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MESTSKÁ ČASŤ   BRATISLAVA–NOVÉ  MESTO 

 

 

U Z N E S E N I A 
z pokračovania   40.  zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
konaného dňa 27. septembra 2022 

 

 
Miestne zastupiteľstvo prerokovalo : 

18. Návrh na schválenie prevodu bytu č. 23 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. 
ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 

17090/57 do vlastníctva nájomcu 
Uznesenie 40/11 

19. Návrh na schválenie prevodu bytu č. 32 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. 
ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 

17090/57 do vlastníctva nájomcu 
Uznesenie 40/12 

20. Návrh Zásad poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto 
Uznesenie 40/13 

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

a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 12. 4. 2012 uznesením č. 37/13   
Uznesenie 40/14 

22. Návrh Dodatok č. 2 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného 

príspevku na stravovanie dôchodcom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Uznesenie 40/15 

23. Návrh Dodatok č. 2 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto 
Uznesenie 40/16 

24. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2027 

Uznesenie 40/17 
25. Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030 

Uznesenie 40/18 
26. Informácia o spracovaní územných plánov zón 
 Uznesenie 40/19 
27. Návrh na zápis Tržnice na Trnavskom mýte do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto 
 Uznesenie 40/20 
28. Návrh na zápis Vily riaditeľa Dynamit-Nobel na Jurajovom dvore do Zoznamu pamätihodností 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
 Uznesenie 40/21 
29. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Depaul Slovensko vo výške 4 000 Eur 
 Uznesenie 40/22 
30. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Nadácia Cvernovka vo výške 4 000 Eur 
 Uznesenie 40/23 
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31. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Ziegelfeld vo výške 9 053,50 Eur 
 Uznesenie 40/24 
32. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo 

výške 2 500 Eur 
 Uznesenie 40/25 

33. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Novomestský športový klub 1922 vo výške 20 000 Eur 
 Uznesenie 40/26 

34. Rôzne 
34.1 Návrh na zápis pamiatok do zoznamu pamätihodností Bratislava-Nové Mesto 

Poslanecký návrh poslancov (Filipovič, Korček, Balga, Gašpierik, Lovich, Kuzma  
      Uznesenie 40/27.1 

34.2 Poskytnutie súčinnosti pri zavedení plynu  
Poslanecký návrh poslankyne Šebejovej 

  Uznesenie 40/27.2 

35. Interpelácie 

36. Záver 
 

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 18-35  nasledovné uznesenia : 

 

40/11   Miestne zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e  

predaj nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 6340 a liste vlastníctva č. 2382 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava - mestská 

časť Nové Mesto, okres Bratislava III. a to: 
1. bytu č. 23 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2725/148035 na spoločných 

častiach a zariadeniach, na príslušenstve, nachádzajúcom sa 2. nadzemnom podlaží bytového 

domu na Bojnickej ulici v Bratislave, súp. č. 6954, vchod č. 19 postavenom na pozemku – 
parcely reg. „C“ KN č. 17090/25 o výmere 517 m2 zastavanej plochy a nádvoria, 

evidovaného na LV. č. 6340  

; do vlastníctva kupujúceho – Jany Varsányiovej, bytom Bojnická 19, Bratislava(ďalej len 
„kupujúci‘‘) 

; za kúpnu cenu vo výške určenej znaleckým posudkom č. 101/22 vo výške 81.100 €,  

2.  pozemku parcely reg. „C“ KN parc. č. 17090/25 o výmere 517 m2, k. ú. Nové Mesto, 

zastavanej plochy a nádvoria (zastavaný pozemok) v podiele 2725/148035, evidovaného na 
LV. č. 2382 kupujúcemu  za cenu určenú znaleckým posudkom č.  175/2022 vo výške  

1.600,92 EUR 

3. pozemku parcely reg. ,,C‘‘ KN parc. č. 17090/57 o výmere 495 m2, k. ú. Nové Mesto 
zastavanej plochy a nádvoria (priľahlý pozemok)  v podiele 2725/148035, evidovaného na 

