 7.5 0060 Ostatné príplatky +100,00 

0360 611 41 3.2 0014 Tarifný plat -5 000,00 

0360 612001 41 3.2 0014 Osobný príplatok -2 962,00 

1020 611 41 9.1 0302 Tarifný plat -4 000,00 

1020 611 41 9.1 0303 Tarifný plat -4 000,00 

1020 611 41 9.1 0313 Tarifný plat -7 500,00 

1020 612001 41 9.1 0313 Osobný príplatok -4 000,00 

1020 611 41 9.3 0018 Tarifný plat -10 000,00 

1020 612001 41 9.3 0018 Osobný príplatok -8 000,00 

1020 625002 41 9.3 0018 Starobné poistenie -2 500,00 

0510 637004/3 41 5.1 0251 Nakladanie s nebezpečným odpadom -61 117.00 

0510 644002 41 5.1 0251 FP – vybudovanie kontajnerových stojísk + 3 000,00 

0912 637004 41 8.2 0400 ZŠ s MŠ havarijný stav drevín - orezy + 58 117,00 

 

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 406 322,68 EUR. 

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

0111 611 41 1.1.2 0010 Tarifný plat  + 12 500,00 

0111 62x 41 1.1.2 0010 Poistné do ZP  + 1 250,00 

0111 625xxx 41 1.1.2 0010 Povinné odvody  +3 150,00 

0111 637004 41 1.1.2 0010 Všeobecné služby + 5 000,00 

0111 633002 41 1.1.3 0120 Výpočtová technika + príslušenstvo + 2 500,00 

0660 641001/8 41 6.2 0131 
EKO-podnik VPS – odstránenie havárie hornej 

stanice lanovky 
+ 171 000,00 

0620 641001/4 41 6.2 0131 
EKO - podnik VPS – výsadba okrasných záhonov, 

kríkov a kvitnúcich lúk 
+ 0,00 

0620 641001/5 41 6.2 0131 EKO – podnik VPS – ochrana ver. priestranstiev + 8 000,00 

0620 641001/6 41 6.2 0131 EKO - podnik VPS – odpadkové koše + 38 000,00 

0620  641001/7 41 6.2 0131 EKO – podnik VPS – mimoriadny audit  + 15 000,00  

0660 635xxx 41 6.3 0012 Údržba – správa bytov a nebytových priestorov + 5 000,00 



0660 635006/17 71 6.3 0012 JAMA – odstránenie vád + 71 244,68 

0820 600 41 7.4 0133 Knižnica - bleskozvod + 3 000,00 

0912 600 41 8.2 0400 MŠ Na Revíne – skriňa na matrace + 1 659,00 

0912 600 41 8.2 0400 MŠ Letná – asistenti učiteľa + 5 136,00 

0912 637004 41 8.2 0400 ZŠ s MŠ havarijný stav drevín - orezy + 11 883,00 

0912 637001 41 8.2 0400 
Vzdelávanie podporných tímov na ZŠ pre krízovú 

intervenciu 
+ 6 000,00 

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

0451 637004/3 41 4.3 0610 Športovisko Ladzianskeho – sanácia múru II. časť + 6 000,00 

0620 637011/2 41 6.5 0028 ŠF – projekty, PHSR - rezerva + 13 000,00 

0620 637011/3 41 6.5 0028 VO – expertízy, štúdie, posudky + 2 000,00 

0620 635006 41 6.5 0028 INV – Gaštanica – udržateľnosť projektu + 5 000,00 

0820 600 41 7.4 0133 Knižnica – bežné výdavky + 10 000,00 

 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 467 172,68 EUR. 

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

 292012 41  0010 Z dobropisov – Správa úradu + 38 300,00 

 292027 71  0024 Prepadnutie zábezpeky OMOSS –vady JAMA + 71 244,68 

 111003 41  0024 Výnos DzP poukázaný miestnej samospráve + 75 348,00 

 121003 41  0027 Daň z bytov a nebytových priestorov + 277 000,00 

 133004 41  0027 Poplatok za predajné automaty + 3 280,00 

 242 41  0024 Úroky z vkladov + 2 000,00 

 

 

d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci použitia Rezervného fondu na 

kapitálové výdavky vo výške 111 640,00 EUR. 

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

0810 717002/1 46 4.3 0612 Rek. Školak klub interiér - 84 000,00 

0810 

716/52 46 4.3 0612 

Štúdia na vybudovanie Národného 

gymnastického centra 
+ 4 000,00 

0820 717002/3 46 4.3 0612 Dokončenie Strediska kultúry - exteriér + 10 000,00 

0912 717002/233 46 4.3 0612 ZŠ Riazanská – rek. telocvične + 70 000,00 

   0620 716/1 46 6.5 0028 Aktualizácia programových dokumentov PHSR - 2 640,00 



1090 716/1 46 9.1 0312 Komunitný plán sociálnych služieb + 2 640,00 

0911 717001/503 46 4.3 0612 DJ Vihorlatská - 15 000,00 

0912 717002/202 46 4.3 0612 MŠ Legerského – doplnenie hracích prvkov + 1 000,00 

0912 717002 46 4.3 0612 Prestavba ZŠ Riazanská na MŠ Letná + 14 000,00 

0912 716/66 46 4.3 0612 PD ZŠ Kalinčiakova areál - 10 000,00 

0912 716/67 46 4.3 0612 PD ZŠ Kalinčiakova výstavba novej kotolne + 10 000,00 

 

e)  Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných a kapitálových výdavkov v rámci použitia 

Rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 10 500,00 EUR. 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0810 717002/1 46 4.3 0612 Rek. Školak klub interiér - 10 500,00 

0810 633001 46 7.2 0050 Školak klub – interiérové zariadenie + 10 500,00 

 

f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 60 850,00 EUR.           

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

0443 711005/10 41 4.1 0230 ÚP zóny Zátišie-Hattalova + 2 000,00 

0443 711005/6 41 4.1 0230 ÚP zóny Nobelova + 1 800,00 

0620 721001/5 41 6.2 0131 
EKO - podnik VPS – dodávkové sedemmiestne 

vozidlo 
+ 30 000,00 

0912 717002/23 41 4.3 0612 MŠ Rešetkova - ihrisko  + 4 000,00 

0620 716/400 41 4.3 0612 PD Vybudovanie parkov v Mierovej kolónii + 7 000,00 

0912 700 41 8.2 0400 MŠ Na Revíne – videovrátnik + 2 650,00 

0912 717002 41 4.3 0612 Prestavba ZŠ Riazanská na MŠ Letná +13 400,00 

 

g) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 110 000,00 EUR. 

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

0912 717002/500 43 4.3 0612 MŠ Legerského – rozšírenie kapacít - 30 000,00 

0912 717002/496 43 4.3 0612 MŠ Vihorlatská – rozšírenie kapacít - 75 000,00 

0451 717002/250 43 4.3 0612 Rek. Bárdošovej ul. II. etapa  + 70 000,00 

0912 717002/498 43 4.3 0612 Prekládka vzdušného vedenia  + 24 000,00 

0912 716/004 43 4.3 0612 PD MŠ Šuňavcova – rozšírenie o byty  - 5 000,00 

0912 717002/499 43 4.3 0612 ZŠ Jeséniova - sanácia zatekania pivnice + 16 000,00 

 



bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         15  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     5                                              Starosta 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ –vyhodnotenie záverečným účtom 

 

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

Dátum prijatia uznesenia : 28.9.2021 

31/07 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

a) predloženie  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová“ 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 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, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo    

výške 105 000,00 € (suma rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného 

NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci), 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu  Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto                  

      - bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         18  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     1                                              Starosta 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ 

 ŽoNFP podaná 29.11.2021. Administratívna kontrola – aktualizácia k 14.1.2021. 
    

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

Dátum prijatia uznesenia: 16.11.2021 

 

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 

 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ  

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 16.11.2021 

 

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 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 16.11.2021 

 

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 
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 

 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ 

aktuálne spracovaná prehľadová tabuľka do r. 2016, zvyšné roky budú doplnené. 



 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 16.11.2021 

 

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 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ  

V budovách škôl a škôlok je zabezpečované vykurovanie prostredníctvom výmenníkových staníc 

a plynovej kotolne. Pre zabezpečenie jednotnej správy tepelného hospodárstva v budovách škôl 

škôlok je potrebné vykonať analýzu týchto zariadení za účelom získania technických podkladov pre 

vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa služby – správa a obsluha tepelno-energetických 

zariadení.  

 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 16.11.2021 

 

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 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ  

Zamestnanci oddelenia SMaVS vykonali obhliadku múrikov v parku na Račianskom mýte. Bolo 

zistené, že predmetné múriku slúžia pre vykonávanie toalety pre niektorých občanov, používajú ich 

sprejeri na svoju „tvorivosť“ (viď. fotografie v prílohe) a pod.. Konzultovali sme možnosť ich 

odstránenia organizáciou EKO-podnik VPS s pánom Hulínom. Na základe jeho vyjadrenia, nemá EKO-

podnik VPS mechanizmy na ich odstránenie. Jedinou možnosťou je zabezpečiť ich odstránenie 

prostredníctvom dodávateľskej firmy na základe verejného obstarávania.    



 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 16.11.2021 

 

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 

    

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

Dátum prijatia uznesenia: 16.11.2021 

 

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 

 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ 

 

Výdavky na realizáciu riešenia toaliet na Račianskom mýte schválené neboli. 

