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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo 
konštatuje, že: 
 
 

1. Trvá plnenie uznesení: 

21/08C;  
22/33; 22/34; 
05/03 D; 
06/04/01; 
08/09; 08/10; 08/11; 08/16 
10/06-C,D;10/15; 
11/06; 11/15 
12/11 
 

2. Splnené boli uznesenia: 

12/04;12/06;12/08;12/09;12/10;12/12;12/13;12/14;12/15;12/16;12/17;12/20;12/21;12/23;12/24;12/2
6; 
12/27;12/28;12/30;12/33;12/34;12/35;12/36;12/37;12/39;12/43.1;12/43.2; 
 
 

3. Zrušené boli uznesenia: 

12/05;12/07;12/18;12/19;12/22;12/25;12/29;12/31;12/32;12/38;12/40 
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1. Trvá plnenie uznesení: 
 
 
Dátum prijatia uznesenia: 15.04.2014 
21/08 C Miestne zastupiteľstvo:  
schvaľuje 
C. poveruje 
prednostu Miestneho úradu B-NM  zabezpečením spracovania Územného plánu zóny Jelšová. 
-bez pripomienok 
Vyhodnotenie: v konaní 
Poznámka:  
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014 
22/33 Miestne zastupiteľstvo: 
žiada 
starostu, 
aby podal návrh na stavebný úrad na začatie územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Biely 
Kríž a Mierová kolónia 
Vyhodnotenie: v konaní 
Poznámka: 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014 
22/34 Miestne zastupiteľstvo: 
žiada 
starostu, 
o obstaranie, spracovanie a prerokovanie Dopravno-urbanistickej štúdie Račianska ulica a Vajnorská 
ulica v mestskej časti Bratislava- Nové Mesto 
Vyhodnotenie: v konaní 
Poznámka:: 
Dátum prijatia uznesenia: 29.4.2015 
05/03 D Miestne zastupiteľstvo 
D.  ž i a d a 
     starostu MČ, 
aby pravidelne zabezpečoval prezentáciu návrhu rozpočtu mestskej časti pred všetkými poslancami miestneho 
zastupiteľstva a to v dostatočnom časovom predstihu pred jeho predložením na rokovanie komisií miestneho 
zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a to tak, aby mali poslanci možnosť podávať k nemu 
pripomienky a návrhy. 
Vyhodnotenie: v konaní 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 7.5.2015 
06/04/01 Miestne zastupiteľstvo     
ž i a d a 
starostu MČ B-NM, 
aby pravidelne zabezpečoval, aby sa na všetkých pozvánkach na kultúrne, spoločenské a iné akcie (napr. brigády, 
atď.), ktoré sú financované plne alebo čiastočne z prostriedkov mestskej časti, alebo na ktorých sa mestská časť 
organizačne, materiálne, personálne alebo iným spôsobom podieľa, uvádzalo namiesto slovných spojení „starosta 
MČ Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý pozýva“ alebo „starosta MČ Bratislava – Nové Mesto Mgr. 
Rudolf Kusý a miestni poslanci pozývajú“ slovné spojenie „Mestská časť Bratislava – Nové Mesto pozýva“ 
Vyhodnotenie: v konaní 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2015 
08/09    Miestne zastupiteľstvo 

1. zrušuje  
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/27.2 zo 
dňa 16.06.2015 

2. žiada starostu 
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1. aby požiadal Bratislavský samosprávny kraj o delimitáciu časti pozemku registra „C“ 
KN parc. č. 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. 
Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196 vo výlučnom vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja, v prospech hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
v predpokladanom rozsahu 2000 m2, z dôvodu plánovanej výstavby športoviska pre 
potreby detí a mládeže, 

2.  aby požiadal hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu o následné zverenie 
predmetnej časti pozemku registra 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané 
plochy a nádvoria v k.ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196. 

 
  3.  schvaľuje 

zámer, na predmetnej časti pozemku registra „C“ parc. č. 13132/2 o celkovej výmere 
9716 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196, po 
jeho zverení, vybudovať športovisko pre potreby detí a mládeže, najmä v súvislosti 
s preventívnymi opatreniami zamedzujúcimi drogovej závislosti a následnej kriminality 
mládeže, ako aj s účelovým využitím priestoru športoviska pre cyklistov, korčuliarov 
a iné druhy dynamických športov. 

- bez  pripomienok         Hlasovanie : za  :  13 
                                                                         proti :    0 

                    zdržali sa  :   3 

Vyhodnotenie: v konaní 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015 
08/10    Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a  
starostu mestskej časti, 
aby pravidelne zabezpečoval zverejňovanie všetkých rozpočtových opatrení na oficiálnej 
internetovej stránke mestskej časti a to najneskôr do päť pracovných dní odo dňa ich podpisu 
starostom mestskej časti, alebo inou poverenou osobou 
       Termín plnenia: trvale 

