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MESTSKÁ ČASŤ   BRATISLAVA–NOVÉ  MESTO 
 
 
 

 

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

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

konaného dňa 21. apríla 2022 

 

 

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo : 

3. Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení 
Uznesenie 37/03 

30. Rôzne 

 29.8    Obchodný dom Slimák a budova Novej Tržnice – zápis do zoznamu pamätihodností mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto 
       Uznesenie 37/28.8 

29.9   Spoločenská budova Vernosť – realizácia mimoriadnej kontroly 
       Uznesenie 37/28.9 

29.10 Nelegálne stavby na pozemkoch vo vlastníctve MČ B-NM – vykonanie kontroly 
       Uznesenie 37/28.10 

        UZNESENIE NEBOLO PODPÍSANÉ STAROSTOM 

29.11 Nájom obecných bytov – OZ Spoločnosť priateľov a detí z detských domovov Úsmev ako 

dar 
       Uznesenie 37/28.11 

29.12 Predaj bytov na Bojnickej spracovanie kompletného materiálu 
       Uznesenie 37/28.12 

29.13 Koncepcia výstavby, obnovy a rekonštrukcie nájomných bytov MČ B-NM 
       Uznesenie 37/28.13 

29.14 Monika Majerová – výmena bytu 
       Uznesenie 37/28.14 

29.15 Božena Farkašová – výmena bytu 
       Uznesenie 37/28.15 

31. Interpelácie 

32. Záver 
 

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

 

37/03 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

overovateľov záznamu a uznesení 

Ing. arch. Petra Vaškoviča 

- bez pripomienok 
     Hlasovanie Za:            17  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                              Starosta 

 

 

 



 2 

37/28.8  Miestne zastupiteľstvo 

            ž i a d a  

  starostu mestskej časti, aby 

  zabezpečil zápis budovy obchodného domu Slimák v pôvodnom rozsahu, ktorý sa nachádza 

na Hálkovej ulici a budovy Novej tržnice na Trnavskom mýte do zoznamu pamätihodností 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:            16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   3                                              Starosta 

37/28.9  Miestne zastupiteľstvo 

            kontrolóra časti, aby 

aby zrealizoval mimoriadnu kontrolu s dôrazom na použitie finančných prostriedkov 

(kapitálových aj bežných výdavkov) investovaných do spoločenskej budovy Vernosť zo strany 

MČ B-NM v období od 01.01.2011 až do 01.04.2022 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:            14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

37/28.10 Miestne zastupiteľstvo 

             ž i a d a  

   starostu mestskej časti, aby 

poveril právne oddelenie vykonaním kontroly riešenia nelegálnych stavieb na pozemkoch vo 

vlastníctve MČ B-NM 

         Termín: 02.05.2022 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:            16  

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

37/28.11 Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  
; prenájom 3 bytov v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto do užívania žiadateľovi, 

ktorým je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z. so sídlom 

Bratislava, Ševčenkova 21, 851 01, IČO: 17316537 vrátane uzavretia nájomných zmlúv  

;  na dobu určitú, t.j. do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy  

;  za podmienok: 

- nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote najneskôr do 60 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:            10  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 
 Zdržali sa:   4                                              Starosta 

37/28.12 Miestne zastupiteľstvo 

             ž i a d a  

   starostu mestskej časti, aby 

zabezpečil na rokovanie odborných komisií komplexný materiál o predaji bytov na Bojnickej 

vrátane počtu žiadostí o odkúpenie bytu a dopadov nového spôsobu správy bytov na nájomcov 

so zmluvou na dobu určitú a tiež aktualizáciu tohto materiálu na mesačnej báze s výnimkou 

mesiaca júl a august 

         Termín: 15.05.2022 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:            15  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

37/28.13 Miestne zastupiteľstvo 

             ž i a d a  

   starostu mestskej časti, aby 

aby zabezpečil v uznesení prijatom dňa 08.12.2020 pod číslom 19/36.6 aktualizáciu termínu 

vypracovania koncepcie výstavby, obnovy a rekonštrukcie nájomných bytov mestskej časti 
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Bratislava-Nové Mesto do roku 2030. Keďže pôvodne schválený termín spracovania 

30.06.2021 nebol dodržaný, miestne zastupiteľstvo žiada vypracovanie koncepcie do 30. 06. 

2022 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:            14  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 
 Zdržali sa:   1                                              Starosta 

37/28.14 Miestne zastupiteľstvo 

             ž i a d a  

   starostu mestskej časti, aby 

zabezpečil vypracovanie návrhu na výmenu garsónového bytu na Bojnickej za 1-izbový byt 

mimo Bojnickej pre pani Moniku Majerovú z dôvodu lepšej integrácie mamy a maloletého 

syna 

         Termín: 30.04.2022 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:            13  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 
 Zdržali sa:   1                                              Starosta 

37/28.15 Miestne zastupiteľstvo 

             ž i a d a  

   starostu mestskej časti, aby 

zabezpečil vypracovanie návrhu na výmenu garsónového bytu na Bojnickej za 1-izbový byt 

mimo Bojnickej pre pani Boženu Farkašovú z dôvodu lepšej integrácie mamy a maloletého 

syna 
- bez pripomienok 

     Hlasovanie Za:            13  
                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                              Starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ignác Olexík, PhD.            Mgr. Rudolf Kusý 

                     prednosta                  starosta 

 

  

 

Mgr. Juraj Petrovič 

 predseda návrhovej komisie 

 

 

 

 

 

 

        Ing. arch. Peter Vaškovič                                        Ing. Silvia Švecová, PhD. 

              overovateľ                                            overovateľ 

 

 

 

 

 

Bratislava 21.04.2022 

Spracovala :   Júlia Červenková 

zapisovateľka návrhovej komisie 


