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MESTSKÁ ČASŤ   BRATISLAVA–NOVÉ  MESTO 
 

 

 
U Z N E S E N I A 

zo  43.  zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

konaného dňa 13. októbra 2022 

 

1. Schválenie programu rokovania 
Uznesenie 43/01 

2. Voľba členov návrhovej komisie 
Uznesenie 43/02 

3. Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení 
Uznesenie 43/03 

4. Návrh na doplnenie druhého použitia zdrojov z bankového úveru 
Uznesenie 43/04 

5.  Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti pre projekt „MŠ Vihorlatská – rozšírenie kapacít“ 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 

6. Návrh na prijatie ponuky MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 

21 15 43 pre Základnú školu s Materskou školou Kalinčiakova 12, Bratislava – rekonštrukcia zdroja 

tepla a zabezpečovanie dodávky tepla  
Uznesenie 43/005 

7. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parcelné 

číslo 12780/1, 12781/7, 12781/8, 12781/9, katastrálne územie Nové Mesto, zapísané na liste 

vlastníctva č. 5510, v záujme realizácie stavebného zámeru „Predĺženie Tomášikovej ulice, 

Vajnorská – Račianska“ v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne 

námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481 
Uznesenie 43/06 

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

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 

10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, 

Rožňavská 1A, 831 04  Bratislava 
Uznesenie 43/07 

9. Návrh na schválenie prenájmu bytu na Bojnickej ulici č. 21 pre neziskovú organizáciu DEPAUL, 

IČO: 37924443 na dobu určitú – 1 rok 
Uznesenie 43/08 

10. Návrh na zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove domu kultúry na Vajnorskej ulici 

v Bratislave do správy Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 

00245771  
Uznesenie 43/09 

11. Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 13444/108, o výmere 877 m2, 

zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Nové Mesto od vlastníka pozemku Istrochem Reality, a.s.  
Uznesenie 43/10 

12. Návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu Bratislava 3 
Uznesenie 43/11 

13.  Prejednanie viacerých petícií týkajúcich sa zachovania bufetu „Koliesko!“ v parku na Račianskom 

mýte 
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 Uznesenie 43/12 

14. Rôzne 

14.1 Návrh na výmenu bytu č. 46 na Bojnickej 23 nájomkyni Božene Farkašovej 

Poslanecký návrh poslankýň Ing., Mgr. Kataríny Šebejovej, PhD. a Ing. Kataríny Augustinič 
Uznesenie 43/13.1  

Uznesenie starosta nepodpísal 

14.2 Návrh na zrušenie uznesenia č. 30/18 z 13.07.2021 o zámere prevodu bytov v bytových 

domoch súp. Č. 6959, 7694 a 7545 na Bojnickej ulici v Bratislave do vlastníctva tým 

nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu 

určitú, ak o kúpu bytu požiadajú 

Poslanecký návrh poslankýň Ing., Mgr. Kataríny Šebejovej, PhD. a Ing. Kataríny Augustinič 
Uznesenie 43/13.2  

 

 

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-14  nasledovné uznesenia 

: 

 

43/01 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

 program rokovania  

- s pripomienkami : 

vypustiť body 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22 
       Hlasovanie Za:            19  
                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa 

      

  0                                              Starosta 

43/02 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

členov návrhovej komisie 

Mgr. Peter Weiss – zastupujúci predseda 

Roman Štamberský 

Mgr. Ing. Katarína Šebejová, PhD. 
- bez  pripomienok                                                        

       Hlasovanie Za:       19  

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

43/03 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

overovateľov záznamu a uznesení 

Ing. Pavol Galamboš  

Ing. Stanislav Winkler 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:           18  

                       Proti:          0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                              Starosta 

43/04 Miestne zastupiteľstvo 

1.  s c h v a ľ u j e  

čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Novostavba MŠ Teplická“ vo výške 

300 tis. Eur, čo predstavuje navýšenie v zmysle dodatkov č. 1 až č. 3. k pôvodne uzatvorenej 

zmluve o dielo č. ÚEZ 35/2022 zo dňa 25.02.2022 

 

2.  ž i a d a 

 starostu mestskej časti 

aby zabezpečil administratívny postup čerpania návratných finančných prostriedkov 

z bankového úveru na schválené účely 

- bez  pripomienok                                                           
       Hlasovanie Za:           20  
                       Proti:           0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:       0                                              Starosta 
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05 Materiál 

Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti pre projekt „MŠ Vihorlatská – rozšírenie kapacít“ 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania 

 
43/05   Miestne zastupiteľstvo  

A. p r i j í m a  
ponuku MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 21 15 43 

(ďalej „dodávateľ“), zo dňa 12.09.2022, ktorá sa týka rekonštrukcie zdroja tepla – 

odovzdávajúcej stanice tepla (ďalej „OST“) na Základnej škole s Materskou školou 

Kalinčiakova 12, Bratislava, (ďalej „základná škola s materskou školou“) po odkúpení 

existujúcich tepelno-technických zariadení (ďalej „TTZ“) zo strany dodávateľa, následnej 

rekonštrukcie OST a následného prevádzkovania OST dodávateľom,  

za týchto podmienok:  