           Hlasovanie : za  :  17 
                                                                         proti :   0 

                     zdržali sa  :   0 

Vyhodnotenie: v konaní 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015 
08/11    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2015-2017 v časti Kapitálové 
výdavky – Územné plánovanie (kapitola 4.1.3) tak, že sa do tejto kapitoly pridáva 
vypracovanie Územného plánu zóny Krahulčia s plánovaným rozpočtom na rok 2015 vo 
výške 5 000,00 €. V rámci predmetnej kapitoly sa znížia plánované náklady na Územný plán 
zóny Horná Mlynská dolina zo 7 500,00 € na 5 000,00 € (teda mínu 2 500,00 €) a na Územný 
plán zóny Nobelova zo 7 900,00 € na 5 400,00 € (tiež mínus 2 500,00 €) 

           Hlasovanie : za  :  17 
                                                                         proti :   0 

                     zdržali sa  :   0 

Vyhodnotenie: v konaní 
Poznámka: bude vyhodnotené prijatím záverečného účtu za rok 2015 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015 
08/16    Miestne zastupiteľstvo 

ž i a d a  
starostu mestskej časti, 
aby informoval písomne všetkých poslancov o každom väčšom investičnom zámere, ktorý má 
10 a viac bytových jednotiek alebo porovnateľný rozsah zariadení občianskej vybavenosti už 
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v čase prípravy stanoviska mestskej časti k predmetnému zámeru v rozsahu – investor, zámer, 
stručný charakter, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť. 
         Termín plnenia: trvalý 

           Hlasovanie : za  :  17 
                                                                         proti :   0 

                     zdržali sa  :   0 

Vyhodnotenie: v konaní 
======================================================================== 
 
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015 
10/06    Miestne zastupiteľstvo 

 
C. s p l n o m o c ň u j e 

1. starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity 
a úlohy rozpočtového hospodárenia 

2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny mimorozpočtových 
fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu 

 
D. ž i a d a  

starostu mestskej časti, 
aby preveril možnosť dofinancovania rozpočtu pre EKO podnik VPS navýšením o 100 
tisíc Eur. 

- bez  pripomienok Hlasovanie:   za: 21 
   proti:     0 
     zdržali sa:   1 

Vyhodnotenie: v konaní 
======================================================================== 
 
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015 
10/15    Miestne zastupiteľstvo 
             A.  s ch v a ľ u j e 

Správu z kontroly vykonania inventarizácie majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové 
Mesto ku dňu 31.102.2014, vrátane usporiadania rozdielov 

A. u k l a d á 
spracovať internú smernicu o evidovaní, odpisovaní a presunoch majetku a internú 
smernicu o vyraďovaní a likvidácii majetku 

- bez  pripomienok Hlasovanie:   za: 17 
   proti:     0 
     zdržali sa:   0 
    

 
Vyhodnotenie: v konaní 
=================================================================== 
11/06    Miestne zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie 
  informáciu o realizácii, časovom a obsahovom harmonograme Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2015-2020 

B. menuje 
členov Riadiaceho tímu PHSR a členov pracovných skupín PHSR v nasledovnom zložení: 
1.Riadiaci tím PHSR mestskej časti Bratislava –Nové Mesto 
   Gestor : Ing. Daša Effenbergerová, 
Hl. koordinátor a spracovateľ: Ing Ľubomír Macák.    
Koordinátor : PhDr. Alena Schinglerová  
1 Ing. Ľudovít Kolárik      
2. Ing. Milan Cagáň,MPH 
3. Ing. Ivan Svetlovský 
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4.  Mgr. Vladimír Novák 
5.  Mgr. Iveta Marčíková 
6.  Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková 
7.  Ing. arch. Marta Závodná 
8.  Júlia Červenková 
9.  RNDr. Jana Ondrová  
10. Ing. Tomáš Hanulík  
11. Mgr. Lukáš Bulko 

 
2.  Pracovné skupiny PHSR mestskej časti Bratislava –Nové Mesto 
 
1.   pracovná skupina: vzdelávanie, kultúra, šport a voľný čas (11 členov) 

1.  Ing. Tomáš Hanulík  
2.   Ing. Zuzana Rattajová 
3.   Mgr. Dušan Rafaj 
4.  JUDr. Korček Tomáš 
5.  Ing. Líška Marek 
6.  JUDr. Mikulec Richard 
7.  Mgr. Norovský Marek 
8.  Arvayová Dagmar 
9.  Goldschmied Miroslav 
10. Ing. Andrea Vítková  
11. Mgr. Zuzana Kriglerová 

 
2.   pracovná skupina: sociálne veci a zdravotníctvo (10 členov) 

1.  Mgr. Iveta Marčíková 
2.  Peter Ágoston 
3.  Ing. Katarína Šebejová, PhD. 
4.  MUDr. Jozef Dubravický  
5.  Ing. Libor  Gašpierik  
6.  JUDr. Richard Mikulec  
7.  Mgr. Edita  Ferenczyová  
8.  PhDr. Mgr. Ľuboš  Fiam  
9.  Branislav Filipovič  
10. Ing. Mária Kaducová  

 
3.  pracovná  skupina: cestovný ruch, podnikanie a práca (10 členov ) 

1.   RNDr. Jana Ondrová  
2.  Ing. Jozef Bielik 
3.   Ing. Katarína  Augustinič  
4.   Andrej  Balga, MBA 
5.   Ing. Marek Líška 
6.   Ing. Pavol Galamboš  
7.   Mgr. Vladimír  Mikuš 
8.   Vladimír Margolien  
9.   Ing. Stanislav Winkler 
10. Ing. Andrea Petríková  