LV. č. 2382  kupujúcemu za cenu určenú znaleckým posudkom č. 175/22 vo výške 1.532, 

80 EUR 

po udelení predchádzajúceho súhlasu primátora Hlavného mesta SR Bratislavy 
; za účelom majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva k bytu užívaného na základe 

nájomnej zmluvy a v súlade s §16 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov v dome v platnom znení a v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

4. zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky predávajúceho vyplývajúcej z 

nesplatenej časti kúpnej ceny k bytu č. 23 v prípade, ak kupujúci neuhradí pri uzavretí 
príslušnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností celú sumu kúpnej ceny vzťahujúcej 

sa na prevádzané nehnuteľnosti 

5. zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky z úveru, ktorý poskytne financujúca 

banka kupujúcemu za účelom úhrady kúpnej ceny bytu č. 23, zastavanému a priľahlému 
pozemku, ak bude kupujúci hradiť kúpnu cenu prostredníctvom hypotekárneho úveru. 

; za nasledovných podmienok: 

1. Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností a v určenom prípade aj o zriadení záložného 
práva bude zo strany kupujúceho podpísaná v lehote najneskôr do 90 dní odo dňa 
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schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade ak nebude zmluva kupujúcim 

podpísaná v uvedenej lehote, uznesenie stratí v časti týkajúcej sa prevodu bytu a s ním 

spojeného spoluvlastníckeho podielu na dome a na pozemkoch, na ktorý sa má vzťahovať 
predaj platnosť. 

2. Kupujúci je povinný uhradiť určenú kúpnu cenu v súlade s § 2 ods. 1 a 3 Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2020 zo dňa 04.02.2020 
tak, že 70% kúpnej ceny vzťahujúcej sa na prevádzaný byt a podiel na dome je kupujúci 

povinný uhradiť v deň uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníctva bytu,  pričom zostávajúcu 

časť uhradí v mesačných splátkach v lehote najneskôr do piatich rokov odo dňa 
nadobudnutia uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu, v určenom prípade aj o zriadení 

záložného práva, pričom konkrétne sumy a termíny úhrad budú dojednané v príslušných 

zmluvách o prevode vlastníctva nehnuteľností v určenom prípade aj o zriadení záložného 

práva. 
3. V prípade ak nebude 70% kúpnej ceny vzťahujúcej sa na prevádzaný byt a spoluvlastnícky 

podiel na dome a pozemkoch kupujúcim v určenej lehote uhradená, časť uznesenia ako aj 

príslušná zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností v určenom prípade aj o zriadení 
záložného práva týkajúca sa prevodu bytu a spoluvlastníckeho podielu na dome a 

pozemkoch, na ktorý sa má vzťahovať predaj, strácajú platnosť 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          9  

                       Proti:        0                                      Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    6                                              Starosta 

40/12   Miestne zastupiteľstvo  

  s c h v a ľ u j e  

predaj nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 6340 a liste vlastníctva č. 2382 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava - mestská 

časť Nové Mesto, okres Bratislava III. a to: 

1. bytu č. 32 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3277/148035 na spoločných 
častiach a zariadeniach, na príslušenstve, nachádzajúcom sa 3. nadzemnom podlaží bytového 

domu na Bojnickej ulici. v Bratislave, súp. č. 6954, vchod č. 19 postavenom na pozemku – 

parcely reg. „C“ KN č. 17090/25 o výmere 517 m2 zastavanej plochy a nádvoria, evidovaný 
na LV. č. 6340  

; do vlastníctva kupujúceho – JUDr. Andrejovi Sirotovi, bytom Bojnická 19  (ďalej len  

,kupujúci‘‘) 

; za kúpnu cenu vo výške určenej znaleckým posudkom č. 99/2022 vo výške 98.000 €,  
2.  pozemku parcely reg. „C“ KN parc. č. 17090/25 o výmere 517 m2, k. ú. Nové Mesto, 

zastavanej plochy a nádvoria (zastavaný pozemok), evidovaný na LV. č. 2382 v podiele 