- mestská časť ako vlastník TTZ odpredáva dodávateľovi TTZ nachádzajúce sa v OST v 

budove základnej školy s materskou, za kúpnu cenu vo výške určenej znaleckým 

posudkom, ktorý zabezpečí mestská časť na svoje náklady, pred samotnou kúpou sa 

odzveria TTZ základnej škole s materskou školou,  

- základná škola ako odberateľ tepla uzavrie s dodávateľom zmluvu o dodávke tepla do 

budovy základnej školy na Kalinčiakovej ulici na dobu určitú 15 rokov, ako aj nájomnú 

zmluvu s dodávateľom, ktorá umožní dodávateľovi umiestnenie zrekonštruovanej/ novej 

TTZ v OST, pričom výška nájomného bude 1€/m2/rok,  

- dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady rekonštrukciu/ výmenu TTZ v OST, zaviaže sa na 

vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť TTZ v OST počas celej doby platnosti 

zmluvy o dodávke tepla do budovy základnej školy a garantuje, že ceny dodávky tepla 

budú vo výške podľa rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v cenovej lokalite 

Bratislava  

- mestská časť ukončí zmluvu o dielo č. 128/2022 so spoločnosťou SETING Bratislava s.r.o 

na stavbu novej kotolne  

 

B. s p l n o m o c ň u j e  
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a riaditeľa Základnej školy s materskou 

školou, Kalinčiakova 12, Bratislava  

k vykonaniu právnych krokov vedúcich k naplneniu tohto uznesenia, v zmysle ponuky 

dodávateľa zo dňa 12.09.2022 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        19  
                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    0                                              Starosta 

43/06   Miestne zastupiteľstvo  
  s c h v a ľ u j e  

uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - podľa doručeného návrhu, 

ako aj následné uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena - ktorá bude v súlade s 

doručeným návrhom, a to na pozemkoch registra „C“ KN  

- parcelné číslo 12780/1, ostatná plocha, o výmere 30606 m2, 

- parcelné číslo 12781/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere, o výmere 1198 m2, 

- parcelné číslo 12781/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere, o výmere 1200 m2, 

- parcelné číslo 12781/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere, o výmere 486 m2,  

katastrálne územie Nové Mesto, evidované na liste vlastníctva č. 5510, ktoré sú vo vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

; v rozsahu následne vymedzenom v geometrickom pláne, ktorý bude zodpovedať doručenému 

návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

; s obsahom : „právo trvalého umiestnenia dopravných stavieb komunikácie, chodníkov pre 

peších, inžinierskych sietí a príslušenstva daných stavieb, právo vstupu a vjazdu na zaťažené 

pozemky za  účelom zriadenia, užívania, udržiavania, opráv, úprav, údržby daných stavieb, 

právo prechodu a prejazdu cez dané dopravné stavby“ 
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; a to in personam v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne 

námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481 

; odplatne za 1 € 

; na dobu neurčitú 

 

; za podmienky :  

- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude zo strany budúceho 

oprávneného z vecného bremena podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia v miestnom 

zastupiteľstve 

- pokiaľ nebude takáto zmluva v uvedenej lehote podpísaná zo strany budúceho oprávneného 

z vecného bremena, stráca toto uznesenie platnosť 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        20 

                       Proti:            0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        0                                       Starosta 

 
43/07   Miestne zastupiteľstvo  

  s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 

10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, 

Rožňavská 1A, 831 04  Bratislava 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:         20 

                       Proti:            0                                 Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:        0                                          Starosta 

43/08   Miestne zastupiteľstvo  
  s c h v a ľ u j e  

nájom bytu č. 12, ktorý sa nachádza na 1. podlaží bytového domu so súp. č. 6956 postavenom 

na pozemku - parc. č. 17090/24 na Bojnickej ulici č. 21 v Bratislave, v katastrálnom území Nové 

Mesto a zapísanom na liste vlastníctva č. 2382 (ďalej „predmet nájmu“)  

; nájomcovi –DEPAU SLOVENSKO, n. o., so sídlom Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava, 

IČO:   37924443 (ďalej „nájomca“) 

; na účel – zabezpečenia bývania pre osoby s ťažkými existenčnými problémami pre opätovné  

plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti 

; na dobu určitú 1 rok odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy 

; nájomné a služby spojené s nájomným bude hradiť nájomca 

; 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 umiestni 

osoby, ktoré sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii a ktorí potrebujú pre svoj ďalší rozvoj stabilné 

bývanie 

; 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, 

- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        19 

                       Proti:           0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:       1                                           Starosta 

43/09   Miestne zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e 

zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove domu kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave do 

správy Strediska kultúry Bratislava–Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 00245 771 od 

01.10.2022 

; v obstarávacej cene 109 396 € 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        19 

