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MESTSKÁ ČASŤ   BRATISLAVA–NOVÉ  MESTO 
 
 

 

U Z N E S E N I A 
z  37.  zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

konaného dňa 12. apríla 2022 

 

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo : 

1. Schválenie programu rokovania 
Uznesenie 37/01 

2. Voľba členov návrhovej komisie 
Uznesenie 37/02 

3. Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení 
Uznesenie 37/03 

4.  Správa z kontroly plnenia uznesení 

Materiál nebol schválený 

5.  Návrh na schválenie podania ŽoNFP „Rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova 
Uznesenie 37/04 

6. Odvolanie člena odborníka komisie finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a voľba člena komisie: 
Uznesenie 37/05 

7. Správa z mimoriadnej kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS 
Uznesenie 37/06 

8. Návrh na prijatie úveru 
Materiál nebol schválený 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o určení spádových 

materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Uznesenie 37/07 

10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021 o poskytovaní nenávratného finančného 

príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách 
Uznesenie 37/08 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020 zo dňa 

23.09.2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na 

Šancovej ulici č. 112, Bratislava 
Uznesenie 37/09 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016 zo dňa 

14.06.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, 

Bratislava 
Uznesenie 37/10 

13. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 

10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v 

znení ďalších všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 
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14. Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto k návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o 

zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Uznesenie 37/11 

15. Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2022 a mesačnej 

odmeny z mesačného platu 
Uznesenie 37/12 

16. Návrh Dodatok č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a 

spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Uznesenie 37/13 

17. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 

– 2026 
 Materiál nebol schválený 

18. Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku v správe EKO-podniku. 
Uznesenie 37/14 

19. Návrh na vyhlásenie výzvy na dočasné využitie predmetného územia, resp. pozemku/plochy, na 

ktorom sa nachádza pozostatok stavby Snežienka, súpisné číslo 14302, pozemok registra „C“ KN 

parcelné číslo 19614/6, na ulici Cesta Mládeže, Bratislava 
Uznesenie 37/15 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa –  nájom časti pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 5620/11, ostatná plocha, v rozsahu 253 m², katastrálne územie Vinohrady, evidované na 

liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre 

nájomcu K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03 Bratislava, IČO: 52570070 
 Materiál nebol schválený 

21. Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej 

11 v Bratislave v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (Mestská polícia) 
Uznesenie 37/16 

22. Žiadosť Marks&Marcs s. r. o. o odpustenie nájomného vo výške 50 % za užívanie budovy 

servisného objektu s názvom JAMA, súp. číslo 13922 nachádzajúcej sa v rámci Voľnočasového 

areálu JAMA z dôvodu poklesu príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-19 
Uznesenie 37/17 

23. Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti TESAKO, a.s. o zámenu 

pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového športového areálu s viac účelovým 

využitím 
Materiál bol stiahnutý rokovania 

24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa –  nájom nebytového priestoru o celkovej 

podlahovej ploche 203,7 m2, nachádzajúceho sa ulici Ovručská 5 v Bratislave, občianskemu 

združeniu SME SPOLU o. z., Čsl. parašutistov 23, 831 03 Bratislava, IČO: 50164015, DIČ: 

2120215944 
Uznesenie 37/18 

25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa –  predĺženie nájom nebytového priestoru, 

kancelárie č. 405 – 408, o celkovej výmere 60,16 m2 nachádzajúce sa v administratívnej budove na 

Hálkovej ulici č. 11 v Bratislave, občianskemu združeniu Detský fond Slovenskej republiky, 

Stavbárska 38, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, IČO: 00679755 
Uznesenie 37/19 

26. Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. – návrh na zmenu konateľov 
Uznesenie 37/20 

27. Informácia o spracovaní územných plánov zón. 
Uznesenie 37/21 

28. Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.) 