   
4.  pracovná  skupina: dopravná a technická infraštruktúra, životné prostredie (14 

členov) 
1.  Ing. arch. Marta Závodná 
2.  Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
3.  MUDr. Pavol  Dubček  
4.  Ing. Katarína Šebejová, PhD. 
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5.  Mgr. Dan Sládek 
6.  Ing. Jakub Mrva 
7.  Mgr. Ivan  Štefanka 
8.  Ing. Andrej Árva 
9. Ing.arch. Peter Vaškovič  
10. Mgr. Edita  Pfundtner 
11. Ing. arch. Milan Beláček  
12. Ing. Helena Bánska, CSc. 
13. Ing. arch. Otto Novitzky 
14. Ing. Jana Hodúrová 

 
5.  pracovná skupina: moderná, proti korupčná a transparentná  samospráva  a   

bezpečnosť občanov (6 členov) 
1. Ing. Ivan Svetlovský 
2. Mgr. Dušan Rafaj 
3. MUDr. Dubček Pavol 
4. Ing. Rattajová Zuzana 
5. Mgr. Norovský Marek 
6. Mgr. Sládek Dan 
7. Ing. Gašpierik Libor 

- bez  pripomienok Hlasovanie:   za: 18 

   proti:     0 

     zdržali sa:   2 

 
Vyhodnotenie: v konaní 
=================================================================== 
11/15    Miestne zastupiteľstvo 

žiada starostu mestskej časti 
a) o spracovanie a zverejnenie informácie o aktuálnom stave rozpracovanosti a o časový 

harmonogram spracovania ÚPZ Biely kríž, Mierová kolónia, Ľudová štvrť, Dimitrovka, 
Zátišie (Emiháza) 
Termín: do 28. februára 2016 

b) o spracovanie časového harmonogramu prác potrebných na vyhlásenie stavebnej uzávery 
na Kramároch a Kolibe a ich predloženie na rokovanie komisií, miestnej rady 
a zastupiteľstva 
Termín: do konca marca  2016 

c) o pripravenie časového harmonogramu na spracovanie generelu dopravy mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto, resp. dopravno-urbanistickej štúdie Račianskej a Vajnorskej ulice 
Termín: do konca marca 2016 

d) o identifikovanie nákladov (vrátane personálnych nákladov na úrade) potrebných na 
zabezpečenie jednotlivých krokov vedúcich k vyhláseniu stavebnej uzávery v lokalite 
Kramáre, Koliba, Biely kríž, Mierová kolónia, Ľudová štvrť, Dimitrovka, Zátišie 
(Emiháza) a prípravu materiálu na zmenu rozpočtu s cieľom zabezpečiť nutné zdroje na 
pokrytie predmetných nákladov 
Termín: do 5. apríla 2016 

e) 1.  aby  začal  proces  obstarávania  územného  plánu  zóny  v časti  ohraničenej  ulicami  
            Jaskový rad, Vančurova, Pod strážami, Na pažiti, Podkolibská  

2. aby zabezpečil proces územného konania o stavebnej uzávere na lokalitu ohraničenú 
ulicami Jaskový rad, Vančurova, Pod strážami, Na pažiti, Podkolibská na nevyhnutne 
potrebný čas do doby schválenia územnoplánovacej dokumentácie, najviac však na 5 
rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere 

Termín: priebežne 
f) 1.  aby začal proces obstarávania zmien a doplnkov územného plánu zóny Podhorský pás 
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            v časti ohraničenej ulicami Podkolibská, Jeséniova, Strážna, Bobuľová, Viniferová 
a to tak, aby bolo možné v tejto časti stavať výlučne rodinné domy  

2.  aby zabezpečil proces územného konania o stavebnej uzávere na lokalitu ohraničenú 
ulicami Podkolibská, Jeséniova, Strážna, Bobuľová, Viniferová na nevyhnutne 
potrebný čas do doby schválenia územnoplánovacej dokumentácie zmeny a doplnky 
územného plánu zóny Podhorský pás, najviac však na 5 rokov odo dňa právoplatnosti 
rozhodnutia o stavebnej uzávere 

Termín: do priebežne 
 

- bez  pripomienok Hlasovanie:   za: 21 

   proti:     0 

     zdržali sa:   0 

 
Vyhodnotenie: v konaní 
=================================================================== 
 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/11    Miestne zastupiteľstvo 
             s ch v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016 takto: 
 
Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 52 800 € 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma v EUR 

 121002 41  0027 Daň zo stavieb + 19 270,00 

 111003 41  0024 Výnos dane z príjmov 
poukázaný samospráve 

+ 33 530,00 

 
Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 52 800 EUR. 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma v EUR 

0111 633002 41 1.1.3 0120 Výpočtová technika + 10 000,00 

0620 641001/1 41 6.2 0131 EKO – bežný transfer + 40 000,00 

0820 600 41 7.4  Knižnica BNM - mzdy        +2 800,00 

 
  Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 100 000 € 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 

