
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy 
 

 
V Bratislave 08. júna 2022 

ZÁPISNICA č . 3/ 2022 
z pracovného rokovania Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy, 

ktoré sa konalo dňa 8. júna 2022 

prostredníctvom aplikácie zoom 
 

Prítomní:  
Účasť   - prítomní         :  Weiss, Gašpierik, Korček, Mašátová Haliaková, Švecová, Rattajová, Timková 
             - neprítomní        :    Kuzma, Alfödy, 
             - ospravedlnení    :   Štamberský,  
 
Hlasovanie prostredníctvo per rollam : Švecová, Timková, Kuzma, Alfőldy 
 
Hostia :   

- Ing. Julián Lukáček 

- Ing. Roman Csabay 

- Júlia Červenková 

- JUDr. Rastislav Velček 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Materiály na rokovanie: 

3.1 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021  

3.2 Návrh na druhú zmenu rozpočtu  

3.3 Návrh na prvé použitie zdrojov z bankového úveru  

3.4 Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru  

3.5 Návrh na tretie použitie zdrojov z bankového úveru  

3.6 Návrh na štvrté použitie zdrojov z bankového úveru  

3.7 Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších 

územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

3.8 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné 

obdobie rokov 2022-2026  

3.9 Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o zneškodňovaní 

odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  

3.10 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  

3.11 Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto 

všeobecne záväzným nariadením  

3.12 Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v 

materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto  

3.13 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru -  športovej 

gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ 

KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových klubov 

Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 83284 Bratislava, IČO: 00678457  

4. Rôzne 

5. Záver 

 



K bodu 1 – Otvorenie 

 

Rokovanie komisie o 14,30 otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Peter Weiss. Pani Červenková predstavila 

členom komisie novú zapisovateľku Martinu Machovú, MA 

 

Členovia: Mgr. Ľubomír Kuzma - nehlasoval 

          Ing. Silvia Švecová 

          PhDr. Dušan Alfödy – člen-odborník - nehlasoval 

 Bc. Ivana Timková – člen odborník 

 hlasoval per rollam. 

K bodu 2 

2. Schválenie programu 

  

V diskusii nikto nevystúpil 

 

UZNESENIE: Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy  

schvaľuje program rokovania 

 

HLASOVANIE: Prítomní:  9    

   ZA:                   9   

   PROTI:  0 

   ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 3 – Materiály na rokovanie: 

 

K bodu 3.1 

3.1  Záverečný účet 

Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného Ing. Julián  Lukáček v dôvodovej správe uvádza, že záverečný účet 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021 sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva v súlade s 

§16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 

20/04 dňa 20. januára 2021 s celkovými príjmami vo výške 30 057 434,97 € a celkovými výdavkami vo výške 30 

037 434,97 €. V priebehu roka 2021 bol tento rozpočet upravený rozhodnutiami miestneho zastupiteľstva 

deväťkrát a opatreniami starostu osemdesiatkrát a k 31.12.2021 predstavoval celkové príjmy 37 042 393,17 € a 

celkové výdavky v sume 37 010 470,60 €.  

Súčasťou záverečného účtu je aj hospodárenie desiatich rozpočtových organizácií, jednej príspevkovej organizácie 

a jednej obchodnej spoločnosti a výrok audítora k účtovnej závierke mestskej časti BA-Nové Mesto za rok 2021 a 

odborné stanovisko miestneho kontrolóra k predloženému záverečnému účtu BA-Nové Mesto za rok 2021.  

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. bola spracovaná a odoslaná do informačného systému 

účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky aj účtovná závierka našej mestskej časti k 

31.12.2021. V zmysle Príkazu starostu a v súlade s § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve bola 

vykonaná riadna inventarizácia k 31.12.2021, ktorá potvrdila stavy vykázané v záverečnom účte.  