 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 16.11.2021 

 

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  

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 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ Trvá plnenie uznesenia 

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

Dátum prijatia uznesenia: 16.11.2021 

 

32/05 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne: 

 
a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov, ktorý nemá dopad na zvýšenie 

príjmov a výdavkov rozpočtu: 

 

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

0111 642012 41 1.1.2 0010 Odstupné + 13 000,00 

0360 621 41 3.2 0014 Poistné do VśZP + 5 000,00 

0360 625001 41 3.2 0014 Nemocenské poistenie + 500,00 

0360 625002 41 3.2 0014 Starobné poistenie + 2 000,00 

0360 625003 41 3.2 0014 Úrazové poistenie + 500,00 

0360 625007 41 3.2 0014 Poistenie do rezervného fondu + 1 000,00 

0443 642015 41 4.2 0016  Nemocenské dávky + 400,00 

0660 637027 41 6.3 0012 Dohody + 700,00 

1020 611 41 9.1 0304 Tarifný plat + 1 500,00 

1020 637027 41 9.1 0303 Dohody + 700,00 



1020 637027 41 9.1 0305 Dohody + 600,00 

1020 637027 41 9.1 0308 Dohody + 700,00 

0133 611 41 1.3 0013 Tarifný plat - 10 000,00 

0911 612001 41 8.1 0022 Osobný príplatok - 3 000,00 

1020 611 41 9.3 0018 Tarifný plat - 13 600,00 

0451 637004 41 4.3 5100 Park. politika – kontrola, inovácie - 13 168,36 

0451 637011 41 4.3 5100 Park. politika – rozvoj, reporting - 2 914,55 

0451 637003 41 4.3 5100 Park. politika – marketingové služby - 6 840,00 

0451 633006 41 4.3 5100 Park. politika – imobilizéry - 8 082,95  

0451 637027 41 4.3 5100 Park. politika – brigádnici, dohody  - 1 327,50 

0451 637040 41 4.3 5100 Park. politika – správa IS  + 20 008,36 

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

0111 633013 41 1.1.3 0120 Softvér – elektronizácia služieb BA - 6 000,00 

0111 637004/2 41 1.1.3 0120 Elektronizácia služieb BA – všeobecné sl. - 2 000,00 

0111 635009/1 41 1.1.3 0120 Údržba softvéru /update + upgrade/ + 5 000,00 

0111 637004/1 41 1.1.3 0120 Všeobecné služby /repas tonerov/ + 1 000,00 

0111 637040/1 41 1.1.3 0120 Služby v oblasti IT  + 2 000,00 

0660 633001 41 6.3 0012 Interiérové vybavenie - 5 000,00 

0111 633001 41 1.1.2 0010 Interiérové vybavenie + 2 000,00 

0111 637004 41 1.1.2 0010 Všeobecné služby + 3 000,00 

0620 641001/7 41 6.2 0131 EKO – podnik VPS – mimoriadny audit - 15 000,00 

0112 637005/1 41 1.2 0024 Audit a daňový poradca  + 15 000,00 

 

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 65 800,00 EUR. 

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

0111 637012 41 1.1.2 0010 E – kolky – správny poplatok + 1 000,00 

0220 633007/1 41 2.1 0210 Špeciálny materiál – COVID + 1 600,00 

0620 641001/9 41 6.2 0131 Tržnica – oprava elektrorozvádzačov + 40 000,00 

1040 642014 41 9.4 0520 JFV – Narodené deti  + 18 700,00 

0820 637002/1 41 7.5 0060 Kultúrne akcie + 4 500,00 

 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 65 800,00 EUR. 



 

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

 121002 41  0027 Daň zo stavieb + 65 800,00 

 

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: 

 

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

0620 717002/2 46 4.3 0612 Park Rozvodná-Vlárska + 15 000,00 

0620 716/365 46 4.3 0612 PD detské ihrisko Mierová kolónia + 11 300,00 

 

0620 716/267 46 4.3 0612 

PD detské ihrisko Ľudové nám. – dopracovanie 

o vodozádržné opatrenia 
+ 5 000,00 

0620 717002/77 46 4.3 0612 Detské ihrisko Biely Kríž - oplotenie + 2 700,00 

0810 717002/6 46 4.3 0612 Športovisko Pionierska + 20 000,00 

0820 716/2 46 4.3 0612 PD Stredisko kultúry – modernizácia technológií - 15 000,00 

 0912 717002/780 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska – nový okruh vykurovania - 39 000,00 

0451 717002/4 46 4.3 0612 Real. odstránenie Snežienka - 440,00 

0451 717002/55 46 4.3 0612 Rekonštrukcia nadchodu pri Palme - 40 000,00 

0912 716/200 46 4.3 0612 PD MŠ Šancová – vzduchotechnika kuchyňa - 7 000,00 

0912 716/005 46 4.3 0612 PD MŠ Legerského – rozšírenie o byty - 5 000,00 

1020 716/506 46 4.3 0612 PD-Zariadenie pre seniorov .Kalinčiak. - 8 160,00 

0810 713005/51 46 4.3 0612 Športovisko Ladzianskeho - osvetlenie - 10 000,00 

0451 

717002/230 46 4.3 0612 

ZŠ Riazanská – rekonštrukcia priestorov po 

odchode spoločnosti HOST 
+ 30 100,00 

0620 717002/3 46 4.3 0612 Detské ihrisko Osadná – škôlka + 22 000,00 

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 

0620 716/400 46 4.3 0612 PD vybudovania parkov Mierová kolónia - 3 000,00 

0912 716/496 46 4.3 0612 PD MŠ Vihorlatská  + 3 000,00 

- s pripomienkami: 

 

pripomienka č. 1 : v časti d) vypustiť položku: 



0620 716/365 46 4.3 0612 PD detské ihrisko Mierová kolónia + 11 300,00 

       Hlasovanie Za:         12  

                       Proti:         1                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     2                                              Starosta 

 

pripomienka č. 2 : v časti d) vypustiť položku: 

 

0620 716/267 46 4.3 0612 

PD detské ihrisko Ľudové nám. – dopracovanie 

o vodozádržné opatrenia 
+ 5 000,00 

       Hlasovanie Za:         11  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     3                                              Starosta 

 

pripomienka č. 3 : v časti a) vypustiť položku: 

0451 637040 41 4.3 5100 Park. politika – správa IS  + 20 008,36 

       Hlasovanie Za:         12  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

    Nehlasoval:      1 

 

pripomienka č. 4 : v časti a) vypustiť položku: 

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

       Hlasovanie Za:         12  

                       Proti:         1                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     1                                              Starosta 

 

pripomienka č. 5 : v časti d) vypustiť položku: 

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

       Hlasovanie Za:         11  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     3                                              Starosta 

 

 

pripomienka č. 6 : v časti d) vypustiť položku: 



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

      Hlasovanie Za:         11  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     3                                              Starosta 

 

pripomienka č. 7 : v časti d) upraviť položku: 

 0912 717002/780 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska – nový okruh vykurovania - 39 000,00 

 

       na: 

0912 717002/780 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska – nový okruh vykurovania - 4 200,00 

       Hlasovanie Za:         11  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     3                                              Starosta 

 

 Hlasovanie o celkovom návrhu: 

       Hlasovanie Za:         13  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     2                                              Starosta 

 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ –vyhodnotenie záverečným účtom  

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 16.11.2021 

 

32/06 Miestne zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie 

Správu z kontroly  príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, 

zameranej na poskytovanie služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti za roky 2018,2019 

a 2020 a kontrola splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 27. zasadnutí 

dňa 11.9.2018 uznesením č. 27/05, vyplývajúcich zo Správy z kontroly príspevkovej 

organizácie EKO-podnik VPS, zameranej na prevádzku Tržnice 

 

B. u k l a d á  

riaditeľovi organizácie EKO-podnik VPS 

zabezpečiť v čo najkratšom čase vydanie nového Organizačného poriadku organizácie EKO-

podnik VPS spracovaného v zmysle Zriaďovacej listiny EKO-podniku VPS zo dňa 

12.12.2017  

- bez  pripomienok                                                           



       Hlasovanie Za:         15  

                       Proti:         0                                    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                             Starosta 

 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ 
 /návrh na MZ a následne bude zapracovaná zmena OP/ 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

 

32/17 Miestne zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e  

a) súťažný návrh uchádzača - spoločnosti BORMED, s.r.o., Šoltésovej 2677/12, Bratislava 811 
08, IČO: 44 366 655 (ďalej len „uchádzač“) 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“, 

b) uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto a uchádzačom, 
predmetom ktorej je 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. NOVE MESTO, vrátane vyššie citovaných 
zastavaných pozemkov, s podstatnými náležitosťami uvedených vo vyhlásených 
podmienkach obchodnej verejnej súťaže, medzi ktoré patrí najmä/ no nielen : 

; doba nájmu : 20 rokov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy s možnosťou 
predĺženia o ďalších 20 rokov 

; účel nájmu : zrekonštruované zariadenie bude poskytovať služby sociálnej starostlivosti - 
zariadenie pre seniorov, a/alebo zariadenie opatrovateľskej služby, a/alebo domov 
sociálnych služieb, a/alebo špecializované zariadenie, a/alebo denný stacionár 

; výška nájomného uchádzača za celý predmet nájmu uvedený pod písmenom b) tohto 
uznesenia je : 16 800 € /ročne 

; minimálna výška preinvestovaných finančných prostriedkov zo strany uchádzača v čase od 
účinnosti nájomnej zmluvy do 20 mesiacov je 1 500 000 €, 

; pričom uchádzač deklaruje, že prevádzkovateľom zariadenia bude občianske združenie 
Združenie GERION 

pričom uchádzač je povinný podpísať nájomnú zmluvu v lehote najneskôr do 60 dní odo 
dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, že v tejto lehote uchádzač 
nájomnú zmluvu nepodpíše, toto uznesenie stratí platnosť. 

B. ž i a d a 
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  
aby rokoval s uchádzačom, aby tento v maximálnej možnej miere naplnil požiadavky komisie 
sociálnych vecí a bývania zo dňa 18.10.2021 

- bez  pripomienok 

Písmeno A                                                           

       Hlasovanie Za:           12 



                       Proti:             0                              Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:         9                                        Starosta 

 

Písmeno B                                                          

       Hlasovanie Za:          19 

                       Proti:            0                              Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        2                                           Starosta 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ 

 S budúcim nájomcom sa vedú rokovania o uzavretí nájomnej zmluvy. 
 