0510 717 001 46 4.3 0612 Kontajnerové stojiská + 15 000,00 

0660 717002/354 46 4.3 0612 Športovisko Plzenská + 4 000,00 

09xx 700 46 8.2 0401 ZŠ Cádrova - kotol + 6 000,00 

09xx 700 46 8.2 0407 ZŠ Sibírska - kotol + 3 700,00 

0912 716 46 4.3 0403 ZŠ Jeséniova - telocvičňa + 10 000,00 

0912 717002 46 4.3 0400 Rekonštrukcie ZŠ s MŠ + 61 300,00 

 
          Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových operácií vo výške 100 000 € 

FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (EUR) 
 454001 46  024 Prevod z Rezervného fondu + 100 000,00 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   13  

                       Proti:   0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                                Starosta 
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Vyhodnotenie: v konaní 
Poznámka: vyhodnotí sa prijatím záverečného účtu za rok 2016 
=================================================================== 
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2. Splnené boli uznesenia: 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/04  Miestne zastupiteľstvo 
           k o n š t a t u j e,  že 

1. trvá plnenie uznesení:  
21/08C; 22/33; 22/34; 05/03/D; 06/04.1;  08/09; 08/10; 08/11;  08/16; 10/06-C,D; 10/15; 
11/06; 11/15 

2.   splnené boli uznesenia: 
11/04; 11/05; 11/07; 11/08; 11/09; 11/10; 11/11; 11/112; 11/13; 11/17; 11/16 

             3.   zrušené boli uznesenia: 
      0 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   16  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 1                                                  starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/06    Miestne zastupiteľstvo 
             s ch v a ľ u j e 

Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015 
 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   15  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
12/08    Miestne zastupiteľstvo 
             s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2016, ktorým sa 
vydáva Trhový poriadok  v tržnici v OC FreschMarket, Rožňavská 1 A, Bratislava 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   12  

                       Proti:   1   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                                starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/09    Miestne zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e 
- v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) a § 18 písm. g) v spojení s § 18 c ods. 4 a § 18c 
ods. 5 zákona 269/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa predloženého návrhu na 
rok 2016 vo výške 2275,00 € s účinnosťou od 1.1.2016 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   16  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/10    Miestne zastupiteľstvo 
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s ch v a ľ u j e 
- plat starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vypočítaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 
253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov s navýšením podľa § 4 ods. 2 uvedeného 
zákona vo výške 3446,00 € 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   16  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/12   Miestne zastupiteľstvo 

po prerokovaní návrhu Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
A. s c h v a ľ u j e 

navrhnuté znenie čl. 1, ktorým sa Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky v znení  
dodatkov č. 1 až č. ... mení takto: 
z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty 
mestských častí v pomere 50% pre rozpočet Bratislavy s 50% a 50% pre rozpočty 
mestských častí, podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet 
Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68% pre rozpočet Bratislavy a 32% pre 
rozpočty mestských častí, príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa 
percentuálnych podielov, vypočítaných podľa počtu obyvateľov, prepočítaného počtu 
žiakov a počtu obyvateľov nad 65 rokov veku podľa osobitného predpisu152a) a podľa 
výnosu dane z nehnuteľností, ktoré zoberie na vedomie mestské zastupiteľstvo pri 
schvaľovaní rozpočtu Bratislavy, pričom mestským častiam Čunovo, Devín, Jarovce, 
Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica pridelí v poslednom mesiaci štvrťroka 
navyše rovnakú sumu z celkovej sumy 1.950.000,00 € na kalendárny rok, a o túto sumu 
zníži prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petržalka a Ružinov, pomerne 
podľa ich percentuálnych podielov uvedených vyššie 

 - bez pripomienok 

 
B. žiada starostu 

doručiť prípadné pripomienky k predloženému návrhu primátorovi hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislava 

Hlasovanie Za:   14  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/13    Miestne zastupiteľstvo 

po prerokovaní návrhu Dodatku č..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
odporúča  
Mestskému zastupiteľstvu  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
A. schváliť 

navrhnuté znenie Čl. I, ktorým sa  Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení dodatkov č. 1 až . ...   sa dopĺňa takto : 
1. V článku 73 sa dopĺňa písmenom zc), ktoré znie : 
„zc) vymedzí na návrh mestskej časti všeobecným záväzným nariadením úseky 

miestnych komunikácií I. až IV. triedy na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel, ustanoví minimálnu a maximálnu výšku úhrady za dočasné parkovanie 
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy, spôsob úhrady 
a spôsob preukázania jej zaplatenia.“ 

2. V článku 74 sa dopĺňa písmenom z), ktoré znie : 
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 „z)  navrhuje Bratislave úseky miestnych komunikácii I. až IV. triedy na dočasné 
parkovanie motorových vozidiel v mestskej časti ( ďalej len parkovacie miesta ), 
ustanoví všeobecne záväzným nariadením spôsob zabezpečenia prevádzky 
parkovacích miest na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy, výšku úhrady za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I. až IV. 
triedy vymedzených Bratislavou a ďalšie podrobnosti o spôsobe platenia úhrady 
a preukázania jej zaplatenia v mestskej časti. Ak prevádzku parkovacích miest 
zabezpečuje právnická osoba poverená mestskou časťou, tak všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích 
miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku 
parkovacích miest.“ 