 

V diskusii vystúpili:  Ing. Lukáček, Mgr. Weiss, Ing. Švecová 

 

UZNESENIE:  

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy odporúča materiál  

schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
 

HLASOVANIE: Prítomní:  9   

   ZA:                   8   
   PROTI:  0 

   ZDRŽAL SA: 1 

 

K bodu 3.2 

3.2 Návrh na druhú zmenu rozpočtu  

Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného Ing. Julián  Lukáček v  dôvodovej správe uvádza, že obsahom 

druhej zmeny rozpočtu je nevyhnutnosť navýšenia bežných a kapitálových prostriedkov na základe 

zaktualizovaných požiadaviek. V tabuľkovej časti v stĺpci Rozpočet je uvedený aktuálny rozpočet na položke 

(schválený, upravený alebo nula, ak položka nebola rozpočtovaná). Navýšenie bežných výdavkov je najmä 

z dôvodu navýšenia tarifných platov pre zamestnancov základných, materských škôl a pre zamestnancov úradu 



o 3% a taktiež na odmeny pre zamestnancov ZŠ a MŠ v rámci originálnych kompetencií  vyplývajúce z vyššej 

kolektívnej zmluvy. V jednotlivých bodoch je tabuľkovým spôsobom rozpísaná úprava 

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 342 791,00 EUR. 

b) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 46 vo výške 43 645,00 EUR. 

c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov KZ 71 vo výške 200 000,00    EUR 

d) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií a kapitálových  výdavkov KZ 46 

vo výške 541 325,00 EUR 

e) Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov KZ  43 vo výške 

580 000,00 EUR. 

f) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií a kapitálových  výdavkov KZ 52 

vo výške 1 280 000,00 EUR. 

 

V diskusii vystúpili:  Ing. Lukáček, Mgr. Weiss 

 

UZNESENIE:  

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy  

neprijala žiadne uznesenie 
 

HLASOVANIE: Prítomní:  9    

   ZA:                   4   

   PROTI:  0 
   ZDRŽAL SA: 5 

 

K bodu 3.3 

3.3 Návrh na prvé použitie zdrojov z bankového úveru  

Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného Ing. Julián  Lukáček v  dôvodovej správe uvádza, že financovanie 

investičných aktivít z úveru sa prihliadlo aj pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2022, kedy boli v časti 

rozpočtovaných príjmov zapracované viaceré požiadavky na externé finančné zdroje. Jednoznačne bolo takto 

schválené vybudovanie nového sídla príspevkovej spoločnosti EKO-podnik VPS vo výške 2,5 mil. eur, zatiaľ čo 

ďalšie projekty (Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska, Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádrova, Centrum včasnej 

intervencie Makovického) boli v rozpočte naplánované alternatívne – buď z prostriedkov európskych fondov, 

alebo z bankového úveru. 

V roku 2021 hospodárstvo SR zaznamenalo rast cien stavebných materiálov na úrovni 22,9 %1, čo značne 

ovplyvnilo uzatvorené zmluvné záväzky mnohých dodávateľov. Doterajší vývoj inflácie je rovnako nepriaznivý, 

len za január 2022 bola inflácia na úrovni 9 %, pričom súčasné očakávania Ministerstva financií SR na celý rok sú 

na úrovni 8,5 % a niektoré zdroje uvádzajú aj hodnoty vyše 10 %. Rovnaký scenár rastu cien a vývoja inflácie sa 

prognózuje aj na rok 2023. Konkrétne Národná banka Slovenska predpokladá že „priemerná inflácia by mohla 

zrýchliť z dnešných úrovní okolo 8 % až na 10 až 14 % v roku 2023.“. Ani pre ďalšie roky nie je predpoveď 

pozitívna: „Hospodárenie verejného sektora sa v danej situácii nebude v dohľadnej dobe zlepšovať. Deficit 

verejných financií by mal byť v roku 2024 v rozpätí 4 až 6 % HDP.“ 

 Navrhujeme preto uzatvorenie úverovej zmluvy na výšku 7,5 mil. eur na financovanie pripravených investičných 