 

 

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

 

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

 

32/23 Miestne zastupiteľstvo 

A. s ú h l a s í  

 s výzvou starostu mestskej časti 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   

B. s ú h l a s í,  

 aby starosta mestskej časti rokoval s predstaviteľmi spoločností, ktoré na území mestskej časti 

Bratislava–Nové Mesto realizujú investičnú výstavbu, o výstavbe materských škôl, ktoré mestská 

časť získa do svojho vlastníctva, za jednotných podmienok:  

a. Mestská časť uhradí najviac 50 % nákladov investičnej výstavby takejto materskej školy na 

kľúč so súhlasom týchto spoločností  a  

b. Mestská časť prednostne uhradí túto sumu z príjmu z poplatku za rozvoj za súvisiacu výstavbu. 

Každá jedna uzavretá zmluva o takejto spolupráci podlieha schvaľovaniu miestneho 

zastupiteľstva formou hlasovania o zmluve  

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          18 

                       Proti:            0                               Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        0                                           Starosta 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ 

 Výzva bola zverejnená prostredníctvom www.banm.sk, prostredníctvom aplikácie Bratislava – 

Nové Mesto, súčasne bola zaslaná žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky ohľadom budovy na Bellovej 54A, Bratislava (budova v správe Štátneho 

inštitútu odborného vzdelávania). 

 

 

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

http://www.banm.sk/


 

32/28 Miestne zastupiteľstvo 

          s c h v a ľ u j e  

Operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných 
priestranstiev na zimné obdobie 2021/2022 v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu 

 

Pozmeňovací návrh poslanca Troiaka 

1. Do zoznamu miestnych komunikácií udržiavaných Strediskom dopravy a ich rajonizácií 

v lokalite III. – Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie a Nobelova sa dopĺňa pre miestne 

komunikácie udržiavané v II. slede Budyšínska ulicu (smerom od Filiálneho nádražia 

k Račianskej).  

2. Do zoznamu schodov, chodníkov, lávok, verejných priestranstiev a peších komunikácií 

udržiavaných Strediskom údržby zelene a ich rajonizácií v lokalite III. – Teplická, Biely kríž, 

Sibírska a okolie a Nobelova sa dopĺňa pre pešie komunikácie prednostne udržiavané 

úrovňový peší priechod cez Filiálne nádražie, obslužnú miestnu komunikáciu na Račianskej 

ulici (Od Pedagogickej fakulty až po obytný dom Manhattan) a pre pešie komunikácie 

udržiavané v II. slede Budyšínska ulica (smerom od Filiálneho nádražia k Račianskej) 

a Blatnícka ulica.  

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 

       Hlasovanie Za:          20 

                       Proti:            0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        0                                           Starosta 

 

Hlasovanie o celkovom návrhu 

       Hlasovanie Za:          21 

                       Proti:             0                              Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:         0                                          Starosta 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ 

Pozmeňovací návrh bol do Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších 

komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2021/2022 zapracovaný. 
  

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

 

32/29 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  

A. postup nakladania s pohľadávkou bývalého nájomníka v Mestskej Tržnici – spoločnosti 

MAGIC FOOD, s.r.o., IČO: 36 757 667,  a to odsúhlasenie odpredaja zadržaných (do veľkej 

miery znehodnotených ) vecí spoločnosti Focus media-store, s.r.o., v hodnote 3 500,00 € za 

účelom zníženia pohľadávky 



B. postup nakladania s pohľadávkou bývalého nájomníka v Mestskej Tržnici – spoločnosti 

MAGIC  FOOD, s.r.o., IČO: 36 757 667, a to  odsúhlasenie odpisu pre zvyšnú časť 

pohľadávky vo výške 35.047,73 € 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          21 

                       Proti:            0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        1                                           Starosta 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ 

Vyhodnotenie schváleného nakladania s pohľadávkou MAGIC FOOD: 

Je to v procese riešenia. Kupec – Focus média-store, s.r.o. , bol obhliadnuť zadržané /do veľkej miery 

znehodnotené/ veci.  

Je dohoda, že do konca januára 2022 sa spolu s ním spísané veci odpredajú – vystaví sa faktúra vo výške 

3 500,- eur. Následne si kupec – Focus média-store, s.r.o. veci odvezú a tak uvoľnia dlho zaprataný 

priestor, ktorý sa bude môcť využívať pre potreby Tržnice. 

Po úhrade sa zníži pôvodná pohľadávka a následne sa ODPÍŠE v zmysle schváleného postupu 

nakladania s pohľadávkou MAGIC FOOD, ktorý bol schválený Uznesením Miestneho 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

32/34.1   Miestne zastupiteľstvo 

1. s c h v a ľ u j e 

Návrh na zápis Sila a zámočníckej dielne v areáli Palma (v pôvodnom rozsahu) do 

zoznamu pamätihodností mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto. 

 

2. poveruje  

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

zaslaním schváleného návrhu na zápis Sila a zámočníckej dielne v areáli Palma 

(v pôvodnom rozsahu) do zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislave-Nové Mesto 

Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave a Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislava 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          12 

                       Proti:            1                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        6                                           Starosta 

    

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

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

 



32/34.2 Miestne zastupiteľstvo 

1. s c h v a ľ u j e 

návrh na doplnenie predkladaných materiálov s finančným dopadom na rozpočet MČ, a tých, 

ktoré sa týkajú žiadostí MČ B-NM o NFP (okrem iného rozpočtu MČ, zmeny rozpočtu, 

žiadosti o NFP, zmluvy o NFP, informácie o investičných akciách MČ a pod.) o nasledovné 

informácie: 

- názvy výzvy, kód výzvy, časový harmonogram konania o žiadosti (vyhlásenie a uzavretie 

výzvy, resp. jednotlivých kôl výzvy), 

- poskytovateľ finančných prostriedkov, 

- indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, 

- požadovaná čiastka MČ B-NM a k nej spolufinancovanie resp. kvalifikovaný odhad, 

- dôvody zamietnutia žiadosti, resp. zastavenie konanie o žiadosti, ak relevantné, najmä 

v prípade opakovaného podania žiadosti, resp. požiadavky na prerábanie/dopracovanie PD 

na podmienky výzvy, 

2. ž i a d a  

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

zabezpečiť doplnenie všetkých relevantných materiálov o informácie z bodu 1 tohto 

uznesenia 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          19 

                       Proti:            0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        0                                           Starosta 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ  

 priebežne predkladaný aktualizovaný zoznam/prehľadová tabuľka o projektoch. 
 

 

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

32/34.4   Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

aby zabezpeči1 vypracovanie návrhu na pridelenie 1-izbového bytu pre pani Boženu 
Farkašovú       Termín: do 31.12.2021 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          10 

                       Proti:            0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        8                                           Starosta 

 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ  

Miestny úrad vyhodnocuje požiadavky na pridelenie nájomných bytov a podľa individuálnej 

situácie žiadateľov predloží návrhy na pridelenie voľných  bytov. 

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

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 



 

32/34.5 Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

aby prizval pána Mateja Alexa na rokovania so spoločnosťou Bormed, s.r.o. v zmysle 

uznesenia v bode B) materiálu číslo 18. s názvom: „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 bol prerokovaný na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–

Nové Mesto dňa 7. 12. 2021                  Termín: do 31.12.2021   

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          10 

                       Proti:            1                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        8                                           Starosta 

VYHODNOTENIE :  V RIEŠENÍ  – stretnutie 26.1.2022 u p.starostu 
 

 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

32/34.6 Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

aby preveril možnosť osadenia a montáže nových bezpečnostných kamier v parku na 
Račianskom mýte a na tento účel následne navrhol v rozpočte mestskej časti ale v zmene 
rozpočtu mestskej časti, alebo prostredníctvom rozpočtového opatrenia potrebné 
rozpočtové prostriedky. 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          19 

                       Proti:            0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        1                                           Starosta 

 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ 

V 4. týždni prebehne stretnutie zamestnancov Mestskej časti Nové Mesto so zamestnancami Mestskej 

polície aby si odsúhlasili možnosti osadenia kamerovej techniky v uvedenej lokalite s napojením na 

pult centrálnej ochrany Mestskej polície. Následne bude zahájený proces verejného obstarávania.  

 

 



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

Dátum prijatia uznesenia: 14.12.2021 

 

 

33/04 Miestne zastupiteľstvo  

schvaľuje 

deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2021 nasledovne: 

 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov, ktorý nemá dopad na zvýšenie 

príjmov a výdavkov rozpočtu: 

 