3277/148035 kupujúcemu  za cenu určenú znaleckým posudkom č.  175/2022 vo výške  

1.925,22 EUR 
3. pozemku parcely reg. ,,C‘‘ KN parc. č. 17090/57 o výmere 495 m2, k. ú. Nové Mesto 

zastavanej plochy a nádvoria (priľahlý pozemok), evidovaný na LV. č. 2382   v podiele 
3277/148035 kupujúcemu za cenu určenú znaleckým posudkom č. 175/2022 vo výške 

1.843,30 EUR 
po udelení predchádzajúceho súhlasu primátora Hlavného mesta SR Bratislavy 

; za účelom majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva k bytu užívaného na základe 
nájomnej zmluvy a v súlade s §16 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov v dome v platnom znení a v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
4. zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky predávajúceho vyplývajúcej z 

nesplatenej časti kúpnej ceny k bytu č. 32 v prípade, ak kupujúci neuhradí pri uzavretí 

príslušnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností celú sumu kúpnej ceny vzťahujúcej 

sa na prevádzané nehnuteľnosti 
5. zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky z úveru, ktorý poskytne financujúca 

banka kupujúcemu za účelom úhrady kúpnej ceny bytu č. 23, zastavanému a priľahlému 

pozemku, ak bude kupujúci hradiť kúpnu cenu prostredníctvom hypotekárneho úveru. 

; za nasledovných podmienok: 
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1. Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností a v určenom prípade aj o zriadení záložného 

práva bude zo strany kupujúceho podpísaná v lehote najneskôr do 90 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade ak nebude zmluva kupujúcim 
podpísaná v uvedenej lehote, uznesenie stratí v časti týkajúcej sa prevodu bytu a s ním 

spojeného spoluvlastníckeho podielu na dome a na pozemkoch, na ktorý sa má vzťahovať 

predaj platnosť. 
2. Kupujúci je povinný uhradiť určenú kúpnu cenu v súlade s § 2 ods. 1 a 3 Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2020 zo dňa 04.02.2020 

tak, že 70% kúpnej ceny vzťahujúcej sa na prevádzaný byt a podiel na dome je kupujúci 
povinný uhradiť v deň uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníctva bytu,  pričom zostávajúcu 

časť uhradí v mesačných splátkach v lehote najneskôr do piatich rokov odo dňa 

nadobudnutia uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu, v určenom prípade aj o zriadení 

záložného práva, pričom konkrétne sumy a termíny úhrad budú dojednané v príslušných 
zmluvách o prevode vlastníctva nehnuteľností v určenom prípade aj o zriadení záložného 

práva. 

3. V prípade ak nebude 70% kúpnej ceny vzťahujúcej sa na prevádzaný byt a spoluvlastnícky 
podiel na dome a pozemkoch kupujúcim v určenej lehote uhradená, časť uznesenia ako aj 

príslušná zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností v určenom prípade aj o zriadení 

záložného práva týkajúca sa prevodu bytu a spoluvlastníckeho podielu na dome a 
pozemkoch, na ktorý sa má vzťahovať predaj, strácajú platnosť 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:         9  

                       Proti:       2                                       Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   4                                               Starosta 

40/13   Miestne zastupiteľstvo  

  s c h v a ľ u j e  

Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 
- - s pripomienkou: 

Čl. V. sa mení nasledovne:  

  Oprávnenej osobe, ktorej hranica príjmu nepresiahne sumu dvojnásobku životného 

minima zaokrúhlenú na celé desiatky nahor vo výške 3,- € 

Bod b) sa vypúšťa 
Čl. VII. Sa mení na článok VIII. 

Čl. VII nové znenie: 

a) Pre rok 2022 je hranica príjmu v čl. V., ktorá oprávňuje žiadať o príspevok určená ako  
dvojnásobok životného minima zaokrúhlená na celé desiatky nahor 470,- € 

b) V každom ďalšom roku vyhlási hranicu príjmu v čl. V.  MČ vždy k 1.7. na základe zákona 

č. 60/2003 o životnom minime v znení neskorších predpisov a úprav           
             

-  Hlasovanie Za:        18  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    0                                              Starosta 

40/14   Miestne zastupiteľstvo  

s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného 
tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 12. 4. 2022 uznesením č. 37/13, s účinnosťou od 1. 

