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MESTSKÁ ČASŤ   BRATISLAVA–NOVÉ  MESTO 
 

 

U Z N E S E N I A 
zo  40.  zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

konaného dňa 13. septembra 2022 

 
Miestne zastupiteľstvo prerokovalo : 

1.  Schválenie programu rokovania 
 Uznesenie 40/01 

2. Voľba členov návrhovej komisie 
Uznesenie 40/02 

3. Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení 
 Uznesenie 40/03 

4. 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 
 Uznesenie 40/04 
5. 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 
Uznesenie 40/05 

6. 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 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa –  predaj stavby prístavby športovej haly 

označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, 
a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13,  v katastrálnom území Nové 

Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830 
Materiál nebol schválený 

8. Schválenie zámeru obstarania nebytových priestorov pre zriadenie materskej školy v rámci projektu 
Stolwerck Residence 
Uznesenie 40/06 

9. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - nájom nebytového priestoru – č. 12 – 905 o 

celkovej podlahovej ploche 42,01 m², nachádzajúcom na prízemí bytového domu na ulici Račianska 
97, 101 v Bratislave a to spoločnosti AROSE s. r. o., Prídavková 1824, Bratislava 841 06, IČO: 

45506523 
Materiál nebol schválený 

10. Žiadosť East fund s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 
216/2020 zo dňa 25.11.2020 
Uznesenie 40/07 

11. Návrh na zápis Sila a zámočníckej dielne v areáli Palma do Zoznamu pamätihodností mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 
Uznesenie 40/08 

12. Prejednanie petície 
 Uznesenie 40/09 
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13. Návrh na schválenie kúpy – časti pozemku  registra „C“ KN parcelné číslo 13698/50, ostatná plocha, 

o výmere 498 m², v katastrálnom území Nové Mesto od predávajúceho - City Logistix s.r.o., 

Budyšínska 36, 83102 Bratislava, IČO: 50967410 
Materiál nebol schválený  

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa –  predaj pozemkov registra „C“ KN parc. 

č. 12780/14, 12780/172, 12780/279, 12780/280, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľom - 

Zátišie s.r.o., so sídlom Zátišie 10/a, 831 01, Bratislava, IČO 44 237 588 a Ing. Ircha Tomáš, bytom 
Slovenská 14, 900 31, Stupava 
Materiál nebol schválený 

15. Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 

16. Návrh na schválenie kúpy – pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 12142/221, zastavaná plocha 

a nádvorie,  o výmere 1180 m², katastrálne územie Nové Mesto od predávajúceho Slovenská 

republika – správca Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, PSČ 812 72, SR, IČO: 151866 
 Uznesenie 40/10 
17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa –  bezodplatný prevod časti pozemkov 

registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

276 m²,  katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto 
Materiál nebol schválený 

 

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-17  nasledovné uznesenia : 

 

40/01 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  
 program rokovania  

- bez  pripomienok 
       Hlasovanie Za:            15  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa 

      

  0                                              Starosta 

40/02 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

-  zastupujúceho predsedu návrhovej komisie  
Mgr. Petra Weissa 

-    členov návrhovej komisie 

PhD. Branislava Filipoviča, MBA 
JUDr. Tomáš Korček, PhD., LL.M 

- bez  pripomienok                                                        
       Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

40/03 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

overovateľov záznamu a uznesení 
Ing. Pavol Galamboš  

Ing. Stanislava Winklera 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:       18  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                               Starosta 

40/04   Miestne zastupiteľstvo  

  s c h v a ľ u j e  

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2022 o zneškodňovaní 

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

       Hlasovanie Za:        13  

                       Proti:        2                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    3                                              Starosta 
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40/05   Miestne zastupiteľstvo  

  s c h v a ľ u j e 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2022 zo dňa  
13.09.2022, 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 s účinnosťou 

od 1.1.2023 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:       19  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

06   Materiál 
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 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 

 

07  Materiál 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa –  predaj stavby prístavby športovej haly 

označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, 

a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13,  v katastrálnom území Nové 

Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830 
Materiál nebol schválený 

       Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    5                                               Starosta 

40/06   Miestne zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e 
zámer obstarať z prostriedkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nebytové 

priestory, za účelom zriadenia materskej školy v rámci projektu Stolwerck residence (ďalej „aj 
materská škola“) a to za týchto podmienok :  

- materská škola bude umiestnená v BLOKu B (SO 102) v rámci projektu Stolwerck residence, 

- kúpna cena odplatného nadobudnutia priestorov materskej školy bude najviac vo výške 50 % 
nákladov investičnej výstavby priestorov takejto materskej školy, nie však vyššej ako je výnos 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto z miestneho poplatku za rozvoj („developerského 

poplatku“) za uskutočnenie Stavby (BLOK A (SO 101) + BLOKu B (SO 102) projektu 
Stolwerck residence podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (v 

súčasnosti je výnos z miestneho poplatku za rozvoj pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto 

vo výške 68 percent, pre Bratislavu vo výške 32 percent) 