- bez pripomienok 
 

B.   schváliť s pripomienkami 
       Doplnenie čl. 91 o ods.3 je potrebné upraviť s nasledovným znením: 

„(3)  výnosy z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy podľa článku 73 písm. zc) a sankcií 
za porušenie osobitného predpisu, zníženú o náklady súvisiace so správou, 
údržbou a budovaním parkovacích miest, výberom a vymáhaním úhrad za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel, sa rozdelia medzi Bratislavu a mestskú 
časť zapojenú do systému dočasného parkovania v pomere 25% pre Bratislavu 
a 75% pre mestskú časť. 
Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená mestskou 
časťou, mestská časť uhradí Bratislave sumu zodpovedajúcu 25% výnosu z úhrad 
za dočasné parkovanie motorových vozidiel zníženú o náklady súvisiace so 
správou, údržbou a budovaním parkovacích miest, výberom a vymáhaním 
úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel. 

Hlasovanie Za:   14  

                       Proti:   0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/14    Miestne zastupiteľstvo 

zaujíma súhlasné stanovisko 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 
na území hlavného mesta SR Bratislavy, výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových 
vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatení 

 - s pripomienkou 

1. v § 2 ods. 7 opraviť na konci vety na ods. 6 písm. b). 
2. v § 4 ods. 2 písm c) za čiarku doplniť text: „resp. bez vyznačenej príslušnej parkovacej 

zóny,“ 
3. v § 4 ods. 3 písm c) za čiarku doplniť text: „resp. bez vyznačenej príslušnej parkovacej 

zóny,“ 
Hlasovanie Za:   13  

                       Proti:   0   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                                Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
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Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/15    Miestne zastupiteľstvo 
             s ch v a ľ u j e 

zverenie nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je 
v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na základe Protokolu č. 11 88 0082 05 00 zo 
dňa 09.03.2005 v tejto špecifikácií: 
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 19614/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 601 m2 
 v účtovnej hodnote 91 029,77 € (slovom: deväťdesiatjedentisíc dvadsaťdeväť EUR 77/100) 
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 19614/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 797 m2 
 v účtovnej hodnote 120 716,69 € (slovom: jednostodvadsaťtisíc sedemstošestnásť EUR 
69/100)  

 
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 19614/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 573 m2 
 v účtovnej hodnote 94 210,52 € (slovom: deväťdesiatštyritisíc dvestodesať EUR 52/100) 
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 19614/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 622 m2 
 v účtovnej hodnote 94 210,52 € (slovom: deväťdesiatštyritisíc dvestodesať EUR 52/100) 
a 
- stavba so súpisným číslom 2827, reštaurácia Snežienka na pozemku parc. č. 19614/6  
 v účtovnej hodnote 100 830,00 € (slovom: jednostotisíc osemstotridsať EUR) 
; katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva číslo 2275 
• pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava,               
IČO: 00 491 870 

• na dobu neurčitú 
• za účelom zabezpečenia starostlivosti a využívania zverovaného nehnuteľného majetku 
v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky lanovej dráhy a dopravy lanovej dráhy 
„Bratislava – Železná studnička – Kamzík“ podľa bodu 1 pod bodu 1.15. Zriaďovacej 
listiny v znení jej  dodatkov č. 1 až č. 11  

- s pripomienkou: 

aby riaditeľ príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS 
po zverení a v prípade obojstranného podpísania a účinnosti zverovacieho protokolu predložiť 
na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v termíne do 
30.09.2016 návrh/koncepčný materiál ďalšieho využitia a zhodnotenia zvereného majetku, 
stavby súp. číslo 2827, parc. č. 19614/6 (Snežienka) 

Hlasovanie Za:   14  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 

    

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/16    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
zverenie nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v tejto špecifikácií: 
- časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1 – ostatné plochy  
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 12781/16 – zastavané plochy a nádvoria 
- pozemky registra „C“ KN parc. č. 12780/27 až parc. č. 12780/170 - zastavané plochy 
a nádvoria  

; všetko o celkovej výmere 19 035,30 m2 a v účtovnej hodnote 1 971 486,02 € (slovom: jeden 
milión deväťstosedemdesiatjedentisíc štyristoosemdesiatšesť EUR 2/100)  

; v katastrálnom území Nové Mesto, evidované na liste vlastníctva číslo 5510 v rozsahu 
vyznačenom na katastrálne mape 

• pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava,               
IČO: 00 491 870 

• na dobu neurčitú 
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• za účelom:  
a) zariadenia administratívy, správy a riadenia;  
b) zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia; 
c) zariadenie na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu; 
d) zariadenie výrobných a nevýrobných služieb; 
e) skladový areál; 
f) zariadenie a vedenie technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia. 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   15  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/17    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
prenájom časti nebytového priestoru stavby so súpisným číslom 1602 evidovanej na liste 
vlastníctva číslo 3749 v katastrálnom území Nové Mesto, a to miestnosti č. 118 v rozsahu 
18,51 m2 podlahovej plochy a časti chodby v rozsahu 1,49 m2 
; za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu dvakrát týždenne, formou                     
prevádzkovania zubnej ambulancie  