10. 2022. 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        18  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    0                                              Starosta 

40/15   Miestne zastupiteľstvo  

  s c h v a ľ u j e  
Dodatok č.2 úplné znenie Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania 

finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

v znení Dodatku č. 2. 
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- s pripomienkou: 

Výška dôchodku v € Príspevok: € 

Do 470 € (vrátane) 2,50 € 

Nad 470,- € výšky dôchodku obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky 
Príjmové pásmo sa bude meniť v závislosti od zákona č. 601/2003 o životnom minime v znení 

neskorších predpisov vždy k 1.7. kalendárneho roka a predstavuje dvojnásobok životného 

minima zaokrúhlený na celé desiatky eur.                                           
       Hlasovanie Za:        19  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    0                                              Starosta 

40/16   Miestne zastupiteľstvo  

  s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 2 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré boli schválené dňa 06. 10. 2020, uznesením č. 18/21 
s účinnosťou od 22. 10. 2020 v znení Dodatku č. 1 schválenom dňa 7. 12. 2021 uznesením č. 

32/30 s účinnosťou Čl. VI od 8. 12. 2021 a úplné znenie dňom 2. 1. 2022 s termínom 8.9.2022. 
- s pripomienkou: 

zachovať čl. VI. V súčasnom znení 
oprávnenej osobe podľa čl. 6 bod 1 a), b), c)                                                          

-  vo výške 100 € na základe žiadosti po predložení občianskeho preukazu matky a rodného listu dieťaťa 
- vo výške 200 € po predložení občianskeho preukazu matky, rodného listu dieťaťa a príjmu rodiny. 

       Hlasovanie Za:        19  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    0                                              Starosta 

40/17   Miestne zastupiteľstvo  

  s c h v a ľ u j e  

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 -2027 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        15  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    2                                              Starosta 

40/18   Miestne zastupiteľstvo  

  berie na vedomie  

informáciu o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho  rozvoja   
na roky 2022-2030 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:       17  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   3                                              Starosta 

40/19   Miestne zastupiteľstvo  

  berie na vedomie  

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

       Hlasovanie Za:       21  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 

40/20   Miestne zastupiteľstvo  

 1.  s c h v a ľ u j e  

Návrh na zápis Tržnice na Trnavskom mýte do Zoznamu pamätihodnosti mestskej časti 
Bratislave-Nové Mesto 

 

2. poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

zaslaním schváleného Návrhu na zápis Tržnice na Trnavskom mýte 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:   0                                               Starosta 
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40/21   Miestne zastupiteľstvo  

 1.  s c h v a ľ u j e  

Návrh na zápis Vily riaditeľa Dynamit-Nobel na Jurajovom dvore do Zoznamu 
pamätihodnosti mestskej časti Bratislave-Nové Mesto 

 

2. poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

zaslaním schváleného Návrhu na zápis Vily riaditeľa Dynamit-Nobel na Jurajovom dvore do 
zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislave-Nové Mesto Mestskému ústavu ochrany 

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

       Hlasovanie Za:       20  

                       Proti:       0                                      Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

40/22   Miestne zastupiteľstvo  

  po prerokovaní žiadosti o dotáciu v dotačnej komisii   

s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre Depaul Slovensko vo výške 4 000 Eur. 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        12  

                       Proti:        0                                      Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    7                                               Starosta 

 

40/23   Miestne zastupiteľstvo  

po prerokovaní žiadosti o dotáciu v dotačnej komisii   

s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre Nadácia Cvernovka vo výške 2 000 Eur. 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:        20  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    0                                              Starosta 

 
40/24   Miestne zastupiteľstvo  

  po prerokovaní žiadosti o dotáciu v dotačnej komisii   

s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre Občianske združenie Ziegelfeld vo výške 4 500 Eur. 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:       20  

                       Proti:       0                                      Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 

40/25   Miestne zastupiteľstvo  

po prerokovaní žiadosti o dotáciu v dotačnej komisii   

s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva vo výške 2 500 Eur. 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:       19  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                              Starosta 

 