- zmluva o nadobudnutí priestorov materskej školy bude podliehať schváleniu miestnym 
zastupiteľstvom 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:       11  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   8                                              Starosta 

 

Procedurálny návrh na ukončenie zasadnutia                                                         
       Hlasovanie Za:       11  

                       Proti:       2                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   4                                              Starosta 

 

09   Materiál 

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - nájom nebytového priestoru – č. 12 – 905 o 

celkovej podlahovej ploche 42,01 m², nachádzajúcom na prízemí bytového domu na ulici 
Račianska 97, 101 v Bratislave a to spoločnosti AROSE s. r. o., Prídavková 1824, Bratislava 841 

06, IČO: 45506523 
Materiál nebol schválený 

       Hlasovanie Za:       12  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    5                                              Starosta 
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40/07   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 

31.12.2022. Výpovedná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede 
nájomcovi.“ 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:       15  

                       Proti:       0                                      Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                               Starosta 

 

40/08 Miestne zastupiteľstvo  

A.   s c h v a ľ u j e 
 Návrh na zápis Sila a zámočníckej dielne v areáli Palma do Zoznamu pamätihodnosti mestskej 

časti Bratislave-Nové Mesto 

B.   poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

zaslaním schváleného Návrhu na zápis sila a zámočníckej dielne v areáli Palma do zoznamu 
pamäti-hodností mestskej časti Bratislave-Nové Mesto Mestskému ústavu ochrany pamiatok 

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

       Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

40/09 Miestne zastupiteľstvo  

berie na vedomie  
petíciu doručenú starostovi MČ B-NM Mgr. Rudolfovi Kusému dňa 16.06.2022 obyvateľmi 

miestnej časti Mierová Kolónia 
- bez pripomienok                                                

       Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                      Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                               Starosta 

13   Materiál 

Návrh na schválenie kúpy – časti pozemku  registra „C“ KN parcelné číslo 13698/50, ostatná 
plocha, o výmere 498 m², v katastrálnom území Nové Mesto od predávajúceho - City Logistix 

s.r.o., Budyšínska 36, 83102 Bratislava, IČO: 50967410 
Materiál nebol schválený  

       Hlasovanie Za:       7  

                       Proti:     2                                       Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 5                                               Starosta 

14  Materiál 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa –  predaj pozemkov registra „C“ KN parc. 

č. 12780/14, 12780/172, 12780/279, 12780/280, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľom - 

Zátišie s.r.o., so sídlom Zátišie 10/a, 831 01, Bratislava, IČO 44 237 588 a Ing. Ircha Tomáš, bytom 
Slovenská 14, 900 31, Stupava 
Materiál nebol schválený                                                          

       Hlasovanie Za:       7  

                       Proti:     4                                        Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 7                                                 Starosta 

15   Materiál 

Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 

 

40/10 Miestne zastupiteľstvo  

  s c h v a ľ u j e  

kúpu pozemku  registra „C“ KN, parcelné číslo 12142/221, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 
1180 m2, katastrálne územie Nové Mesto za účelom podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona č. 213/1997 
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Z.z.  o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, t.j. na vzdelávanie, 

výchova a rozvoj telesnej kultúry (ďalej aj „pozemok“) 

; od predávajúceho : Slovenská republika – správca Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 
Bratislava, PSČ 812 72, SR, IČO: 151866 (ďalej aj „predávajúci“) 

; za kúpnu cenu za pozemok vo výške 10 percent zo znaleckého posudkom vypracovaným 

znalcom,  pričom podľa znaleckého posudku je celková kúpna cena vo výške 179 000 EUR, t.j. 
kúpna cena je vo výške 17 900 EUR. 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:       16  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                               Starosta 

 

17   Materiál 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa –  bezodplatný prevod časti pozemkov 
registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o 

výmere 276 m²,  katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Materiál nebol schválený  

       Hlasovanie Za:       13  

                       Proti:       0                                      Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   3                                               Starosta 

 

 
 

 

 

 
Ing. Ignác Olexík, PhD.             Mgr. Rudolf Kusý 

                     prednosta                  starosta 

 
 

 

 
 

Mgr. Peter Weiss 

zastupujúci  predseda návrhovej komisie 

 
 

 

 
 

 

 
       Ing. Stanislav Winkler                                        Ing. Pavol Galamboš 

              overovateľ                                        overovateľ 

 

 
 

 

 
 

 

Bratislava 14.09.2022 

Spracovala :   Júlia Červenková 

zapisovateľka návrhovej komisie 