projektov, ktoré sú pre mestskú časť už neodkladné, alebo ktoré prinesú úspory, či uvoľnenie iných zdrojov. Tieto 

projekty navrhujeme spustiť ihneď a v prípade získania zdrojov z eurofondov (uzatvorenie zmluvy o NFP) by sa 

vynaložené financie mestskej časti vrátili. Uvedomujeme si, že potreby mestskej časti sú omnoho vyššie, no náš 

výber navrhovaných investičných projektov zohľadňuje stupeň ich pripravenosti, predpoklad možnej návratnosti 

zdrojov a tiež úspory v iných výdavkov – podrobnejšie informácie sú uvedené ku každému projektu samostatne 

V ekonomickom zdôvodnení uvádza, že v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec prijať 

návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 

- skutočné bežné príjmy k 31.12.2021 boli vo výške 26 189 944 eur. K 1.1.2022 evidujeme pôžičku zo štátneho 

rozpočtu vo výške 355 242,47 eur.  Po prijatí úveru vo výške 7 500 tis. eur navýšeného o uvedenú pôžičku 

bude toto percento dosahovať 29,99 %. 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté z iných verejných 

zdrojov, alebo európskych fondov 

- suma ročných splátok istiny a úrokov v prípade poskytnutia úveru so splatnosťou na 10 rokov s úrokovou 

sadzbou fix 0,97% predstavuje v prvom roku splácania predpokladanú výšku 821 562 eur, t. j. 68 463 eur 

                                                 
 



mesačne. Suma vlastných príjmov našej mestskej časti za rok 2021 je 15 877 869 eur. To znamená iba 5,174 % 

z vlastných príjmov.   
 

V diskusii vystúpili:  Mgr. Weiss, JUDr. Korček, PhD., LL.M, Ing. Švecová, PhD. 
 

UZNESENIE:  

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy  

neprijala žiadne uznesenie 
 

HLASOVANIE: Prítomní:  9    

   ZA:                   4   

   PROTI:  1 
   ZDRŽAL SA: 3 

   Berie na vedomie: 1 

 

K bodu 3.4 

3.4 Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru  

Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného Ing. Julián  Lukáček v  dôvodovej správe sa v dôvodovej správe 

odvoláva na schválenie a následné  vybudovania nového sídla príspevkovej organizácie Eko-podnik, podnik 

verejnoprospešných služieb v rozpočte na rok 2022 vo výške 2,5 mil. eur. Vzhľadom k doterajšiemu cenovému 

nárastu však navrhujeme alokovať úverové zdroje najmenej vo výške 2,75 mil. eur. 

V súčasnosti je spoločnosť Eko-podnik umiestnená v nevyhovujúcich priestoroch vo viacerých lokalitách: 

- stredisko zelene – Račianska ul. – stav budov je vyslovene havarijný, priestory absolútne nevyhovujú 

hygienickým normám, oprava stavieb by bola neefektívna až nemožná, potrebné by bolo ich zbúranie 

a výstavba nových priestorov. Napriek tomu je lokalita veľmi zaujímavá a po uvoľnení je možné pripraviť jej 

iné využitie, 

- stredisko dopravy – lokalita Zátišie – zamestnanci aj technika sú dislokovaní v dočasných budovách a 

prístreškoch, ktorých stav zodpovedá skutočnosti, že okrem ich dočasnému charakteru a riešeniu, sú už dlho po 

plánovanej dobe životnosti. Navyše je celé stredisko lokalizované na pozemkoch súkromného vlastníka, ktorý 

deklaroval, že pozemky chce inak stavebne využiť, na čo pravidelne a dlhodobo upozorňuje. Z uvedeného 

dôvodu je potrebné tieto dočasné budovy čo najrýchlejšie odstrániť. 

- stredisko správy Halašova ul. – stav budovy síce ešte nie je kritický, no už si tiež vyžaduje investície, pričom 

priestorovo nie je možné sem umiestniť ďalšie pracoviská Eko-podniku. 