; na dobu určitú piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy  
; pre MUDr. Viliama Schmiedta, trvale bytom Tulipánová 31, Rimavská Sobota  
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

; za nájomné vo výške: 35,00 €/ m2/ rok 
; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že zubná ambulancia priamo v priestoroch 
školy bude poskytovať zdravotnú starostlivosť aj žiakom a zamestnancom základnej školy, 
pričom po dohode s rodičmi žiakov, žiakov na ošetrenie a odvádza sestrička zo zubnej 
ambulancie a rovnako po ošetrení sú žiaci privádzaní do tried sestričkou, čím škola 
vychádza v ústrety rodičom žiakov. 

; za týchto podmienok: 
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 15 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej 
lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 

2. Nájomca spolu s nájomným bude škole uhrádzať aj zálohové platby za energie (elektrická 
energia, teplo a ohrev teplej úžitkovej vody), vodné, stočné, odvod zrážkovej vody 
a upratovanie chodby a to vo výške 0,4% z nákladov školy, čo je aj pomer prenajímaného 
rozsahu podlahovej plochy nebytových priestorov k celkovej podlahovej ploche nebytových 
priestorov školy. 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   15  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/20    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
prenájom časti pozemku registra „C“ KN, v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 13605/4, zastavané 
plochy a nádvoria, o celkovej výmere 12466 m2, evidovaného na LV č. 31, a to v rozsahu 40 
m2  
; na dobu neurčitú, trikrát týždenne, v dňoch utorok, štvrtok a sobota, v čase od 19:30 do 
21:00 hod. 
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pre občianske združenie Kresťania v meste, so sídlom Východná 7B, 831 06 Bratislava 
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
z dôvodu, že nájomca je organizáciou zabezpečujúcou verejnoprospešné projekty a pomoc 
ľuďom v núdzi a predmetný pozemok má záujem využívať na výdaj stravy pre ľudí v núdzi 
a nadväzujúcu pomoc ako napríklad zabezpečenie zdravotného ošetrenia, ošatenia, 
poradenstva, prípadne inej sociálnej pomoci 
; za nájomné vo výške: 1 €/rok 
; za podmienky: 
- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v 
miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej 
lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť 

- prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou 
dobou 

- nájomca zabezpečí dodržiavanie platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti 
Bratislava–Nové Mesto, najmä všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na pozemku, po celú dobu trvania nájmu 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   14  

                       Proti:   0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   1                                                Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/21    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
predaj pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Nové Mesto: 
- parc. č. 12355/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 17 m2, evidovaný na LV č. 2382 
- parc. č. 12355/9, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2, evidovaný na LV č. 2382 
- parc. č. 12355/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 140 m2, ktorý vznikol oddelením 
od pozemku registra „C“ KN parc. č. 12355/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 254 
m2, evidovaného na LV č. 2382, v súlade s geometrickým plánom č. 50/2015 

; v prospech manželov PhDr. Vahrama Chuguryana a PhDr. Simony Chuguryan, obaja bytom 
Semianova 2, 831 03  Bratislava 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 

      ; za kúpnu cenu vo výške 200,00 €/m2 v celkovej vo výške: 34 600,- € 
 ; za podmienok: 
- kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v 
miestnom zastupiteľstve  

- kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa obojstranného podpísania kúpnej 
zmluvy  

- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie 
stratí platnosť 

- v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcim v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie 
stratí platnosť. 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   14  

                       Proti:   0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
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12/23    Miestne zastupiteľstvo 
1. s c h v a ľ u j e  

zriadenie budúceho vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, 
ostatné plochy, o výmere 30 606 m2, v k.ú. Nové Mesto 
; za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení v rámci plánovanej 
inžinierskej stavby „B-NM, Tetmayerova, NNK“ a užívania, prevádzkovania, údržby, 
opráv, rekonštrukcie a modernizácie a akýchkoľvek stavebných úprav plánovanej 
stavby a jej odstránenia 

; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na zameranie vecných bremien 
po zrealizovaní plánovanej stavby 

; v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518 

; za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom 
 
2. s p l n o m o c ň u j e  
    starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého  
a) k podpísaniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
b) k podpísaniu realizačnej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá bude uzatvorená na 

základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
 ; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na zameranie vecných bremien po 
zrealizovaní plánovanej stavby 

; za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom 
; za podmienok: 
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude budúcim oprávneným 
z vecného bremena podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve  

- v prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude budúcim 
oprávneným z vecného bremena v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   13  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/24    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
zriadenie vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13442/23, zastavané 
plochy a nádvoria, o výmere 1 277 m2, v k.ú. Nové Mesto 

; za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení v rámci plánovanej 
inžinierskej stavby „Obytná zóna Nobelova“ a užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, 
rekonštrukcie a modernizácie a akýchkoľvek stavebných úprav stavby a jej odstránenia 

; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom č 15/2015 na vyznačenie 
vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí 