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

0111 621 41 1.1.1 0040 Poistné do VŠZP               + 756,00 

0111 627 41 1.1.1. 0011 Príspevok do DDS               + 70,00 

0111 611 41 1.1.2. 0010 Tarifný plat         + 42 740,00 

0111 611 41 1.1.2. 5100 Tarifný plat               + 2 021,00 

0111 614 41 1.1.2. 5100 Odmeny              + 1 400,00   

0111 621 41 1.1.2. 0010 Poistné do VŠZP          + 7 212,00   

0111 623 41 1.1.2. 0010 Ostatné ZP               + 2 029,00   

0111 623 41 1.1.2. 5100 Ostatné ZP                    + 195,00   

0111 625001 41 1.1.2. 0010 Nemocenské poistenie             + 309,00 

0111 625001 41 1.1.2. 5100 Nemocenské poistenie               + 38,00 

0111 625002 41 1.1.2. 0010 Starobné poistenie           + 3 117,00 

0111 625002 41 1.1.2. 5100 Starobné poistenie             + 378,00   

0111 625003 41 1.1.2. 0010 Úrazové poistenie                  + 431,00 

0111 625003 41 1.1.2. 5100 Úrazové poistenie               + 22,00 

0111 625004 41 1.1.2. 5100 Invalidné poistenie                   + 81,00 

0111 625005 41 1.1.2. 5100 Poistenie v nezamestnanosti               + 27,00 

0111 625007 41 1.1.2. 0010 Na poistenie do RF             + 972,00 

0111 625007 41 1.1.2. 5100 Na poistenie do RF             + 128,00 

0111 627 41 1.1.2. 0010 Príspevok do DDS          + 3 225,00 

0111 642015 41 1.1.2. 0063 Nemocenské dávky             + 231,00 

0360 611 41 3.2. 0014 Tarifný plat             + 870,00 

0360 627 41 3.2. 0014 Príspevok do DDS             + 160,00 

0660 621 41 6.3. 0012 Poistné do VŠZP             + 400,00 



0660 637027 41 6.3. 0012 Dohody             + 927,00 

09121 611 41 8.3. 0110 Tarifný plat          + 2 562,00 

1020 611 41 9.1. 0302 Tarifný plat             + 396,00 

1020 611 41 9.1. 0309 Tarifný plat               + 49,00 

1020 621 41 9.1. 0304 Poistné do VŠZP             + 126,00 

1020 625001 41 9.1. 0304 Nemocenské poistenie                 + 9,00 

1020 625002 41 9.1. 0304 Starobné poistenie             + 174,00 

1020 625007 41 9.1. 0304 Na poistenie do RF               + 56,00 

1020 637027 41 9.1. 0303 Dohody             + 160,00 

1020 637027 41 9.1. 0305 Dohody             + 134,00 

1020 637027 41 9.1. 0308 Dohody             + 160,00 

0111 627 41 8.1. 0022 Príspevok do DDS             + 195,00 

0111 612001 41 1.1.2. 0010 Osobný príplatok         - 25 000,00 

0111 612002 41 1.1.2. 0010 Ostatné príplatky              - 760,00 

0111 614 41 1.1.2. 0010 Odmeny         - 12 000,00 

0111 637027 41 1.1.2. 0063 Dohody         - 17 000,00 

1020 611 41 9.3. 0018 Tarifný plat         - 17 000,00 

0660 632001 41 6.3 0012 Energie – Správa bytov a NP - 2 600,00  

0911 632001 41 8.1 0022 Energie - Detské jasle + 2 600,00  

0111 637012 41 1.1.5 0021 Súdne poplatky  - 2 175,00 

0911 632002 41 8.1 0022 Vodné, stočné + 2 100,00 

0160 637014 41 1.5 0017 Stravovanie + 75,00 

0111 631001 41 1.1.2 0010 Cestovné náhrady tuzemské – Správa úradu - 300,00 

0911 631001 41 8.1 0022 Cestovné náhrady tuzemské – Detské jasle + 300,00 

0660 636001 41 6.3 0012 Nájom budov, objektov alebo ich častí - 1 900,00 

0443 642014 41 4.2 0016 Príspevok na stravovanie – špec.stav.úrad + 200,00 

0443 642014 41 4.2 0019 Príspevok na stravovanie – stavebný úrad + 1 700,00 

0911 635006 41 8.1 0022 Údrž.budov,obj. alebo ich častí – Detské jasle - 500,00 

0911 637014 41 8.1 0022 Stravovanie vo vlastnom zariadení Detských jaslí + 500,00 

1020 642014 41 9.2 0308 Stravovanie – DC Stromová – dôchodcovia - 6 000,00 

1020 642014 41 9.2 0309 Stravovanie – DC Sibírska - dôchodcovia - 13 000,00 

1020 642014 41 9.2 0312 Stravovanie – domácnosti - dôchodcovia + 19 000,00 

1020 637004 41 9.3 0018 Všeobecné služby – opatrovateľská služba - 20,00 

1020 633006 41 9.3 0018 Všeobecný materiál – opatrovateľská služba + 20,00 



0112 637005/1 41 1.2 0024 Audit a daňový poradca – EKO podnik, VPS - 1 100,00 

0443 637005/2 41 4.1 0230 OSO k ÚP zóny - 11 000,00 

0111 637038 41 1.2 0024 Nezrovnalosti a iné vratky  + 1 100,00 

0660 637004 41 6.3 0012 Všeobecné služby, revízie + 11 000,00 

0660 635006 41 6.3 0012 Údržba budov, objektov alebo ich častí - 12 000,00 

0660 632001 41 6.3 0012 Energie - 6 000,00 

0660 632002 41 6.3 0012 Vodné, stočné - 2 000,00 

0660 637011 41 6.3 0012 Energetický audit - 15 000,00 

0660 635006/1 41 6.3 0012 Údržba - JAMA + 35 000,00 

0451 637004 41 4.3 5100 Park. politika – kontrola, inovácie + 8 168,36 

0451 637011 41 4.3 5100 Park. politika – rozvoj, reporting + 2 914,55 

0451 637003 41 4.3 5100 Park. politika – marketingové služby + 6 840,00 

0451 633006 41 4.3 5100 Park. politika – imobilizéry + 8 082,95  

0451 637027 41 4.3 5100 Park. politika – brigádnici, dohody  + 1 327,50 

0451 637040 41 4.3 5100 Park. politika – správa IS  + 15 008,36 

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

0451 637004 41 4.3 5100 Park. politika – kontrola, inovácie -8 168,36 

0451 637011 41 4.3 5100 Park. politika – rozvoj, reporting - 2 914,55 

0451 637003 41 4.3 5100 Park. politika – marketingové služby - 6 840,00 

0451 633006 41 4.3 5100 Park. politika – imobilizéry - 8 082,95  

0451 637027 41 4.3 5100 Park. politika – brigádnici, dohody  - 1 327,50 

 

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov 27 233,00 EUR. 

 

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

0820 637002/1 41 7.5 0060 Kultúrne akcie + 2 000,00 

0220 633007/1 41 2.1 0210 Špeciálny materiál – COVID + 2 000,00 

0451 637037 41 4.3 5100 Vratky – parkovanie  + 20 000,00 

0912 600 41 8.2 0409 ZŠ s MŠ Kalinčiakova - bežné výdavky + 3 233,00 

 

 

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 27 233,00 EUR. 

 

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



 111003 41  0024 Výnos DzP poukázaný územnej samospráve + 7 233,00 

 222003 41  5100 Pokuty Magistrát – parkovanie + 20 000,00 

 

 

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: 

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

0451 717002/55 46 4.3 0612 Rekonštrukcia nadchodu  pri Palme + 18 000,00 

620 716/365 46 4.3 0612 PD detské ihrisko Mierová kolónia + 11 300,00 

0620 

716/267 46 4.3 0612 

PD detské ihrisko Ľudové nám. – dopracovanie 

o vodozádržné opatrenia 
+ 5 000,00 

0912 717002/780 46 4.3 0612 ZŠ Sibírska – nový okruh vykurovania - 34 300,00 

1020 714004 46 9.1 0312 Nákup dodávkového vozidla do soc. výdajne - 16 327,00 

1020 714001 46 9.1 0312 Nákup vozidla Opel Combo Van Enjoy + 16 327,00 

 

e)  Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov v rámci použitia Rezervného 

fondu na bežné výdavky, ktorý nemá dopad na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtu: 

 

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

0810 633001 46 7.2 0050 Školak klub – interiérové vybavenie - 4 000,00 

0810 633004 46 7.2 0050 Školak klub – nákup posilňovacích strojov + 4 000,00 

 

bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        12   

                       Proti:        4                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    5                                              Starosta 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ  – vyhodnotenie záverečným účtom 

 

 

Dátum prijatia uznesenia: 14.12.2021 

 

33/06 Miestne zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie  

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou 
Kalinčiakova 12   



  

B.  ukladá 

riaditeľovi organizácie Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12   

1/  zabezpečiť v čo najkratšom čase zmenu účelovosti priestorov určených pre MŠ  
a následne schválenie Prevádzkového poriadku MŠ Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva 

                                                                        

2/  v súčinnosti s Oddelením právnym, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov MÚ B-NM a Oddelením územného konania a stavebného poriadku 
MÚ B-NM zabezpečiť ihneď odstránenie bilboardov z plota ZŠsMŠ Kalinčiakova 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         20  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ  

  

1/ Vec: Písomné stanovisko k zriadeniu a financovaniu Materskej školy na Kalinčiakovej ul. od jej 

vzniku do dnešného dňa 17. januára 2022.  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26.júna 2014, 

svojim uznesením č.7 MMZ/16 ods. 1, schválilo zriadenie novej Materskej školy pri 

ZŠ Kalinčiakova. Dňa 26.6.2014 bola MZ BNM schválená uznesením č.17 kapitálová 

akcia na vybudovanie dvojtriednej MŠ v priestoroch ZŠ Kalinčiakova. 

Dňa 25. januára 2015 Číslo Star.: 1058/2015 som bol ako riaditeľ ZŠ 

Kalinčiakova 12, Bratislava ktorému končilo funkčné obdobie poverený riadením 

Materskej školy Kalinčiakova 12 (MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava ešte nebola 

zaradená do siete škôl a nevykonávala teda činnosť. Činnosť začala vykonávať na 

žiadosť starostu Mgr. Rudolfa Kusého od 1.09.2015 napriek tomu, že zaradená do 

siete bola od 10.09.2015) a Základnej školy Kalinčiakova 12 od 1. februára 2016 do 

doby skončenia výberového konania na riaditeľa Základnej školy s materskou školou 

Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava (Základná škola s materskou školou tiež ešte 

nebola zriadená a zaradená do siete škôl. Zaradená do siete škôl bola ku dňu 

1.09.2016 ) najneskôr do 30. júna 2016.  
K tomuto bodu je tiež potrebné povedať, že všetky potrebné materiály k vzniku 

MŠ Kalinčiakova 12, ktorá vznikla ako neprávny subjekt a následne všetky žiadosti 

a potrebné materiály k zrušeniu MŠ Kalinčiakova 12 a ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava 

a ku vzniku ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava som vybavoval ako poverený riaditeľ 

ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava, čo prislúchalo zriaďovateľovi.  

Poverenie radením MŠ Kalinčiakova 12, ako neprávneho subjektu nebolo 

zahrnuté v mojej náplni práce a ani po začatí činnosti a zaradení do siete škôl sa tak 

nestalo. Niekoľkokrát som upozorňoval vtedajšieho vedúceho odboru školstva p. Mgr. 