40/26  Miestne zastupiteľstvo  

po prerokovaní žiadosti o dotáciu v dotačnej komisii   

s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre Novomestský športový klub 1922 vo výške 12 000 Eur, s tým, že 50% z týchto 

finančných prostriedkov bude poskytnutých na 50% zľavy mesačných príspevkov pre deti 

obyvateľov z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        17  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    0                                              Starosta 
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40/27.1   Miestne zastupiteľstvo  

p o v e r u j e 

starostu mestskej časti 
na zapísanie nasledovných pamiatok do zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto: 

1/ Hájovňa na Kamzíku  

2/ Základná ľudová škola Odbojárov, Bartoškova, Vajnorská 

3/ Pd Vinohrady na Račianskej  

4/ Vinohradnícka škola Matuškova 21  

5/ Vinohradnícky dom na Horskej ulici  

6/ Výskumný ústav Vinohradnícky a Vinársky nad Hlavnou stanicou spolu so  

Ústredným kontrolným ústavom poľnohospodárskym  

7/ Ferdinandove kúpele Železná studnička  

8/ Kúpeľná budova Pri Železnej studničke  

9/ Kúpalisko Vydrica na Železnej studničke  

10/ Červený Most na Železnej studničke  

11/ Pamätný stĺp z roku 1683 Na Rázcestí Pod Kamzíkom  

12/ Partizánska Lúka  

13/ Objekt Suchý nazývaný Deviaty Mlyn  

14/ Pôvodný objekt výletnej reštaurácie Železná studienka  

15/ Samostatný liečebný areál zariadenia Ústavu Kardiovaskulárnych Chorôb  v  

 Lesoparku  

16/ Kačín Rekreačný priestor  

17/ Športový Rekreačný priestor na Kamzíku 

18/ Cvičná lyžiarska lúka na Kamzíku  

19/ Filmové ateliéry Koliba  

20/ Mestské domy na Vajnorskej  a Starej Prachárni  

21/ Trnavské mýto ako Mýtna stanica a hranica mesta  

22/ Račianske mýto ako mýtna stanica a vstup do mesta  

23/ Sklad Pušného prachu na Prachárni, terajšia ulica Pri Starej Prachárni  

24/ Mestské Popravisko pri Korytnačom jazere, územie od Družstevnej až po dnešnú  

  ulicu Odbojárov 

25/ Cintorín Popravených na Tehelnom poli, dnešný štadión Ondreja Nepelu a     

     kúpalisko tehelné pole na Odbojárov  

26/ Urlauskapelle Rozlúčková kaplnka pre popravených na hranici dnešného a    

Nového Mesta ako súčasť Kvetnej doliny po 1848 premenovane na Nove Mesto 

od 1890  je to piata mestská časť.  

27/ Historický mílnik názov Kvetná dolina ako názov dnešného Nového Mesta 

  28/ Kúpalisko Unitas vo vnútrobloku, dnešná materská škola Šancová 

  29/ Bytové domy Nova Doba 1,2,3 

  30/ Plaváreň Pasienky  

  31/ Dom Techniky Škultétyho ulica  

  32/ Kutuzovove kasárne  

33/ Kasárne medzi Jarošovou a ulicou Za Kasárňou 

  34/ Výroba Ortopedických potrieb Odip Vajnorská ulica prvý vnútroblok. 

35/ Úrad Vojenských poškodencov medzi ulicami Vajnorská Trnavská ulica 

  36/ Kino Máj nazývané Švicka na Tehelnom poli  

  37/ Starý futbalový štadión na Pasienkoch ŠK Slovan  

  38/ Futbalový štadión Inter 

39/ Atletický štadión Inter  

  40/ Tenisový areál Slovan na Odbojárov  
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41/ Tenisový areál Inter pri Kauflande 