 V spolupráci s vlastníkom pozemkov na ktorých je v súčasnosti umiestnené stredisko dopravy, bola spracovaná 

štúdia využitia vlastných pozemkov mestskej časti v lokalite Zátišie.  

Na základe tejto štúdie bola koncom roka 2021 vypracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie. Dňa 

10.2.2022 bolo zasadnutie kvalitárskeho výboru pre nový Eko-podnik, kde sa dohodol ďalší postup pre územné 

a stavebné konanie. Územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby sa očakáva ešte v roku 2022 a v roku 2023 by 

mohla stavba získať právoplatné stavebné povolenie. 

 Po úspešnom vybudovaní nového sídla EKO-podniku a presťahovaní, sa uvoľnia priestory na Račianskej 

ul. a na Halašovej ul., pričom úspory sa očakávajú: 

a) na zredukovaní stráženia viacerých areálov, 

b) na spotrebe energií, nakoľko budú nové budovy spĺňať aktuálne energetické normy, 

c) na spotrebe pohonných hmôt, nakoľko nebude nutný presun medzi strediskami a iné. 

 

 

V diskusii vystúpili:  Ing. Lukáček, Mgr. Weiss, Ing. Švecová, PhD. 
 

UZNESENIE:  

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy odporúča materiál  

schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
 

HLASOVANIE: Prítomní:  9 

   ZA:                   5   

   PROTI:  3 
   ZDRŽAL SA: 1 

 

K bodu 3.5 

3.5 Návrh na tretie použitie zdrojov z bankového úveru  

V dôvodovej správe je rozpísaný stav pripravenosti investičných akcií – rozšírenie kapacít MŠ Jeséniova, 

investície v budove ZŠ Sibírska, investície v budove ZŠ Kalinčiakova, energetické opatrenia v budovách ZŠ a MŠ 



V diskusii vystúpili:  Ing. Lukáček, Mgr. Weiss, JUDr. Korček, PhD., MM.L 

 

UZNESENIE:  

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy  

odporúča materiál  schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
 

HLASOVANIE: Prítomní:  9    

   ZA:                   9   

   PROTI:   0 

   ZDRŽAL SA:  0 

 

K bodu 3.6 

3.6 Návrh na štvrté použitie zdrojov z bankového úveru  

Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného Ing. Julián  Lukáček uviedol, že riešenie problému nedostatku 

kapacít materských škôl v lokalite Kramáre, ako uviedol vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného, sú 

v zásade dve – kúpa pozemku a postavenie novej MŠ, alebo kúpa vhodnej nehnuteľnosti. Schválený Koncepčný 

zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

škôl a školských zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 

2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024“, odporúčal vybudovanie novej MŠ v lokalite Kramáre pre cca 100 detí, čím 

by sa uvoľnili kapacity MŠ Cádrova pre potreby základnej školy.  

 Stav pripravenosti investičnej akcie: 

Čo sa týka stavu pripravenosti investičnej akcie, musíme konštatovať, že i napriek vysokej priorite je pripravenosť 

tejto investičnej akcie najnižšia. Mestská časť eviduje ponuku na predaj pozemku, pred vydaným územným 

rozhodnutím, v lokalite ulice Vlárska. Podľa predbežných štúdií by umiestnenie materskej školy na pozemku bolo 

možné, obyvatelia z okolia lokality súhlasia s touto výstavbou. Negatívom je vyššia cena celkovej realizácie. 

Pozitívom je získanie pozemku s širokým využitím aj v budúcnosti – pokiaľ by sa situácia o niekoľko rokov 

zmenila bude možné budovu a areál využiť aj na iné účely (napr. zariadenie pre seniorov a iné). 

Ďalšou alternatívou by bola kúpa a prestavba vhodnej nehnuteľnosti. Doterajšie ponuky však nevyhovovali 

požiadavkám na výstavbu materskej školy, no aj v tejto snahe sa naďalej pokračuje. 