Vladimíra Nováka, aby sa dali všetky náležitosti do súladu s predpismi, aby boli jasné 

všetky práva a povinnosti povereného riaditeľa školy ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava 

ktorá bola zriadená ako právny subjekt a MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava, ktorá bola 

zriadená ako subjekt bez právnej subjektivity.  



Taktiež som na spoločnej porade riaditeľov škôl so starostom Mgr. Rudolfom 

Kusím upozornil na fakt, že začať činnosť MŠ ako neprávneho subjektu od 1.9.2015 

ešte pred zaradením do siete škôl sa bez zamestnania učiteliek MŠ aspoň od augusta 

2015  nedá nakoľko musia pripraviť triedy a patričnú dokumentáciu. Mali by byť 

zamestnancami MÚ BNM, nakoľko sa jedná o neprávny subjekt a ja ako riaditeľ školy 

bez patričných úkonov zo strany úradu a vyhradením financií na činnosť MŠ nemám 

právo ich zamestnávať. Napriek uvedeným argumentom boli finančné prostriedky pre 

zamestnancov a na chod MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava poukázané na účet vtedajšej 

ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava s odôvodnením, že som bol predsa poverený starostom 

riadením aj MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava s účinnosťou od 1.02.2016 a mám 

zabezpečiť chod novovznikajúcej dvojtriednej MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava, čo som 

aj urobil.  

Žiaľ za obdobie od 1.09.2016 po vzniku ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava 

som nebol schopný zabezpečiť schválenie prevádzkového poriadku MŠ ako súčasti ZŠ 

s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava, nakoľko chýbalo kolaudačné rozhodnutie pri 

prestavbe priestorov školských učební na učebne a sociálne zariadenia pre MŠ, ktorú 

realizovalo investičné oddelenie zriaďovateľa  v r.2015 pred začatím činnosti MŠ ako 

neprávneho subjektu. Bez kolaudačného rozhodnutia hygiena nemohla schváliť a tak 

legalizovať vydaný prevádzkový poriadok pre MŠ z r.2015.  

 

Táto skutočnosť sa začala riešiť až po kontrole vykonanej na škole v r. 2018. Po 

tejto kontrole mi bolo udelené opatrenie urýchlene riešiť schválenie prevádzkového 

poriadku MŠ. Nechal som vyhotoviť projektovú dokumentáciu k žiadosti o zmenu 

účelovosti priestorov, ktorá bola potrebná k žiadosti. Potom som požiadal o zmenu 

účelovosti priestorov ZŠ pre MŠ, ktoré bolo schválené až rozhodnutím 

9827/2018a380/2019/ÚKSP/HAVK-26 dňa 21.11.2019 a správoplatnené 2.12.2019 a 

následne doručené na školu .  

Po sviatkoch v januári 2020 som oslovil pani hygieničku Farkovú s prosbou, aby 

prišla na predbežnú obhliadku priestorov, aby sme ešte pred podaním žiadosti odstránili 

prípadné nedostatky. Žiaľ v priebehu februára prísť nemohla pre začínajúcu epidémiu 

COVID (od 10. 3. 2020 do júna 2020  prebehla prvá vlna COVID, nasledovali prázdniny 

a od októbra 2020 do 15.4.2021 nasledovala druhá vlna COVID). Vzhľadom na prísne 

hygienické opatrenia v mesiacoch máj a jún a vyťaženosti zamestnancov hygieny, opäť 

nemohla prísť.  

Zatiaľ sa na škole začali stavebné úpravy „Rekonštrukcia kanalizácie a rozvodov 

vody“ od júla 2020, nasledovala rekonštrukcia kúrenia od januára 2021 do augusta 2021 

a následne čiastočná rekonštrukcia elektrických rozvodov, ktorá stále prebieha. Všetky 

tieto práce šli a doteraz sa realizujú za prevádzky školy, nakoľko sme boli aj počas 

COVID v prevádzke pre infraštruktúru.  

Nechcel som dlhšie čakať, podal som oficiálnu žiadosť 7.6.2021 ohľadne 

schválenia Prevádzkového poriadku MŠ a následne i nového prevádzkového poriadku 

ZŠ. Na obhliadku MŠ sa pani Farková dostavila až 15.6.2021 a spravila „Úradný 

záznam“, vzhľadom na nedostatky (zapríčinené prestavbami) požiadala o späťvzatie 

žiadosti, aby ju nemusela zamietnuť, čo by bolo veľmi zlé, musela by prevádzku MŠ 

dať zavrieť.  

Zároveň sme sa dohodli, že po odstránení všetkých nedostatkov mám podať 

novú žiadosť s fotodokumentáciou a Prevádzkový poriadok nechá schváliť, tak 

ako to bolo s Prevádzkovým poriadkom školy.  

Odstránené boli všetky uvedené nedostatky v Úradnom zázname, v danom 

termíne troch týždňov, okrem dvoch, zastrešenia preddveria únikového východu 



a detských ihrísk. Zatiaľ všetko na náklady školy (cca vo výške 12 000 €). 

Na základe týchto skutočností sa mi preto nepodarilo splniť udelené opatrenie 

nechať schváliť Prevádzkový poriadok MŠ. 

V súčasnosti sú ešte nedokončené vonkajšie ihriská pre deti z MŠ, práce 

museli byť prerušené vzhľadom na nevyhovujúce poveternostné podmienky. 

Predpokladáme ich ukončenie v jarných mesiacoch. Hneď po ich dokončení 

môžeme podať žiadosť na odsúhlasenie prevádzkového poriadku MŠ. 
 

V Bratislave 17. januára 2022.                          

Noga Dušan 

     

2/ Vec: Písomné stanovisko k zmluvám bilboardy.  

 

Škola každoročne uzatvárala zmluvy s niekoľkými bilboardovými spoločnosťami v zmysle 

odsúhlaseného cenníka pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova. Všetky nájmy boli ukončené do decembra r. 

2020. V súčasnosti sú bilboardy bez platných zmlúv. Základná škola síce vyzvala bilboardové 

spoločnosti nakoľko im skončila platnosť nájomných zmlúv na odstránenie bilboardov, ale nie 

v stanovenom termíne zákonom (nebolo podané súdne vypratanie priestorov, ako som bol 

informovaný žiaľ neskoro našim právnym oddelením).  

Z hore uvedeného dôvodu musel stavebný úrad zo zákona predĺžiť dobu trvania reklamných 

stavieb. 

Ďalej budeme postupovať podľa listu adresovanému mne ako riaditeľovi ZŠ s MŠ Kalinčiakova 

12, Bratislava z 12. augusta 2021. 

Momentálne túto situáciu riešim za pomoci bývalej právničky BNM pani Biháryovej. Tento 

týždeň odchádza výzva na odstránenie bilboardov a následne posielame na súd podanie na 

vypratanie bilboardov. 

 

 

 

V Bratislave 17. januára 2022.                          

Noga Dušan 

                                         riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava 
 

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

Dátum prijatia uznesenia: 14.12.2021 

 

33/07 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 



2022 nasledovne: 

1.  Mimoriadna kontrola príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS 

     (Vykonávaná na základe prijatia uznesenia MZ MČ B-NM č. 31/18.8 zo dňa 16.11.2021) 

                                                                          Termín: december 2021 - január 2022  

 

2. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova 

54 

(Ostatná kontrola bola v organizácii vykonaná v roku 2017) 

                                                                          Termín: február 2022 - marec 2022 

 

3.  Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Za 

Kasárňou 2 

(Ostatná kontrola bola v organizácii vykonaná v roku 2018) 

                                                                          Termín: apríl 2022 - máj 2022 

 

4. Kontrola Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Detské jasle  Robotnícka 
ul. č.11. 
(Ostatná kontrola bola vykonaná v roku 2019 – upozornenia na nedostatky zo strany rodičov)  

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         20  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 14.12.2021 

 

33/08 Miestne zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e 

Vstupnú správu – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030,  

  

B. p o v e r u j e 

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

zabezpečiť spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030 na podklade vstupnej správy 

      - bez  pripomienok                                                           



       Hlasovanie Za:         19  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

VYHODNOTENIE: V RIEŠENÍ  

 Príprava spracovania PHSR. 

 

 

 

 

 

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

 

Dátum prijatia uznesenia: 14.12.2021 

 

33/10 Miestne zastupiteľstvo 

A. s ú h l a s í, 

aby mestská časť vrátila držiteľom rezidentských a abonentských parkovacích kariet vydaných 

podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel pomernú časť vybraných úhrad za tieto vydané a 

uhradené parkovacie karty, tak, že táto úhrada sa vracia za čas od 01.10.2021 do uplynutia ich 

ročnej platnosti 

 

B. ž i a d a 

starostu mestskej časti a prednostu miestneho úradu,  

aby zabezpečili proces prijímania žiadostí (pokiaľ už nedisponujú potrebnými informáciami 

pre ich vrátenie) o vrátenie pomerných častí vybraných úhrad za vydané a uhradené 

parkovacie karty, a proces vrátenia pomernej časti úhrad držiteľom rezidentských 

a abonentských parkovacích kariet podľa bodu A.  