29. Rôzne 

29.1 Aktualizácia plnenia uznesenia 17/31.14 – aktualizácia všetkých projektových dokumentácií 
Uznesenie 37/22.1 

 29.2 Smernica – nariadenie o spôsobe zaraďovania realizovaných IA do majetku MČ 
Uznesenie 37/22.2 
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29.3 Realizácia štátneho stavebného dohľadu (Nové Vinice) 
Uznesenie 37/22.3 

   UZNESENIE NEBOLO PODPÍSANÉ STAROSTOM 

29.4 Zmena rozpočtu – Knižnica BNM 
Uznesenie 37/22.4 

29.5 Štatút novín Hlas Nového Mesta  
Uznesenie 37/22.5 

UZNESENIE NEBOLO PODPÍSANÉ STAROSTOM 

29.6 Voľba členov Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesto 
Uznesenie 37/22.6 

UZNESENIE NEBOLO PODPÍSANÉ STAROSTOM 

29.7  Procedurálny návrh – prerušenie rokovania 
          Uznesenie 37/22.7 

30. Interpelácie 

31. Záver 
 

 

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-31  nasledovné uznesenia : 

 

 

37/01 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

 program rokovania  
- s pripomienkou 

z rokovania vypustiť bod : 

Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti TESAKO, a.s. o 

zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového športového areálu s 

viac účelovým využitím 
     Hlasovanie Za:            19  

                       Proti:       1                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                              Starosta 

37/02 Miestne zastupiteľstvo  

           s c h v a ľ u j e  

členov návrhovej komisie 

JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M 

Mgr. Peter Weiss 

- bez pripomienok 
     Hlasovanie Za:            18  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

37/03 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

overovateľov záznamu a uznesení 

Ing. Pavol Galamboš  

Ing. Silvia Švecová, PhD. 

- bez pripomienok 
     Hlasovanie Za:            19  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

04    Materiál 
Správa z kontroly plnenia uznesení 
Materiál nebol schválený 

     Hlasovanie Za:            8  

                       Proti:     4                                      Mgr. Rudolf Kusý 
 Zdržali sa: 8                                               Starosta 

37/04 Miestne zastupiteľstvo 

        s c h v a ľ u j e  

-  predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „MŠ Šuňavcova – rozšírenie kapacít“ 

realizovaného v rámci IROP výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2022-94, ktorého ciele sú v 
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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 finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP, t.j. 34 110,00 € v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci (celková výška oprávnených výdavkov projektu je 682 

193,97 €), 

-  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto. 

- bez pripomienok 
     Hlasovanie Za:            21  

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

 

37/05 Miestne zastupiteľstvo 

 na základe žiadosti 

o d v o l á v a 

Janu Farkašovú z funkcie členky odborníčky  komisie finančnej, pre správu a nakladanie 

s majetkom mestskej časti 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:            20  
                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 

37/06 Miestne zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Správu z mimoriadnej kontroly príspevkovej organizácie  EKO-podnik verejnoprospešných 

služieb 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:            18  
                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 

08      Materiál 

Návrh na prijatie úveru 
Materiál nebol schválený  

     Hlasovanie Za:            9  
                       Proti:     5                                      Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 9                                                Starosta 

 

37/07 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2022 zo dňa 12.04.2022  

o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto s účinnosťou od 1. mája 2022 

- bez pripomienok 
     Hlasovanie Za:            14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 

 

37/08 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2022 zo dňa 

14.04.2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021 

o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských 

školách s účinnosťou od 1. júla 2022 

- bez pripomienok 
     Hlasovanie Za:            15  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 
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 Zdržali sa:   6                                              Starosta 

 

 

37/09 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2022, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020 zo dňa 

23.09.2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na 

Šancovej ulici č. 112, Bratislava 

- bez pripomienok 
     Hlasovanie Za:             19 

                       Proti:         0                                 Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

 

37/10 Miestne zastupiteľstvo 

a) s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2022, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016 

zo dňa 14.06.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom 

areáli Kuchajda, Bratislava 

 

b) n a v r h u j e  

splnomocniť starostu k vyhláseniu úplného znenia VZN č. 2/2016 

- bez pripomienok 
     Hlasovanie Za:             21 

                       Proti:         0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

 

13      Materiál 

Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 

10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

v znení ďalších všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 

 

37/11 Miestne zastupiteľstvo 

n e s ú h l a s í 

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

- bez pripomienok      
     Hlasovanie Za:             15 

                       Proti:         1                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      6                                           Starosta 

 

37/12 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

A. v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) a v spojitosti s ustanovením § 18c ods. 1 písm. g) 

a § 18c ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

mesačný plat miestneho kontrolóra vo výške 2 713,00 EUR s účinnosťou od 1.1.2022. 