 

 

V diskusii vystúpili:  Ing. Lukáček, Mgr. Weiss, Ing. Švecová, PhD. 

UZNESENIE:  

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy odporúča materiál  

schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
 

HLASOVANIE: Prítomní:  9    

   ZA:                   5   

   PROTI:  3 
   ZDRŽAL SA: 1 

 

K bodu 3.7 

3.7 Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších 

územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 

Vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov pani Červenková uviedla, že materiál predkladá v súlade 

s ust. § 166 zákona č. 180/214 Zb o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Poukázala na zvýšenie počtu voličov a obyvateľov vo volebnom obvode č. 1, čím dochádza 

k prerozdeleniu počtu volených poslancov v jednotlivých volebných obvodoch. Na rokovanie sú predložené dve 

alternatívy, ktoré zohľadňujú prepočet obyvateľov (alt. 1), resp. voličov (alt. 2). 

 

V diskusii vystúpili:  Červenková, JUDr. Korček, PhD., MM.L, Mgr. Mašátová Haliaková 

UZNESENIE:  

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy  

neprijala žiadne uznesenie 
     Možnosť I  Možnosť 2 

HLASOVANIE: Prítomní:  9   9 

   ZA:                  3   3 

   PROTI:  0   0   

   ZDRŽAL SA: 3   0 

 



 

 

 

K bodu 3.8 

3.8 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné 

obdobie rokov 2022-2026  

Vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov pani Červenková uviedla, že materiál predkladá v súlade 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 v znení neskorších predpisov, kde sa v „§ 11 ods. (4) písmeno i) 

zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uvádza::  

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené  

i) určiť plat starostu podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné 

obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu 

jeho funkcie,“.  

Vzhľadom na uvedené navrhujeme určenie plného rozsahu, t.j. 100% výkonu funkcie starostu. 

 

V diskusii vystúpili:  Červenková 

 

UZNESENIE:  

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy  

odporúča materiál  schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
 

HLASOVANIE: Prítomní:  9    

   ZA:                   8   
   PROTI:  0 

   ZDRŽAL SA: 0 

   Berie na vedomie: 1 

 

K bodu 3.9 

3.9 Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o zneškodňovaní 

odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  

 

JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy 

pozemkov uviedol, že zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 

doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v §36 ods. 7 písm. e) splnomocňuje obec na 

vydávanie všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.   

Článkom 46 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy bola táto kompetencia zverená mestským 

častiam. Mestská časť má na väčšine územia vybudovanú sieť verejnej kanalizácie, ktorú prevádzkuje správca 

kanalizácie a na ktorú sú napojené všetky nehnuteľnosti okrem tých, pri ktorých bolo vydané povolenie 

príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Ide o stavby, kde 

pripojenie na verejnú kanalizáciu zatiaľ nebolo technické možné a vyžadovalo by si to neprimerane vysoké 

náklady. V takom prípade má vlastník nehnuteľnosti možnosť riešiť nakladanie s odpadovými vodami viacerými 

spôsobmi, pričom jedným z nich je aj ich odvádzanie do žúmp.  

 

 

V diskusii vystúpili:  JUDr. Velček, Mgr. Weiss, JUDr. Korček, PhD., MM.L 

 

UZNESENIE:  

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy  

odporúča materiál  schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
 

HLASOVANIE: Prítomní:  9    

   ZA:                   9   

   PROTI:  0 
   ZDRŽAL SA: 0 

 

3.10  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  

 



JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy 

pozemkov uviedol, že v súvislosti s nárastom cien energií, pohonných látok, potravín, resp. iných nevyhnutných 

životných nákladov v Slovenskej republike je cieľom mestskej časti rozšíriť zníženie dane „za trvalé parkovanie 

osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box)“, ktoré je upravená vo Všeobecne záväznom nariadením 

o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 (ďalej aj 

„nariadenie). 