 

C. s ú h l a s í 

s vyčlenením finančných prostriedkov získaných z vyúčtovania výnosov z pilotného projektu 

parkovacej zóny Tehelné pole podľa čl. 91 ods. 4 až 6 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

(doplnené Dodatkom č. 17) z výnosov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021 a s 

použitím týchto prostriedkov na vrátenie pomerných časti vybraných úhrad podľa bodu A., až  

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         15   

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     4                                              Starosta 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ 

Proces vrátenia pomernej časti úhrad držiteľom rezidentských a abonentských parkovacích 

kariet je v štádiu prípravy a bude spustený v najbližších dňoch 

 

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

 

Dátum prijatia uznesenia: 14.12.2021 

 

33/13 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  



predaj priľahlého pozemku registra ‘‘C‘‘ KN, v k. ú. Vinohrady parc. č.  5494/72, o výmere 719 
m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra ,,C‘‘ KN parc. č. 
5494/1, o výmere 1470 m², zastavané plochy a nádvoria, evidovaného na LV. Č. 3610, na základe 
GP č. 49/2017, úradne overeného pod č. 1576/2017, ktorý je v vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava- Nové Mesto 

; v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v k. ú. Vinohrady, 
a to nasledovne: 

1. Jozef Figur, bytom Klenova 16, 831 01 Bratislava, nadobudne podiel 2/3 z podielu 

6550/27270, ako podielového spoluvlastníka bytu č. 2 v podiele 2/3 

za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 377/2020 vo výške  21.127,76 EUR 

 

2. Erika Kozová, bytom: Novozámocká 2, 960 01 Zvolen, nadobudne podiel 1/3 z podielu 

6550/27270, ako podielovej spoluvlastníčky bytu č. 2 v podiele 1/3 

za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom č. 377/2020 vo výške 10.563,88 EUR 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa 
osobitného predpisu alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného 
predpisu, 

 

; z dôvodu, že predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k bytovému domu, v ktorom sú 
vlastníkmi bytu žiadatelia a mestská časť je povinná previesť podiel na priľahlom pozemku 
v súlade s § 23 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov do 
vlastníctva vlastníkov bytu  

 

; za nasledovných podmienok: 

- s kupujúcimi bude uzatvorená kúpna zmluva, pričom kúpna zmluva bude kupujúcimi 

podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

- kupujúci uhradia kúpnu cenu v lehote odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy 

- v prípade, že nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná príslušná kúpna zmluva, toto 

uznesenie v časti týkajúcej sa predmetného kupujúceho/kupujúcich stratí platnosť 

- v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcimi v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie 

v časti týkajúcej sa predmetného kupujúceho/kupujúcich stratí platnosť 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         17  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     1                                              Starosta 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ 

 Kupujúci 1 prejavil záujem na uzatvorení zmluvy. V súčasnosti čaká mestská časť na dodanie 

potrebných údajov k vypracovaniu kúpnej zmluvy zo strany kupujúcich. 
 

 

 

 

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



Dátum prijatia uznesenia: 14.12.2021 

 

33/17 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

A. 

1. Zapojenie Strediska kultúry Vajnorská Bratislava-Nové Mesto do výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na Podporu 

udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 (Kód 

výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75); 

 

2. Predloženie  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie úrovne technického vybavenia 

Strediska kultúry Vajnorská, Bratislava-Nové Mesto“ v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-

2021-75; 

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Zlepšenie úrovne 

technického vybavenia Strediska kultúry Vajnorská, Bratislava-Nové Mesto“ vo výške 

10 526 €, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

 

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu 

žiadateľa (Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto), resp. zriaďovateľa (Mestská časť 

Bratislava–Nové Mesto). 

B. 

1. Zapojenie Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto ako žiadateľa do výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na Podporu 

udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 (Kód 

výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75); 

 

2. Predloženie  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie úrovne technického vybavenia 

Domu kultúry Kramáre, Bratislava-Nové Mesto“ v rámci výzvy              IROP-PO7-SC77-

2021-75; 

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Zlepšenie úrovne 

technického vybavenia Domu kultúry Kramáre, Bratislava-Nové Mesto“ vo výške 3 500.00 

€, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

 

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu 

žiadateľa (Mestská časť Bratislava–Nové Mesto). 

C. 

1. Zapojenie  Mestskej  časti  Bratislava–Nové  Mesto  ako  žiadateľa  do  výzvy  na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná 

na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-

19 (Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75); 

 

2. Predloženie  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie úrovne technického vybavenia 

Knižnice Bratislava–Nové Mesto, Pionierska 12“ v rámci výzvy              IROP-PO7-SC77-

2021-75; 

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Zlepšenie úrovne 

technického vybavenia Knižnice Bratislava–Nové Mesto, Pionierska 12“ vo výške 5 200.00 

€, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

 



4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu 

žiadateľa (Mestská časť Bratislava–Nové Mesto). 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         18  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ  

stav administratívnej kontroly, aktualizácia ku 14.1.2022. 

 

Dátum prijatia uznesenia: 14.12.2021 

 

33/18.1 Miestne zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e  

zrušenie obchodnej spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom 

Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO : 46 816 992 a jej vstup do likvidácie ku dňu 

31.12.20251 

 

B. poveruje a žiada 

starostu mestskej časti, 

aby uskutočnil všetky právne úkony v súlade s Obchodným zákonníkom a ďalšími 

súvisiacimi zákonmi, súvisiace so zrušením a likvidáciou spoločnosti podľa časti A tohto 

uznesenia 
- bez pripomienok 

       Hlasovanie Za:           9  

                       Proti:         3                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     7                                              Starosta 

 

 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, začala kroky vedúce k zrušeniu spoločnosti s likvidáciou. 

Za likvidátora bola ustanovený JUDr. Rastislav Velček. 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 21.12.2021 

 

34/04 Miestne zastupiteľstvo 

A) schvaľuje 

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2022 : 
 

     príjmy bežného rozpočtu                   25 493 205,86 EUR 



     výdavky bežného rozpočtu                     25 429 205,86 EUR 

     príjmy kapitálového rozpočtu                   9 680 104,00 EUR 

     výdavky kapitálového rozpočtu              14 412 759,00EUR 

     príjmové finančné operácie           4 668 655,00 EUR 

     výdavkové finančné operácie                                                           0,00 EUR 

     celkový rozpočet príjmov             39 841 964,86 EUR 

     celkový rozpočet výdavkov                                                                       39 841 964,86 EUR 

 

2. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2022: 
    

      použitie Rezervného fondu                                                                       1 376 655,00 EUR 

      použitie Fondu rozvoja bývania                                                          200 000,00 EUR 

 

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2022: 
vo výške 39 841 964,86 EUR 

 

4. príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 6.573.590,00 EUR a to: 
 

– príspevok na bežné výdavky 3 598 000,00 EUR,  
– príspevok na kapitálové výdavky   2 975 590,00 EUR 

 

5.   prekročenie rozpočtu na jednotlivej položke max. o 5 %, ak celková výška výdavkov   

      neprekročí  schválený rozpočet 

 

 

B) berie na vedomie 

 

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2023 a 2024, 
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2023 a 2024,  
3. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava– 
      Nové Mesto na roky 2022 – 2024. 

 

C) splnomocňuje 

starostu mestskej časti  

vykonávať zmeny rozpočtu v rozpočtovom roku 2022 rozpočtovými opatreniami:  

 



1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo 

štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na 

konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru, 

 

2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy,  

 

3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov v rámci jedného programu do výšky 20 000 

EUR ročne,  

 

4. v podprograme 1.6 Transfery všeobecnej povahy a v podprograme 8.2 Základné školy s 

materskými školami vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov bez obmedzenia,  

 

5. určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového 

hospodárenia.  

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        19  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    2                                              Starosta 

 

 

 

VYHODNOTENIE : V RIEŠENÍ – vyhodnotenie záverečným účtom   

 

SPLNENÉ: 

 

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

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:  SPLNENÉ  
 Obstarávanie prebieha - žiadosť v zmysle §20 stavebného zákona odoslaná na Okresný úrad BA 

 
 

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



 

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: SPLNENÉ – žiadosť zaslaná 

  

 

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

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: SPLNENÉ 

 obstarávanie prebieha – Prieskumy a rozbory odovzdané, pripravujeme zadania 

 

 

 

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

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: SPLNENÉ 

 Obstarávanie prebieha , prieskumy a rozbory budú odovzdané, prebieha spracovanie zadania 



 

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

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 : SPLNENÉ - žiadosť zaslaná 

 

 

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

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 :  SPLNENÉ 



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 sme kontaktovali ohľadom doriešenia situácie (navrhovali sme znovuotvorenie 

schém na poskytnutie dotácie za dané obdobie), to zareagovalo tak, že nie je možné po uplynutí 

výzvy podať ďalšiu žiadosť o dotáciu. 

Žiadateľka doručila dňa 5.11.2021 žiadosť o čiastočné odpustenie nájmu  za obdobie 01/2021 -

04/2021. Táto žiadosť bola miestnym zastupiteľstvom schválená v 14.12. 2021, uznesením č. 

Uznesenie 33/12. 

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

Dátum prijatia uznesenia: 23.6.2021 

 
 

29/04.1  Miestne zastupiteľstvo 

              ž i a d a 

 starostu  

o preskúmanie všetkých možností a o urýchlenú prípravu materiálu, aby sa čím skôr začala 

využívať objektívna zodpovednosť za účelom vyberania pokút v MČ BANM a nie zakladanie 

papúč. Bude to efektívnejší a administratívne jednoduchší nástroj.  
- bez pripomienok 

       Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   3                                              Starosta 

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ 

Parkovaciu politiku rieši Magistrát hlavného Mesta Bratislava  
Kontrolu parkovania v jednotlivých zónach bude mesto realizovať prostredníctvom inštitútu objektívnej 

zodpovednosti. Kontrolovať budú priamo v teréne vyškolení kontrolóri.   

Objektívna zodpovednosť má zabezpečiť zrýchlený postup pri kontrole parkovania.  

 

Na základe vyžiadania stanoviska MsP k predmetnému uzneseniu sme prijali následné vyjadrenie  

veliteľa Okresného veliteľstva Bratislava III, MsP hl. mesta SR Bratislavy: 

„Vo veci riešenia statickej dopravy v rámci správnych deliktov  v zmysle ustanovenia § 139a ods. 7, 

s poukazom na § 6a písm. e) zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (objektívna zodpovednosť) Vám 

oznamujem, že v mesiacoch november a december 2021 bolo takto riešených 20 správnych deliktov. 

V rámci mesiaca január 2022 bude takto vybavených ďalších 10 správnych deliktov v rámci MČ 

Bratislava Nové Mesto. Do budúcna bude mať tento spôsob riešenia porušovania zákazu zastavenia 

a státia vzrastajúci trend vzhľadom k prekonaniu počiatočných  objektívnych prekážok.“ 

 

 

 

 

 

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: SPLNENÉ.  