42/ Pôvodný štadión Ondreja Nepelu  

43/ Stará Kolkáreň na Pasienkoch  

44/ Fontána Ľudové námestie  

45/ Fontána Račianske mýto  

46/ Novomestské vinohrady  

47/ Centrálne Trhovisko Trnavské mýto bývalý Dobytčák  

48/ Nájomný dom na Rohu Vajnorskej a Trnavskej treba opraviť názov na stránke  

      BANM  

49/ Mlyny a Pekárne bývalá Jedľa na Račianskej ceste  

50/ Budova Franca Stollwercka na Račianskej ceste  

51/ Budovy pre zamestnancov Stollwerck na Račianskej a Riazanskej ulici zanikli    

      1990  

52/ Cyklisticky štadión nazývaný Lokotka dnešná Jama, ulica Odbojárov a  

       Kalinčiakova  

53/ Autobusová stanica Bajkalská 

54/ Bývalé domy Železničiarov Vnútroblok Vajnorská Družstevná Kalinčiakova  

55/ Opevnenia proti veľkej ofenzíve začiatkom roka 1915 na Kamzíku a Tehelnom  

      poli.  

56/ Delostrelecké kasárne 1910 na Kutuzovovej ulici vtedy Maršnerovej ulici  

57/ Opevnenia na nároží ulíc Račianska a Pluhová ulica  

58/ Legio domy  z r 1927 na Ursínyho ulici  

59/ Prvá osada na tomto území nazývaná Krásna ves z 13storočia ako súčasť dnešného 

Nového Mesta 

60/ Potočné mlyny v Hornej Mlynskej Doline. 

61/ Kúpele zo železitej vody z 15stotočia takzvané Mariánske kúpele 

62/ Vodná nádrž a 3zasobniky pitnej vody pri Mariánskych kúpeľoch 

63/ Skupina činžiakov Legionárska Šancová  

64/ Podkolibský vodojem, sochy dvoch koníkov, vstup cez Podkolibskú ulicu a na Na 

Pažiti, dnes už na súkromnom pozemku pri parkovisku. 

65/ Nemocnica Kramáre  

66/ Národný ústav srdcových a cievnych chorôb.  

67/ Kameňolom Rosdler nad Bielym Krížom  

68/ Listina Bratislavskej kapituly z.r.1296 kde sa spomína Schimperk s poplatkami za  

      víno vinohradov Nového Mesta a Rače 

69/ Pamätník Prusko-Rakúskej vojny z roku 1866 

70/ Vojenské cvičisko na Tehelnom poli a Pasienkoch  Františka Jozefa 1.  

71/ Vojensky cintorín na Trnavskej ceste - Tehelné pole 

72/ Erb mestskej časti Nové Mesto Bratislava 

73/ Továreň Siemens na Račianskej ulici zanikla 1951 

74/ Korytnačie jazero s teplou vodou na dnešnom Tehelnom poli 

75/ Historický milník premenovanie Kvetnej doliny po 1848 na Nove Mesto  

76/ Historický milník od 1890 je Nové Mesto piata mestská časť Bratislavy predtým  

      Prešporku 

77/ Korytnačie jazierko v Novom Meste dnes Tehelné pole. 

             Oprava názvu na stránke v rubrike pamätihodnosti: 

     Teraz sú ako obytné domy z roku 1924 a správne by mali byť: 

     Nájomný dom na Rohu Vajnorskej a Trnavskej treba opraviť názov na stránke 

BANM 

Termín plnenia: ihneď 
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-  bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:          9  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    7                                              Starosta 

40/27.2   Miestne zastupiteľstvo  

ž i a d a 

starostu mestskej časti 

o súčinnosť pri zavedení plynu pani Renáte Knausovej v byte na Mestskej ul. č. 9, ku ktorému 

je potrebná revízna správa a zápis o tlakovej skúške a tiež pri riešení vykurovania, nakoľko 
súčasné prostredníctvom elektrických konvektorov je nedostatočné. 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:        13  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    2                                              Starosta 

 

 

 
 

 

 
Ing. Ignác Olexík, PhD.             Mgr. Rudolf Kusý 

           prednosta                  starosta 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ing. Mgr. Katarína Šebejová, PhD. 

zastupujúci  predseda návrhovej komisie 

 
 

 

 
 

 

 
 

        Ing. Stanislav Winkler                                            Ing. Pavol Galamboš 

              overovateľ                                        overovateľ 

 
 

 

Bratislava 27.09.2022 
Spracovala :   Júlia Červenková 

zapisovateľka návrhovej komisie 