Súčasné nariadenie vo vzťahu k plátcom  dane za užívanie verejného priestranstva  „za trvalé parkovanie 

osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box)“ obsahuje viacero oslobodení, resp. znížení, ktoré 

poskytuje správca dane daňovníkom – fyzickým osobám a to v zmysle článku 6 ods. 5 a 7 nariadenia :  

Navrhuje sa, aby správca dane poskytol zníženie sadzby dane vo výške 50 % dane podľa čl. 6 ods. 4 písm. k) 

„daňovníkovi - fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 65 rokov“, a aby správca dane poskytol zníženie sadzby dane vo 

výške 50 % dane podľa čl. 6 ods. 4 písm. k) „daňovníkovi – fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o najmenej dve 

deti do 18 rokov veku“. 

 Cieľom je snaha mestskej časti zmierniť negatívne dopady rastu životných nákladov, ktoré doliehajú výrazne aj 

na osoby, ktoré dovŕšili 65 rokov veku, ako aj na viacdetné rodiny.   

 

V diskusii vystúpili:  JUDr. Velček,  

 

UZNESENIE:  

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy 

odporúča materiál  schváliť v súlade s návrhom uznesenia 

 
 

HLASOVANIE: Prítomní:  9   

   ZA:                   5  

   PROTI:  2 

   ZDRŽAL SA: 1 
   Berie na vedomie: 1 

 

K bodu 3.11 

3.11  Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených 

týmto všeobecne záväzným nariadením  

 

JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy 

pozemkov uviedol, že listom doručeným na mestskú časť Bratislava–Nové Mesto dňa 19.05.2022 požiadal 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–

Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto 

všeobecne záväzným nariadením (ďalej aj „VZN BA“), s tým, že stanovisko miestneho zastupiteľstva je potrebné 

zaslať najneskôr do 30.06.2022. 

Cieľom predkladaného VZN BA je zabezpečenie kontinuity platnosti tohto nariadenia, keďže zákaz 

prevádzkovania hazardných hier počas ustanovených dní vo VZN BA sa musí každoročne prijímať najneskôr do 

31.10.  

Súčasťou predkladaného VZN BA je okrem textu aj pripojená dôvodová správa, ktorá objasňuje samotné VZN 

BA. 

 

 

V diskusii vystúpili:  JUDr. Velček, Mgr. Weiss 

 

UZNESENIE:  

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy  

odporúča materiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
 

HLASOVANIE: Prítomní:  9    

   ZA:                   9   

   PROTI:  0 

   ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 



K bodu 3.12 

3.12  Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto  

 

Ing. Roman Csabay, vedúci oddelenia školstva uviedol, že predmetom tohto návrhu všeobecného záväzného 

nariadenia je určenie výšky ročnej dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa v materskej škole a v školských 

zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Nové Mesto.  

V prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia navrhujeme zvýšiť:  

- výšku dotácie na dieťa na kalendárny rok 2023 v materskej škole z doterajšej sumy najmenej 2050 Eur na sumu 

najmenej 2 150 Eur.  

- výšku dotácie na dieťa na kalendárny rok 2023 v školskom klube detí z doterajšej sumy najmenej 430 Eur na 

sumu najmenej 490 Eur  

- výšku dotácie na dieťa na kalendárny rok 2023 v zariadení školského stravovania z doterajšej sumy najmenej 210 

Eur na sumu najmenej 220 Eur  

Dôvodom navýšenia týchto súm je neustále zvyšovanie nákladov na prevádzku materských škôl a uvedených 

školských zariadení, zohľadnenie nárastu platových taríf všetkých zamestnancov financovaných z originálnych 

kompetencií  

Cieľom je udržateľnosť prevádzky materských škôl a školských zariadení bez zvýšenej záťaže ich dofinancovania 

zo strany zriaďovateľa v priebehu roku 2023. Pri základných školách predpokladáme, že nárast prevádzkových 

nákladov ako aj miezd zamestnancov financovaných z prenesených kompetencií bude zohľadnený v rámci 

normatívneho financovania základných škôl.  