; v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518 

; za jednorazovú odplatu vo výške 70 /,m2 
; za podmienok: 
- zmluva o zriadení vecného bremena bude budúcim oprávneným z vecného bremena 
podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve  

- odplata za zriadenie vecného bremena bude uhradená v lehote 15 dní odo dňa účinnosti 
zmluvy o zriadení vecného bremena, 

- v prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude budúcim 
oprávneným z vecného bremena v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   14  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 
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Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/26    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   13  

                       Proti: 1    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/27    Miestne zastupiteľstvo 

na základe vzdania sa 
o d v o l á v a 
1.  Ing. Stanislava Winklera z funkcie člena Dotačnej komisie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
2.  Ing. Andreu Vítkovú z funkcie člena s hlasom poradným z Dotačnej komisie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   14  

                       Proti: 2   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/28    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
Vecný plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto na rok 2016 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   15  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 2                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/30    Miestne zastupiteľstvo 

na základe uznesenia Dotačnej komisie č 2.13 
s c h v a ľ u j e 
dotácie v upravenej výške 5.000,- € pre SLOBODNÝ BAJKER – Projekt „Bikepark Koliby – 
vybudovanie nových pasáží trate 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   17  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/33    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
dotáciu vo výške 4 000,- € pre Kresťania v meste, Východná 7b, 831 06 Bratislava – Projekt 
„Mobilný výdaj stravy a terénna práca s cieľom integrácie ĽbD“ 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   15  
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                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/34    Miestne zastupiteľstvo 

na základe uznesenia Dotačnej komisie č 2.5 zo dňa 13.04.2016 
s c h v a ľ u j e 
dotáciu vo výške 3160,- € pre OZ Kramárčan, Rozvodná 11, 831 01 Bratislava – Projekt 
„Aktívny Kramárčan“ 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   12  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 4                                                Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/35    Miestne zastupiteľstvo 

na základe uznesenia Dotačnej komisie č 2.6 zo dňa 13.04.2016 
s c h v a ľ u j e 
dotáciu vo výške 2565,- € pre OZ Ježkove oči, Hattalova 12B, 831 03 Bratislava – Projekt 
„Cyklodielňa 2016“ 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   13  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 4                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/36    Miestne zastupiteľstvo 

na základe uznesenia Dotačnej komisie č 2.8 zo dňa 13.04.2016 
s c h v a ľ u j e 
dotáciu vo výške 5000,- € pre OZ Rodinné centrum Kramárik, Uhrova 18, 831 01 Bratislava – 
Projekt – „Zvedavé deti“ 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   13  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 1                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/37    Miestne zastupiteľstvo 

na základe uznesenia Dotačnej komisie č 2.9 zo dňa 13.04.2016 
s c h v a ľ u j e 
dotáciu vo výške 4000,- € pre Depaul Slovensko, Kapitulská 18, 814 14 Bratislava – Projekt – 
„Prevádzka útulkov pre ľudí bez domova“ 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   12  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 3                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/39    Miestne zastupiteľstvo 

na základe uznesenia Dotačnej komisie č 2.12 zo dňa 13.04.2016 
s c h v a ľ u j e 
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dotáciu vo výške 4 000,- € pre OZ Vagus, Čelakovského 2, 811 03 Bratislava – Projekt – 
Prácou do života“ 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   15  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 24.5.2016 
12/43.1 Miestne zastupiteľstvo 
             s ch v a ľ u j e 

doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové  
Mesto nasledovne: 
v Čl. 11 – Vystúpenie občanov sa dopĺňajú nové odseky 4, 5 a 6 znenia: 
„(4) V rámci dopoludňajšieho rokovania so začiatkom rokovania zastupiteľstva obvykle 

o 9,00 hodine, sa o 11,00 hodine zaradí bod „Vystúpenie občanov“ v dĺžke maximálne 
30 minút“ 

„(5) Pokiaľ je zastupiteľstvo mestskej časti zvolané popoludní so začiatkom rokovania 
zastupiteľstva obvykle o 13,00 hodine, resp. 14,00 hodine, sa o 15,00 hodine zaradí bod 
„Vystúpenie občanov“ v dĺžke maximálne 30 minút“ 

„(6)   Ak rokovanie miestneho zastupiteľstva skončí pred 11,00 hodinou ale v prípade 
popoludňajšieho rokovania pre 15,00 hodinou, bod „Vystúpenie občanov“ bude 
zaradený skôr za bodom „Rôzne“ 

Hlasovanie Za:   12  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 2                                                  Starosta 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 24.5.2016 
12/43.2    Miestne zastupiteľstvo 
                s ch v a ľ u j e 

zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, 
Kalinčiakova 12 v zložení: 
Ing. Arch. Peter Vaškovič 
Peter Ágoston 
Ing. Katarína Augustinič 
Ing. Andrea Vítková 

 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
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3. Zrušené boli uznesenia 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/05    Miestne zastupiteľstvo 

n e s c h v a ľ u j e  
Správu z kontroly zákonnosti súladu so všeobecne záväznými nariadeniami, hospodárnosti 
a efektívnosti v rámci poskytovania dotácií MČ B-NM za rok 2011-2012  