B. v súlade s ustanovením § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov mesačnú odmenu vo výške 30% z mesačného platu miestneho 

kontrolóra s účinnosťou od 1.5.2022. 
- bez pripomienok 

 
     Hlasovanie Za:             22 

                       Proti:         0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 
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37/13 Miestne zastupiteľstvo 

        s c h v a ľ u j e 
 Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru    

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

- bez pripomienok 
     Hlasovanie Za:             20 

                       Proti:         0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

17     Materiál 
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 

– 2026 
Materiál nebol schválený 

     Hlasovanie Za:                5 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 
 Zdržali sa:     12                                            Starosta 

 

37/14 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

cenový výmer pre prenajímanie majetku v správe prenajímateľa:  

- v trvaní na dobu 5 rokov 

- pre prenajímateľa EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, 

IČO:00 491 870 

- pre prenajímanie majetku s dobou trvania nájmu do 5 rokov 

- za ceny podľa cenovej mapy 

- ako prípad  hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

- z dôvodu, že prenajímateľ je príspevkovou organizáciou zriadenou postupom podľa zákona č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom znení, v spojení 

s uznesením č.2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 

mesto, konaného dňa 20.12.1990, ktorý vykonáva správu majetku Mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava alebo majetku, ktorý bol mestskej časti zverený. 

Prenajímateľ pri správe majetku vystupuje v mene vlastníka prenajímaného majetku. 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:            13  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 
 Zdržali sa:   8                                              Starosta 

 

37/15 Miestne zastupiteľstvo 

        A. s c h v a ľ u j e    

vyhlásenie výzvy na dočasné využitie predmetného územia, resp. pozemku/plochy, na ktorom 

sa nachádza pozostatok stavby „Reštaurácia Snežienka, Cesta mládeže“, súpisné číslo 14302, 

na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 19614/6, o výmere 641 m2, katastrálne územie 

Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2275  

 

B. s c h v a ľ u j e   
odzverenie správy nehnuteľného majetku - pozostatkov stavby „Reštaurácia Snežienka, Cesta 

mládeže“, súpisné číslo 14302, ktorá sa nachádza pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 

19614/6, o výmere 641 m2, katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 

2275, z majetku príspevkovej organizácie EKO - podnik verejnoprospešných služieb, so 

sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 do správy mestskej časti Bratislava– 

Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 00 603 317, 

;v obstarávacej cene 100 830 Euro 
     Hlasovanie Za:            22  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 
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20  Materiál 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa –  nájom časti pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 5620/11, ostatná plocha, v rozsahu 253 m², katastrálne územie Vinohrady, 

evidované na liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto pre nájomcu K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03 

Bratislava, IČO: 52570070 
 Materiál nebol schválený 

      Hlasovanie Za:             6 
                       Proti:       5                                    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    7                                             Starosta 

 

37/16 Miestne zastupiteľstvo 

 s c h v a ľ u j e  

prenájom časti administratívnej budove na ul. Hálkova 11 v Bratislave; stavba so súpisným číslom 

2953, katastrálne územie Nové Mesto, list vlastníctva číslo 31 v tomto rozsahu:  

na 3. nadzemnom podlaží: 

- kancelária č. 203 o úžitkovej podlahovej ploche 14 m2 

- kancelária č. 204 o úžitkovej podlahovej ploche 14 m2 

- kancelária č. 214 o úžitkovej podlahovej ploche 31,26 m2 

- kancelária č. 215 o úžitkovej podlahovej ploche 14 m2 

- kancelária č. 218 o úžitkovej podlahovej ploche 14,90 m2 

- kancelária č. 219 o úžitkovej podlahovej ploche 15,10 m2 

 

na 4. nadzemnom podlaží: 