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená, pričom predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva 
dňa 7.12.2021. S budúcim nájomcom sa vedú rokovania o uzavretí nájomnej zmluvy. 

 

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

 
    

    

    

Dátum prijatia uznesenia : 28.9.2021 

 

31/12 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

predaj priľahlého pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady: 



-  parc. č. 5494/72, o výmere 719 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením 

od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1, o výmere 1470 m², zastavané plochy a nádvoria, 

evidovaného na LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, úradne overeného pod č. 1576/2017, 

ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto 

; v prospech: 

vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v k.ú. Vinohrady, a to 

nasledovne: 

1/ Ing. Peter Rončák, CSc. a RNDr. Agnesa Rončáková, obaja bytom Jahodová 11, 831 01  

Bratislava, nadobudnú podiel 6644/27270 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

ako vlastníci bytu č. 1,  

za kúpnu cenu určenú v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov vo výške 29,78 EUR, 

2/ Martin Dobre, bytom Jahodová 11, 831 01  Bratislava, nadobudne podiel 7038/27270, ako 

výlučný vlastník bytu č. 3,  

za kúpnu cenu určenú Znaleckým posudkom č. 377/2020 vo výške 34 052,79 EUR, 

3/ Ing. Juraj Švec a Mgr. Lucia Švecová, obaja bytom Jahodová 11, 831 01  Bratislava, 

nadobudnú podiel 7038/27270 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov ako vlastníci 

bytu č. 4,  

za kúpnu cenu Znaleckým posudkom č. 377/2020  vo výške 34 052,79 EUR, 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť 

podľa osobitného predpisu alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa 

osobitného predpisu, 

; z dôvodu, že predmetný pozemok  je priľahlým pozemkom k bytovému domu, v ktorom sú 

vlastníkmi bytov žiadatelia a mestská časť je povinná previesť podiel na priľahlom pozemku 

v súlade s § 23 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov do 

vlastníctva vlastníkov bytov 

; za podmienok: 

- s jednotlivými kupujúcimi budú uzatvorené samostatné kúpne zmluvy, pričom kúpne zmluvy 

budú kupujúcimi podpísané v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve  

- kupujúci uhradia kúpnu cenu v lehote 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy 

- v prípade, že nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná príslušná kúpna zmluva, toto 

uznesenie v časti týkajúcej sa predmetného kupujúceho/kupujúcich stratí platnosť 

- v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcimi v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie v 

časti týkajúcej sa predmetného kupujúceho/kupujúcich stratí platnosť 

- bez  pripomienok                                                           



       Hlasovanie Za:         17  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ  

 V súčasnosti sú uzatvorené kúpne zmluvy medzi mestskou časťou a kupujúcimi.  V prípade 

kupujúceho 1 bol podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti. Mestská časť očakáva 

Rozhodnutie Okresného úradu, katastrálny odbor na Rozhodnutie o povolení vkladu , v prípade 

kupujúceho 2 bude podaný návrh na vklad. pán Dobre navrhovanú kúpnu zmluvu neuzavrel. Vo 

vzťahu k jeho osobe, stratilo uznesenie platnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum prijatia uznesenia : 28.9.2021 

31/13 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

predaj spoluvlastníckeho podielu 7088/27226 na priľahlom pozemku registra “C“ KN, v k.ú. 

Vinohrady: 

-  parc. č. 5494/1, o výmere 688 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením od 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1, o výmere 1470 m², zastavané plochy a nádvoria, 

evidovaného na LV č. 3610, na základe GP č. 49/2017, úradne overeného pod č. 1576/2017, 

ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto 

; v prospech: vlastníka bytu v bytovom dome súp. č. 2854 na Jahodovej 13, v k.ú. Vinohrady: 

Kataríny Matušťákovej, bytom Jahodová 13, 831 01  Bratislava, ako výlučnej vlastníčky bytu 

č. 3, za kúpnu cenu určenú v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov vo výške 30,45 EUR, 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť 

podľa osobitného predpisu alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa 

osobitného predpisu, 

; z dôvodu, že predmetný pozemok  je priľahlým pozemkom k bytovému domu, v ktorom je 

žiadateľka vlastníčkou bytu a mestská časť je povinná previesť podiel na priľahlom pozemku 

v súlade s § 23 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov do 

jej vlastníctva 

; za podmienok: 

- kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve  



- kupujúca uhradí kúpnu cenu v lehote 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy 

- v prípade, že v uvedenej lehote nebude kúpna zmluva podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť 

- v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcou v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie 

stratí platnosť 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         17  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ.  

V súčasnosti je kúpna zmluva medzi mestskou časťou a kupujúcou uzatvorená. Návrh na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti bol podaný. Mestská časť očakáva Rozhodnutie 

Okresného úradu, katastrálny odbor na Rozhodnutie o povolení vkladu 

 
                                          

 

 

 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 16.11.2021 

 

32/07 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

A.  zrušenie Nájomnej zmluvy uzavretej medzi BYTOFOND Nové Mesto, Hálkova 11, 832 89 

Bratislava a Knižnicou Bratislava–Nové Mesto, Pionierska 12, 831 02 Bratislava zo dňa 

01.04.1996, v znení jej dodatkov 1.-4.,  

  

B. zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti – 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 

; v obstarávacej cene : 5672,58 €. 

      - bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         15  

                       Proti:        0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    0                                              Starosta 

 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ.  

Tak zrušenie nájomnej zmluvy, ako i uzavretie zverovacieho protokolu bolo zabezpečené. Oba 

dokumenty sú zverejnené na www.banm.sk.   

http://www.banm.sk/


 

 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 14.12.2021 

 

33/12 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

odpustenie 50 % nájomného nájomcu art SLNEČNICE, o.z.,  za užívanie nebytových priestorov 

v budove na Hálkovej 11, Bratislava na základe nájomnej zmluvy č. ÚEZ 124/2020, za mesiace 

január až apríl 2021 – v celkovej výške 289,12 €, z dôvodu neposkytnutia dotácie zo strany 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre technický problém s odoslaním žiadosti 

o poskytnutie dotácie na strane prenajímateľa. 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         19  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ.  

Zľava bola po jej schválení v miestnom zastupiteľstve nájomcovi poskytnutá 
 

 

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

32/14  Miestne zastupiteľstvo 

            s c h v a ľ u j e  

plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2122 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         17  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ 

 Plán sobášnych obradov bol zverejnený na stránke miestneho úradu k 13.12.2021.  

https://www.banm.sk/data/files/15816_plan-sob-obradov-2022.pdf  

 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

32/15 Miestne zastupiteľstvo 

          s c h v a ľ u j e  

Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022 

https://www.banm.sk/data/files/15816_plan-sob-obradov-2022.pdf


- bez pripomienok 

       Hlasovanie Za:          19  

                       Proti:          0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                              Starosta 

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ –zverejnené  
======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

32/16 Miestne zastupiteľstvo 

           n e s c h v a ľ u j e  

žiadosť hlavného mesta SR Bratislavy doručenú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto dňa 
04.10.2021 o vrátenie pozemku registra „C“ KN, č. 5982/3, záhrada o výmere 709 m2, 
katastrálne územie Vinohrady, do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého 
hodnota bola stanovená znaleckým posudkom vo výške minimálne 432 000 EUR, pričom 
mestská časť deklaruje, že tento pozemok bude využívať na plnenie úloh samosprávy mestskej 
časti.  
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         11  

                       Proti:         1                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     6                                              Starosta 

VYHODNOTENIE :  SPLNENÉ 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva bolo zaslané hlavnému mestu SR Bratislave. 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

 

32/18 Miestne zastupiteľstvo 

          s c h v a ľ u j e  

predaj pozemku registra “C“ KN parc. 18437/112, o výmere 191 m2, druh pozemku : záhrada, 
katastrálne územie Vinohrady, okres Bratislava III., Obec: Bratislava–Nové Mesto, ktorý je vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 ; v prospech : MUDr. Helena Bajteková, r. Mizerová, trvale bytom Lopenícka 16, Bratislava, 

PSČ 831 02 Bratislava v podiele 1/1  

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že:  

 žiadateľka je vlastníčka susediacich pozemkov, ktorá sa dlhodobo starala o udržiavanie čistoty 
a poriadku na tomto pozemku, pričom tento pozemok bol odčlenený z parcely registra „C“ KN č. 
18437/1 – záhrada o výmere 2256 m2 (na základe geometrického plánu č. 68/2018, úradne 
overenom dňa 26.06.2018 pod číslom 1403/2018), pričom v marci 2021 boli všetkým susedom 
pani žiadateľky odpredané mestskou časťou z tejto parcely pozemky do vlastníctva, okrem nej, 
z dôvodu vtedy nevyporiadaného bezpodielového vlastníctva manželov; k pozemku je prístup zo 
strany žiadateľky a jej dcér  



; za celkovú kúpnu cenu vo výške: 47 750 € (slovom „štyridsaťsedemtisícsedemstopäťdesiat eur)   

; za podmienok:  

- kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve   

- kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy   

- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť  

- prípade, že kúpna cena nebude kupujúcim v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie stratí 

platnosť  

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:           18  

                       Proti:           0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:       1                                              Starosta 

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ 

V súčasnosti je kúpna zmluva medzi mestskou časťou a kupujúcou uzatvorená, pod č. ÚEZ 

1/2022. Kúpna cena bola kupujúcou uhradená. Bude podaný návrh na vklad vlastníckeho práva 

do KN.  