 Hlasovanie Za:   7  

                       Proti: 2    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 9                                                  starosta 

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/07    Miestne zastupiteľstvo 

n e s ch v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2016, ktorým sa 
vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY 
CENTER v Bratislave 

Hlasovanie Za:   7  

                       Proti:  1   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:  6                                                 starosta 

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/18    Materiál 

Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215 o výmere 37,2 m2, nachádzajúceho sa na 1. 
poschodí stavby - súpisné číslo 2934 – kotolňa Višňová, postavenej na pozemku registra „C“ 
KN parc. č. 5930/6, v k.ú. Vinohrady; na dobu určitú 10 rokov, od 01.04.2016 do 31.03.2026  
; pre nájomcu - spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16, Bratislava,              
IČO: 35 711 388 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nezískal dostatočný počet hlasov 
Hlasovanie Za:   14  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/19    Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
prenájom športového ihriska na Mikovíniho ulici postaveného na časti pozemku registra „C“ 
parc. č. 11903/1 a časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/297, v k.ú. Nové Mesto, 
v správe EKO –podnik verejnoprospešných služieb 
; na dobu určitú do 30.06.2016, trikrát týždenne, v dňoch utorok, streda a štvrtok, v čase od 
10:00 do 13:00 hod. pre Hotelovú akadémiu, so sídlom Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava 

; pre účel vyučovania telesnej výchovy 
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

z dôvodu, že sa jedná o o inštitúciu zabezpečujúcu vzdelávanie - strednú školu, ktorá bude 
ihrisko využívať na vyučovanie telesnej výchovy pre svojich žiakov, keďže nedisponuje 
dostatočnými vlastnými priestormi na tento účel 
; za nájomné za celú dobu nájmu vo výške: 1 € 
; za podmienky: 
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- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v 
miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej 
lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť 

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   16  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ- Hotelová akadémia nepodpísala zmluvu 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/22    Materiál 

Návrh na prenájom pozemku registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 7208/1, zastavané 
plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, evidovaného na LV č. 3673  
; na dobu určitú, po dobu trvania vlastníckeho práva p. Márie Cupákovej k stavbe so 
súpisným číslom 3525 postavenej na pozemku parc. č. 7208/1  
pre p. Máriu Cupákovú, bytom Jaskový rad 201/A, 831 01 Bratislava 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

nezískal dostatočný počet hlasov 
Hlasovanie Za:   13  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 3                                                Starosta 

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/25    Materiál 

Návrh dotácie pre SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV Bárdošova 12,  831 01 
Bratislava 
predkladateľ stiahol z rokovania 

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/29    Miestne zastupiteľstvo 

n e s c h v a ľ u j e 
dotácie pre OZ Odyseus, Haanova 10, 852 23 Bratislava - Projekt „Pomoc na ul. pri 
Trnavskom mýte“ 
a) vo výške 4 932, €  

Hlasovanie Za:   1  

                       Proti: 7    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 9                                                  Starosta 

 
 
b) vo výške 1 000,- € 

Hlasovanie Za:   3  

                       Proti: 6    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 8                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/31    Miestne zastupiteľstvo 

na základe uznesenia Dotačnej komisie č 2.10 zo dňa 07.04.2016 
n e s c h v a ľ u j e 
dotácie pre OZ Stopa, Hattalova 6, 831 03 Bratislava – Projekt „Ste tu spolu“ 

 Hlasovanie Za:   12  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 0                                                  Starosta 
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Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/32    Miestne zastupiteľstvo 

na základe uznesenia Dotačnej komisie č 2.2 zo dňa 13.04.2016 
n e s c h v a ľ u j e 
dotáciu vo výške 4000,- € pre OZ Vagus, Čelakovského 2, 811 03 Bratislava – Projekt 
„Streerwortk – terénna sociálna práca s ľuďmi“  

 - bez pripomienok 

Hlasovanie Za:   7  

                       Proti: 3    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 6                                                  Starosta 

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/38    Miestne zastupiteľstvo 

n e  s c h v a ľ u j e 
na základe uznesenia Dotačnej komisie č 2.10 zo dňa 13.04.2016 
dotáciu vo výške 4955,- € pre OZ Stopa Slovensko, Hattalova 6, 831 03 Bratislava – Projekt – 
„Spolu pre komunitu 2“ 
Hlasovanie Za:   14  

                       Proti: 0    Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa: 2                                                  starosta 

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ 
======================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016 
12/40    Materiál 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Predkladateľ stiahol z rokovania 

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ 
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Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

Miestny kontrolór 
 

 

 

 

 

 

 

 

S t a n o v i s k o 

 
k Správe o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti                 
Bratislava – Nové Mesto, predkladanej na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 
ktoré sa koná dňa 14. júna 2016. 
 
 
 
 
 
 

Po preskúmaní Správy o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
MČ B-NM, predloženej prednostom Miestneho úradu MČ B-NM Ing. Mgr. Baníkom 
na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM dávam k  vyhodnoteným 
uzneseniam   súhlasné   stanovisko. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 7. júna 2016 
 
 
 
 
 
 
 

        Ing. Martin B ö h m      
         miestny kontrolór 

 
 
 
 