- kancelária č. 314 o úžitkovej podlahovej ploche 14 m2 

- kancelária č. 317 o úžitkovej podlahovej ploche 14,90 m2 

- kancelária č. 318 o úžitkovej podlahovej ploche 15,10 m2 

; za účelom zabezpečenia dočasných priestorov pre Expozitúru Bratislava II, nakoľko v sídle 

Expozitúry Bratislava II na Listovej 4 v Bratislave prebieha/bude prebiehať komplexná 

rekonštrukcia priestorov 

; na dobu neurčitú  

; za nájomné v sume 1,00 euro za celý predmet nájmu počas celej doby trvania nájomného vzťahu 

a mesačných zálohových platieb za služby spojené s nájmom (teplo, ohrev teplej úžitkovej vody, 

vodné a stočné, osvetlenie, odvoz smetí, výťah, upratovanie a zrážková voda) v sume 500,00 

eur 

; 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 

zabezpečením priestorov pre jednu z expozitúr mestskej polície Bratislavy, ktorá je ako 

poriadkový útvar Hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zriadená od roku 1991 za 

účelom zabezpečenia ochrany verejného poriadku a ochranu životného prostredia v hlavnom 

meste a v mestských častiach 

; za nasledovných podmienok: 

Nájomná zmluva bude zo strany nájomcu podpísaná najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia 

uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, že nájomná zmluva nebude zo strany nájomcu 

v lehote podľa predchádzajúcej vety podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:             21 

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

 

 

37/17 Miestne zastupiteľstvo 

        s c h v a ľ u j e  

odpustenie nájomného vo výške 50 % za mesiac december 2021, január 2022 a február 2022  

v celkovej výške 4008,14 €, za užívanie budovy servisného objektu s názvom JAMA, súp. číslo 
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13922 nachádzajúcej sa v rámci Voľnočasového areálu JAMA z dôvodu poklesu príjmov v 

súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré nájomca užíva na základe Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 

215/2019 zo dňa 23.08.2019 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:             14 
                       Proti:         0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      6                                           Starosta 

 

23  Materiál 

Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti TESAKO, a.s. o 

zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového športového areálu s 

viac účelovým využitím 
Predkladateľ stiahol z rokovania 

 

37/18 Miestne zastupiteľstvo 

        s c h v a ľ u j e  

nájom nebytového priestoru o celkovej podlahovej ploche 203,7 m2, nachádzajúceho sa ulici 

Ovručská 5 v Bratislave, súpisné číslo 1663, postaveného na pozemkoch registra „C“ KN 

parcelné číslo 11811, evidovaného na LV č. 2182, k. ú. Nové Mesto, (ďalej „predmet nájmu“) 

ktorý má Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v správe a ktorý je vo výlučnom vlastníctve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

; nájomcovi – občianskemu združeniu SME SPOLU o. z., Čsl. parašutistov 23, 831 03 Bratislava, 

IČO: 50164015, DIČ: 2120215944 (ďalej „nájomca“) 

; na účel – zriadenie dočasného komunitného centra pre rodiny s deťmi, ktoré utiekli pred vojnou 

na Ukrajine 

; za nájomné vo výške 1 € ročne za celý predmet nájmu 

; bez povinnosti platiť za služby spojené s užívaním predmetu nájmu 

; na dobu určitú 1 rok 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 dôvodu, že v predmete nájmu nájomca zabezpečí vytvorenie 

dočasného komunitného centra pre rodiny s deťmi, ktoré boli nútené utiecť pred vojnou 

na Ukrajine a vytvorí tak priestor pre zmysluplné trávenie času a stretávanie sa komunity, čo 

predstavuje príspevok mestskej časti a pomoc utečencom z Ukrajiny 

; za podmienky : 

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nebude nájomná zmluva podpísaná zo strany nájomcu 

v tejto lehote, toto uznesenie stráca platnosť, 

- v predmete nájmu bude prítomný správca, ktorého určí mestská časť (prednostne z radov svojich 

zamestnancov) 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:             20 

                       Proti:         0                                 Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                           Starosta 