                       Proti:           0                                 Mgr. Rudolf Kusý 
 Zdržali sa:       0                                           Starosta 
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43/10   Miestne zastupiteľstvo  

  s c h v a ľ u j e  

prenájom pozemku registra “C“ KN parc. č. 13144/108, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

877 m2, v k.ú. Nové Mesto, ktorý vznikne na základe geometrického plánu č. 88/2022 

oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 13444/10, o výmere 19643 m2, zastavané 

plochy a nádvoria, evidovaného na LV č. 4213, 

; v prospech mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako nájomcu  

; od prenajímateľa Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, Bratislava, IČO: 35 797 525 

; za účelom rozšírenia plochy areálu školy ZŠ s MŠ Odborárska na účely športových 

a voľnočasových aktivít pre deti z materskej školy a žiakov základnej školy 

; na dobu určitú 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 

; za nájomné vo výške vyrubenej dane z nehnuteľnosti za predmetný pozemok za príslušný 

kalendárny rok 
; za podmienok: 

 mestská časť je oprávnená predmet nájmu prenechať do podnájmu ZŠ s MŠ Odborárska, 

pričom výška nájomného pre podnájomcu nesmie presiahnuť výšku dohodnutého nájomného 

v nájomnej zmluve 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        19  

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

 
43/11   Miestne zastupiteľstvo  

  s c h v a ľ u j e  

Adama Valčeka do funkcie prísediaceho Okresného súdu Bratislava III na volebné obdobie 

rokov 2022-2026 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        15  

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

 
43/12   Miestne zastupiteľstvo  

po oboznámení sa s predloženými petíciami za zachovanie budovy a prevádzky bufetu 

a priestorov „Kolieska“ 

A. berie na vedomie 

B. ž i a d a 

miestneho kontrolóra o vykonanie mimoriadnej kontroly a preverenie celého procesu od 

predloženia uznesenia návrhu na zmenu rozpočtu pre rekonštrukciu obslužného objektu 

Kolieska a jeho priestorov zo dňa 28.6.2022 až po vyhlásenie VOS (verejnej obchodnej 

súťaže) EKO-podnikom VPS, s dôrazom na postupnosť, schvaľovanie, realizáciu, nákup 

resp. obstarávanie a vyhlásenie VOS.  
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        20  
                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    0                                              Starosta 

 

 

43/13.1 Miestne zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e 

; výmenu prenajatého bytu – garsónky o výmere 27,15 m2 - č. 46 v bytovom dome Bojnickej 

ul. č. 23 v Bratislave, súp. číslo 7694 v k.ú. Nové Mesto  za byt č. 1 alebo byt č. 2, ktoré sú 

vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto podľa L. V. č. 6545 a nachádzajú sa 

v bytovom dome na Odborárskej ulici, vchod č. 4, súpisné číslo 1272, postavenom na 

pozemku – parcele reg. „C“ č. 12789/2 v k.ú. Nové Mesto (ďalej v texte ako „náhradný 

byt“) a to nájomcovi Božene Farkašovej 

; na dobu určitú, za účelom stabilizácie zdravotného stavu matky a do nadobudnutia 

plnoletosti maloletého syna 
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B.  s p l n o m o c ň u j e 

            starostu mestskej časti 

     k podpísaniu Dodatku k nájomnej zmluve zo dňa 23.06.2017, predmetom ktorého je výmena 

bytu, resp. pridelenie náhradného bytu za nasledovných podmienok:  

1. Dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 23.06.2017 bude nájomcom podpísaný v lehote 

najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, pričom 

v prípade ak Dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 23.06.2017 nebude nájomcom v určenej 

lehote podpísaný, toto uznesenia stráca platnosť. 

2. Nájomca do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku predloží 

mestskej časti notársku zápisnicu s exekučným titulom vypratania bytu v prípade ak 

dôjde k skončeniu nájomnej zmluvy zo dňa 23.06.2017 z akéhokoľvek dôvodu. 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:        14  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    1                                              Starosta 

 

Uznesenie starosta nepodpísal 

 

43/13.2 Miestne zastupiteľstvo 

       r u š í  
uznesenie číslo 30/18 z 13. 7 2021 o zámere prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 

6959,7694 a 7545 na Bojnickej ulici v Bratislave do vlastníctva tým nájomcom, ktorí majú 

nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu neurčitú, ak o kúpu bytu 

požiadajú. 
- bez  pripomienok                                                           

       Hlasovanie Za:          9  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    8                                              Starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ignác Olexík, PhD.            Mgr. Rudolf Kusý 

                     prednosta                  starosta 

 

 

 

Mgr. Peter Weiss 

zastupujúci predseda návrhovej komisie 

 

 

 

 

       Ing. Pavol Galamboš                       Ing. Stanislav  Winkler 

              overovateľ                                        overovateľ 

 

 

 

 

 

Bratislava 13.10.2022 

Spracovala :   Júlia Červenková 

zapisovateľka návrhovej komisie 