 

V diskusii vystúpili:  Ing. Csabay 

 

UZNESENIE:  

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy  

odporúča materiál schváliť v súlade s návrhom uznesenia 
 

HLASOVANIE: Prítomní:  9    

   ZA:                   9   

   PROTI:  0 
   ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu 3.13 

3.13  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru -  športovej 

gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra 

„C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových 

klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 83284 Bratislava, IČO: 00678457  
 

JUDr. Rastislav Velček, vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy 

pozemkov uviedol, že predmetom nájmu je nebytový priestor – športová gymnastická telocvičňa na Trnavskej 

ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovaná na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 o výmere 1238m2 a 15132/11 

o výmere 499 m2, katastrálne územie Nové Mesto, ktorá je vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a v  správe mestskej časti Bratislava–Nové Mesto. 

Nájomca užíva vyššie uvedenú športovú gymnastickú telocvičňu (predmet nájmu) počnúc 04.11.1997, keď došlo 

k uzavretiu zmluvy o nájme nebytového priestoru v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov. Nájom bol dohodnutý na obdobie 10 rokov, pričom bol následne dodatkom predĺžený do 

31.08.2021.  

Vzhľadom k tomu, že prebiehali rokovania s týmto nájomcom, zo strany mestskej časti nebol podaný návrh na 

vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní po skončení nájmu a teda došlo k obnove nájmu na rok, t.j. do 

31.08.2022 (§ 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka). 

Navrhuje sa uzavretie nájomnej zmluvy k predmetu nájmu na dobu určitú, od nadobudnutia účinnosti nájomnej 

zmluvy do 31.12.2027 za symbolické nájomné 1 € za celú dobu nájmu na celý predmet nájmu.  
 

V diskusii nevystúpil  nikto:   
UZNESENIE:  

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy  

berie materiál na vedomie s pripomienkou: 

- vyvolať stretnutie všetkých zúčastnených strán 
 



HLASOVANIE: Prítomní:  9    

   ZA:                   7   

   PROTI:  0 
   ZDRŽAL SA: 1 

    NEHLASOVAL: 1 

 

 

 

 

 

 

K bodu 4   

4. Rôzne: 

 

Ing. Švecová, PhD., podala návrh na vypracovanie   

- informácie od riaditeľky Strediska kultúry o finančných ukazovateľoch fungovania Strediska kultúry po 

jeho znovuotvorení a skončení pandémie Covid 19, aké má výsledky hospodárenia za I. polrok 2022 

Stredisko kultúry, a tiež informáciu o úľavách na vstupnom/počte lístkov (zadarmo) a akým skupinám 

obyvateľov/návštevníkov sa poskytuje (poslancom, hosťom, dôchodcom alebo  MČ) – na koho náklady 

sa takého lístky poskytujú  Termín: na rokovanie komisie – 09/2022 

- informácie od riaditeľky Knižnice o výsledkoch hospodárenia za prvý polrok 2022, aké aktivity 

prebiehajú v jednotlivých pobočkách a tiež v zverenom Dome kultúry na Kramároch, aké úľavy a akým 

skupinám obyvateľov/návštevníkom sa poskytujú (poslancom, hosťom, dôchodcom alebo MČ) 

Termín: na rokovanie komisie – 09/2022 

 

Mgr. Weiss – predseda komisie – informoval, že dňa 17.06.2022 – štvrtok o 17,00 hod. – bude stretnutie ohľadne  

        výmeny  pozemku – Novomestský športový klub 

 

 

 

K bodu 5  

5. Záver 

 

Predseda komisie, Mgr. Weiss poďakoval všetkým za účasť a o 15,45 ukončil zasadnutie komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Weiss, v. r.       

predseda komisie               

 

 

 

 

Za správnosť:   Júlia Červenková 

            08.06.2022                       