37/19 Miestne zastupiteľstvo 

        s c h v a ľ u j e  

; nájom nebytových priestorov - kancelárie č. 405 – 408, o celkovej výmere 60,16 m2 

nachádzajúce sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 11 v Bratislave, súpisné číslo 

stavby 2953, postavenej na pozemku registra „C“ parcela číslo 12738/10, evidované na liste 

vlastníctva č. 31, k. ú. Nové Mesto (ďalej „predmet nájmu“), ktorý má Mestská časť 

Bratislava–Nové Mesto v správe a ktorý je vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

; nájomcovi – občianskemu združeniu Detský fond Slovenskej republiky, Stavbárska 38, 821 07 

Bratislava-Vrakuňa, IČO: 00679755 (ďalej „nájomca“) 

; na účel – kancelária - administratíva 

; za nájomné vo výške 24 €/ m2/rok, t.j. za celý predmet nájmu vo výške 1443,84 € 

; na dobu určitú 5 rokov 
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; 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 v predmete nájmu bude nájomca poskytovať 

poradenské služby pre rodiny s neplnoletými deťmi v Bratislavskom kraji, ktoré majú problémy 

vyplývajúce z diagnóz ADHD, t.j. deti hyperaktívne a deti s poruchami pozornosti, ktoré majú 

problémy v správaní, v škole, v nadväzovaní a udržiavaní vzťahov, ťažkosti so sebaovládaním, 

vlastnou agresivitou, pričom bude nájomca poskytovať poradenské služby a priamu intervenciu 

aj rodinám a pracovníkom zo škôl z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

; za podmienky : 

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nebude nájomná zmluva podpísaná zo strany 

nájomcu v tejto lehote, toto uznesenie stráca platnosť, 

- nájomca sa v nájomnej zmluve zaviaže uhradiť nájomné za užívanie predmetu nájmu, rovnako 

úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, za čas od 01.04.2022 do doby uzavretia 

novej nájomnej zmluvy 

- bez pripomienok 
     Hlasovanie Za:             21 

                       Proti:         0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                         Starosta 

37/20 Miestne zastupiteľstvo 

A. r u š í   

uznesenie 33/18.1 zo dňa 14.12.2021 a súčasne podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení a § 68 ods. 3 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

schvaľuje 

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

Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO : 46 816 992, evidencia v obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 84233/B (ďalej „obchodná spoločnosť“)  a jej vstup 

do likvidácie ku dňu 01.05.2022  a 

- ustanovenie JUDr. Rastislava Velčeka, zamestnanca mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto za likvidátora obchodnej spoločnosti    

B. v y m e n ú v a    

po vzdaní sa funkcii oboch konateľov obchodnej spoločnosti Ing. Andreja Árvu a JUDr. 

Richarda Mikulca, podľa § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislavy na návrh starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za 

nových konateľov obchodnej spoločnosti  

- zamestnanca mestskej časti Bratislava-Nové Mesto : JUDr. Rastislav Velček 

 C. v y m e n ú v a  

po odvolaní Ing. Pavla Troiaka z funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti ktorý sa 

vzdal funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti, podľa § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy na návrh starostu mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti  

- poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: Martin Lovich 

 

D. s p l n o m o c ň u j e  

starostu mestskej časti, 

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

súvisiacimi zákonmi, súvisiace so zrušením a likvidáciou spoločnosti vrátane poskytnutia 

nevyhnutných finančných prostriedkov, aj formou uzavretia zmluvy uvedenej v uznesení č. 

35/15 v časti C.1. zo dňa 08.02.2022 

- bez pripomienok 
     Hlasovanie Za:             20 

                       Proti:         0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      2                                           Starosta 

37/21 Miestne zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

informáciu o spracovaní územných plánov zón vrátane prílohy č. 1 a prílohy č. 2. 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:             17 
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                       Proti:         0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                        Starosta 

37/22.1 Miestne zastupiteľstvo 

 ž i a d a  

starostu mestskej časti, aby 

zabezpečil aktualizáciu plnenia uznesenia 17/31.14, zo dna 23.9.2020,  teda aktualizáciu 

zoznamu všetkých projektových dokumentácií objednaných, alebo zhotovených mestskou 