 

 

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

 

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

32/19 Miestne zastupiteľstvo 

          s c h v a ľ u j e  

; nájom nebytového priestoru - o celkovej výmere podlahovej plochy 15,63 m2 nachádzajúcom 
sa na 5.nadzemnom podlaží administratívnej budovy na Hálkovej ul. v Bratislave, súp. č. 2953 
evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 31  (ďalej 
ako „predmet nájmu“) v správe Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto  

; nájomcovi Tu sme, s Vami o.z., so sídlom: Medzihradská 1358/24, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 
52 048 837, zapísanému v evidencii občianskych združení vedenom MVSR reg. č. VVS/1-
900/90-54832 (ďalej v texte ako „nájomca“) 

; za nájomné vo výške  21,- €/m2/podlahovej plochy priestoru ročne, t.j. celkom vo výške 328,23 
€ (slovom: tristodvadsaťosem euro a dvadsaťtri centov) ročne (bez sumy za služby spojené 
s nájmom priestorov)  a to na dobu určitú 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej 
zmluvy 

; za účelom zriadenia administratívnych priestorov nájomcu, ktorého činnosťou je poskytovanie 
sociálneho poradenstva ľuďom so zdravotným znevýhodnením 

; 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 ako občianske združenie 
poskytujúce verejnoprospešnú činnosť poskytuje sociálne poradenstvo ľuďom s duševným 
zdravotným znevýhodnením v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi a bezplatne  

; za podmienok 



nájomnú zmluvu nájomca podpíše v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva zo strany nájomcu nebude v 
uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          19 

                       Proti:            0                               Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        0                                           Starosta 

    

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ  

Zmluva bola zo strany nájomcu podpísaná. 

 

 

 

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

 

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

32/21 Miestne zastupiteľstvo 

          s c h v a ľ u j e  

A. zrušenie Protokolu o zverení majetku v správe Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov do prevádzky a údržby Strediska kultúry Bratislava–Nové Mesto, 

Vajnorská 1, Bratislava zo dňa 18.12.2003,  

B. zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 19/19 

zo dňa 16.12.2020, ktorým bola schválená spoločná správa nehnuteľného majetku,  

C. zverenie nehnuteľného majetku v správe mestskej časti – stavba so súpisným číslom 2682, 

nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ č. 5797/2, vrátane priľahlej zelene na parcele 

registra „C“ č. 5789, katastrálne územie Vinohrady do správy Knižnice Bratislava–Nové 

Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 s účinnosťou od 01.01.2022  

; v obstarávacej cene : 1 241 204,15 € (budova), 29 256 € (kotolňa), 1 551,12 € (drobný majetok)  

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          14 

                       Proti:             0                               Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:         0                                          Starosta 

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ 

Medzi zmluvnými stranami došlo k uzavretiu dohody o zrušení spoločnej správy, rovnako bol 

zrušený protokol o zverení a uzatvorený nový protokol o zverení do správy. Jednotlivé 

dokumenty boli zverejnené na www.banm.sk  
 

 

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

32/22 Miestne zastupiteľstvo 

          s c h v a ľ u j e  

http://www.banm.sk/


prenájom časti nebytového priestoru stavby so súpisným číslom 1602 evidovanej na liste 
vlastníctva číslo 3749 v katastrálnom území Nové Mesto, a to v rozsahu 234,27 m2 podlahovej 
plochy 

; na dobu určitú od 01.12.2021 do 30.11.2026 

  ; za účelom pokračovania vo vykonávaní vlastnej administratívy a v prevádzkovaní výroby 
audiovizuálnych programov  

; pre nájomcu TRIGON PRODUCTION s.r.o., so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 
35 699 507  

; za nájomné vo výške: 68 €/ m2/ rok 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca má v objekte základnej školy 
s materskou školou na ul. Sibírska 39 prenajatú časť nebytových priestorov od roku 2004. 
Účelom prenájmu aj v minulosti bolo a je vykonávanie vlastnej administratívy a výroba 
audiovizuálnych programov. Prenajímané priestory sú školou nevyužívané a príjem z prenájmu 
výrazne pomáha financovaniu školy samotnej. Zároveň spoločnosť navrhuje vybudovať malé 
parkovisko pre školu na vlastné náklady.  

; za nasledovných podmienok: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej 
lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 

2. Nájomca spolu s nájomným bude škole refundovať aj zálohové platby za energie (voda 
a kúrenie) a to vo výške 4% z nákladov školy, čo je aj pomer prenajímaného rozsahu 
podlahovej plochy nebytových priestorov k celkovej podlahovej ploche nebytových 
priestorov školy. 

3. Vybudovanie malého parkoviska nájomcom pre školu na vlastné náklady 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          18 

                       Proti:             0                               Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:         2                                          Starosta 

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ – zmluva bola uzatvorená  

 

 

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

32/25 Miestne zastupiteľstvo 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  

          s c h v a ľ u j e  

predĺženie platnosti dokumentu „Programu rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
2016-2020“ (PRO) do 31.12.2022. 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          19 



                       Proti:            0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        0                                           Starosta 

 

VYHODNOTENIE: SPLNENÉ  

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

 

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

32/26 Miestne zastupiteľstvo 

A.  s c h v a ľ u j e  

Návrh na zápis bývalej čerpacej stanice na Račianskej ul. Č. 34 (Kovošrot Palkov) do 

Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

B. p o v e r u j e  

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

zaslaním schváleného Návrhu na zápis bývalej čerpacej stanice na Račianskej ul. č. 34 

(Kovošrot Palkov) do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislave-Nové Mesto 

Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          22 

                       Proti:            0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        0                                           Starosta 

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ - žiadosť zaslaná 

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

 

32/27 Miestne zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e  

Návrh na zápis železničnej stanice Filiálka do Zoznamu pamätihodností mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

B. p o v e r u j e r 

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

zaslaním schváleného Návrhu na zápis železničnej stanice Filiálka do Zoznamu 

pamätihodností mestskej časti Bratislave-Nové Mesto Mestskému ústavu ochrany pamiatok 

v Bratislave a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          21 

                       Proti:            0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        1                                           Starosta 

 

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ - žiadosť zaslaná 

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

32/30 Miestne zastupiteľstvo 



          s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré boli schválené dňa 06.10.2020 s účinnosťou od 02.01.2022.  
Článok VI nadobúda účinnosť od 17.11.202117.11.2021 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          22 

                       Proti:            0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        0                                           Starosta 

 

VYHODNOTENIE :  SPLNENÉ – zverejnené  

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

32/34.3   Miestne zastupiteľstvo 

v o l í 

1. Ing. Pavla Troiaka za člena Redakčnej rady časopisu Hlas Nového Mesto 

2. Mgr., Ing. Katarínu Šebejovú, PhD. za členku Redakčnej rady časopisu Hlas Nového 

Mesto 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          17 

                       Proti:            0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        2                                           Starosta 

 

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ – zverejnené  

 

 

 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 14.12.2021 

 

33/09 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e 

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         13  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     1                                              Starosta 

 

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ – zverejnené 
 



 

Dátum prijatia uznesenia: 14.12.2021 

 

33/11 Miestne zastupiteľstvo 

          s c h v a ľ u j e  

zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 25.11.2020  uzavretej medzi mestskou časťou 

Bratislava–Nové Mesto, Junácka 1, 83192 Bratislava ako prenajímateľom a East fund s.r.o., 

Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava ako nájomcom, pričom Článok V. ods. 2 nájomnej 

zmluvy sa mení a znie nasledovne :  

„Prenajímateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať v trojmesačnej výpovednej dobe v prípade, 

že nájomca nezmení účel užívania stavby na prevádzku služieb – Fitness, wellness a yoga studia 

a nevybuduje parkovacie miesta, z dôvodov na strane nájomcu, v lehote najneskôr do 30.06.2022. 

Výpovedná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede nájomcovi.“ 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         19  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

    

VYHODNOTENIE:  SPLNENÉ 

 V súčasnosti je dodatok č. 1 k nájomnej zmluve medzi mestskou časťou a nájomcom 

uzatvorený.   
 

 

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

Dátum prijatia uznesenia: 14.12.2021 

 

33/15 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

 návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku so zostatkovou cenou vo výške 3 500,- € 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         18  

                       Proti:         0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     0                                              Starosta 

 

 

VYHODNOTENIE : SPLNENÉ  

 V zmysle chváleného návrhu na vyradenie neupotrebiteľného majetku so zostatkovou cenou vo výške 

3 500,-€, bol tento majetok vyradený k 1.1.2022 z evidencie  majetku v EKO-podniku VPS. 

 

 

 

 

 



ZRUŠENÉ  
======================================================================== 

Dátum prijatia uznesenia: 07.12.2021 

 

 

32/20 Miestne zastupiteľstvo 

          s c h v a ľ u j e  

; nájom pozemku – parcely registra „C“ č. 7208/1 o výmere 94 m2 zastavanej plochy a nádvoria 
nachádzajúcom sa na ul. Jaskový rad v k. ú. Vinohrady v Bratislave evidovanom Okresným 
úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 3673 (ďalej ako „predmet nájmu“ 
alebo ako „pozemok“) v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

; nájomcovi Mgr. Mária Cupáková, trvale bytom: Jaskový rad 201/A, 831 01 Bratislava, dátum 
narodenia: 01.11.1951 (ďalej v texte ako „nájomca“) 

; za nájomné vo výške 8,0 €/m2 pozemku ročne, t.j. celkom vo výške 752,0 € (slovom: 
sedemstopäťdesiatdva euro)  

; za účelom umiestnenia stavby súp. č. 3525 evidovanej Okresným úradom Bratislava, 
katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 7237 vo vlastníctve nájomcu 

; na dobu určitú 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že  

- nájomca je vlastníkom stavby súp. č. 3525 postavenej na pozemku parc. č. 7208/1, ktorú 
nadobudol do vlastníctva na základe kúpnej zmluvy dňa 15.04.2015 od predchádzajúceho 
vlastníka, ktorý mal pozemok dlhodobo v nájme a ktorú neužíva na komerčné účely ale na 
vlastné bývanie 

- nájomca je v nepriaznivej sociálnej situácii, keďže je dôchodkyňou s nízkym príjmom  
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          17 

                       Proti:            0                               Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        0                                          Starosta 

 

VYHODNOTENIE : ZRUŠENÉ- NESPLNENÉ 

 Nájomkyňa odmietla podpísať nájomnú zmluvu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