časťou Bratislava-Nové Mesto od 23.9.2020 až do 31.12. 2021, ktoré neboli k dnešnému dňu 

úplne stavebne zrealizované, v termíne 2.5.2022 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:             20 
                       Proti:         0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                        Starosta 

37/22.2 Miestne zastupiteľstvo 

 ž i a d a  

starostu mestskej časti, aby 
A. zabezpečil pripravenie informácie pre poslancov MZ o smernici/nariadení MU, ktorá 

opisuje spôsob zaraďovania realizovaných investičných akcii do majetku mestskej časti, 

v termíne do 2.5.2022 

B. zabezpečil zoznam všetkých projektových dokumentácie objednaných, alebo zhotovených 

mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto od 01.01.2011 až do 31-12-2021, ktoré boli 

k dnešnému dňu úplne stavebne zrealizované a aplikoval k nim informáciu o preberacom 

protokole a informáciu kedy boli zaradené do majetku mestskej časti, v termíne do 2.5.2022 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:             21 
                       Proti:         0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                        Starosta 

37/22.3 Miestne zastupiteľstvo 

 ž i a d a  

starostu mestskej časti, aby 

 realizoval štátny stavebný dohľad na stavbe Nové Vinice, na Skalickej ceste, lokalita Biely Kríž  

v termíne do 2.5.2022 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:             19 

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

UZNESENIE NEBOLO PODPÍSANÉ STAROSTOM 

 

37/22.4 Miestne zastupiteľstvo 

 ž i a d a  

starostu mestskej časti, aby 

na najbližšie rokovanie MZ MČ BA-NM pripravil zmenu rozpočtu MČ, ktorá bude obsahovať 

zvýšenie rozpočtu pre Knižnicu BA-Nové Mesto o 53.000,00 EUR, vzhľadom na nové 

zariadenie v jej správe - DK Stromová 18 s tým, že prostriedky budú prioritne presunuté z 

rozpočtových prostriedkov Strediska kultúry BA-NM, nakoľko dotknuté zariadenie už nie je v 

jeho správe. 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:             19 

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

37/22.5 Miestne zastupiteľstvo 

1. s c h v a ľ u j e  

nasledovné zmeny v Štatúte časopisu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového 

Mesta: 

A) v článku 4, bod 3, písmeno a) sa vypúšťa text: „ktorý je zároveň aj členom redakčnej 

rady“,  

B) v článku 4, bod 6 sa vypúšťa text: „s výnimkou predsedu“, 

C) v článku 4, bod 9.2, písmeno a) sa vypúšťa text: „riadi redakčnú radu“, 



 11 

D) v článku 5, bod 12 sa veta „V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu“ mení 

na „V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas šéfredaktora“, 

ktorými sa mení Štatút časopisu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového 

Mesta schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto č. 10/25 zo dňa 15.12.2015 

 

2. s p l n o m o c ň u j e  

starostu mestskej časti 

k podpisu takto zmeneného Štatútu časopisu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas 

Nového Mesta  
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:             14 
                       Proti:         4                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      6                                        Starosta 

UZNESENIE NEBOLO PODPÍSANÉ STAROSTOM 

 

37/22.6 Miestne zastupiteľstvo 

 v o l í  

 nových členov Redakčnej rady časopisu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového 

 Mesta 

- Ing. Andreja Árvu 

- Ing. arch. Petra Vaškoviča 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:             18 
                       Proti:         0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      6                                        Starosta 

UZNESENIE NEBOLO PODPÍSANÉ STAROSTOM 

 

37/22.7 Procedurálny návrh na prerušenie zasadnutia 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:             21 

                       Proti:         1                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      6                                        Starosta 

 

 

 

 

Ing. Ignác Olexík, PhD.            Mgr. Rudolf Kusý 

                     prednosta                  starosta 

 

  

 

Mgr. Juraj Petrovič 

 predseda návrhovej komisie 

 

 

 

        Ing. Pavol Galamboš                                        Ing. Silvia Švecová, PhD. 

              overovateľ                                            overovateľ 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 13.04.2022 

Spracovala :   Júlia Červenková 

zapisovateľka návrhovej komisie 


