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Mestská  časť  Bratislava–Nové  Mesto, Junácka  ul. č. 1, Bratislava 
 

 
Z á p i s n i c a 

 
z 11. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  28.6.2016 

 
Prítomní: Mgr. Kusý, Ing. Mgr. Baník, Ing. Böhm, Mgr. Tettinger, Ing. Haile, Ing. Kollárik, Ing. 

Augustinič, Ing. Bielik, Ing. Galamboš,  JUDr. Mikulec, Mgr. Pfundtner, Ing. Vítková, Ing. 
Winkler, 

 
Ospravedlnení: MUDr. Dubček, Ing. Gašpierik 
 
Neospravedlnený:  0 
 

Rokovanie  11. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o 9:15 hod. 
otvoril  Mgr. Rudolf Kusý – starosta mestskej časti. 
 

Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania bez pripomienok (uznesenie č. 
11/01). 

 
 Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Katarínu Augustinič 

 (uznesenie č. 11/02). 
 
Miestna  rada prerokovala predložené materiály v tomto poradí: 

 
1. Správa o plnení uznesení Miestnej rady MČ B-NM 
 
 Správu predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM. Správa uvádza, že trvá plnenie 
uznesení, splnené  boli uznesenia a rušia sa uznesenia podľa  predtlače.  
 

V diskusii  nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 11/03 bez pripomienok a konštatuje, že: 
1. Trvá plnenie uznesení: 1/28; 03/09; 09/21; 
2. Splnené boli uznesenia: 10/4; 0/6; 10/7; 10/8; 10/9; 10/10; 10/11; 10/12; 10/13; 10/14; 

10/15; 10/16; 10/17; 10/18; 10/19; 10/20; 10/21; 10/23; 10/25; 10/26 
3. Zrušené boli uznesenia: 10/5; 10/22; 10/24 
 

2. Návrh na zámenu pozemku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za 
pozemky vo vlastníctve spoločnosti PREŠOVSKÁ 2nd, s.r.o.  

  
Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM,  spracovateľom je Mgr. Jana 

Biharyová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy 
pozemkov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že návrh na zámenu pozemku vo vlastníctve mestskej časti za 

pozemky vo vlastníctve spoločnosti PREŠOVSKÁ 2nd, s.r.o. so sídlom Trenčianska 47, 821 09 
Bratislava, IČO: 36 355 101 (ďalej v texte len „spoločnosť“) iniciuje mestská časť v súvislosti 
s usporiadaním majetkových pomerov pod altánkom v areáli základnej školy (ul. Jeséniova), ktorý sa 
z časti nachádza na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18256/53, ktorý je vo výlučnom vlastníctve 
spoločnosti. Za týmto účelom bol zo strany mestskej časti objednaný geometrický plán, ktorý je 
uvedený ako prílohe č. 4 predkladaného materiálu. 

Výmera pozemku mestskej časti celkovo predstavuje 73 m2. Všeobecná hodnota pozemku bola            
stanovená Znaleckým posudkom č. 166/2016 zo dňa 23.05.2016 vo výške 21 100,00 € (1m2 = 289,10 
€).  
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Celková výmera pozemkov spoločnosti je 84 m2 (pozemok registra „C“ KN parc. č. 18256/53                
vo výmere 31 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 18256/55 vo výmere 53 m2). Všeobecná hodnota 
pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 165/2016 zo dňa 23.05.2016 v celkovej výške 
24 300,00 € (1m2 = 289,10 €). 

Spoločnosť nepožaduje finančné vyrovnanie rozdielu zamieňaných nehnuteľností. 
 

V diskusii  nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 11/04, ktorým odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh zámeny pozemkov v katastrálnom území Vinohrady, a to 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 6750/2 – ostatné plochy vo výmere 73 m2 vo výlučnom vlastníctve 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto evidovanom na liste vlastníctva číslo 3686 za pozemky 
registra „C“ KN parc. č. 18256/55 – ostatné plochy vo výmere 53 m2, ktorý je evidovaný 
Geometrickým plánom č. 5/2016 zo dňa 25.01.2016, úradne overenom dňa 16.03.2016 a parc. č. 
18256/53 – ostatné plochy vo výmere 31 m2 evidovanom na liste vlastníctva číslo 6655 vo výlučnom 
vlastníctve spoločnosti PREŠOVSKÁ 2nd, s.r.o. so sídlom Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 
36 355 101 
; bez vzájomného finančného vyrovnania 
; s podmienkou, že zámenná zmluva bude spoločnosťou PREŠOVSKÁ 2nd, s.r.o. so sídlom           
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 36 355 101 podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia             
uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. V prípade, ak zámenná 
zmluva nebude v uvedenej lehote zo strany spoločnosti PREŠOVSKÁ 2nd, s.r.o. so sídlom 
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 36 355 101 podpísaná, toto uznesenia stratí platnosť bez 
pripomienok. 
 
3. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Základnej škole s materskou školou, Kalinčiakova 

12, Bratislava 
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM,  spracovateľom je Mgr. Jana 
Biharyová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy 
pozemkov. 

 
Dôvodová správa uvádza, že  Uznesením č. ........ mestská časť k 01.09.2016 zriadila Základnú 

školu s materskou školou so sídlom na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave.  
Za účelom usporiadania vzťahov k nehnuteľnostiam, ktoré boli k 31.08.2016 v správe Základnej          

školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave je spracovaný a predložený tento materiál, ktorým sa               
novozriadenej rozpočtovej organizácia zveruje do správy nehnuteľný majetok v rovnakom rozsahu, 
aký bol zverený do 31.08.2016 Základnej škole so sídlom Kalinčiakova 12 v Bratislave. 

Nehnuteľný majetok sa zveruje za účelom zabezpečenia činnosti súvisiacej s školy a školských            
zariadení, bezodplatne na dobu neurčitú. 

 
V diskusii  nikto nevystúpil. 
 
Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 11/05, ktorým odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na zverenie nehnuteľného majetku, ktorý je evidovaný na 
liste vlastníctva č. 3749 pre katastrálne územie Nové Mesto: 
- k pozemkom registra „C“ KN: 
- parc. č. 15140/2  zastavané plochy a nádvoria o výmere 3242 m2 .....................163 027,41 € 
- parc. č. 15140/8  zastavané plochy a nádvoria o výmere 1428 m2 ....................   71 808,50 €  
- parc. č. 15140/9  zastavané plochy a nádvoria o výmere   535 m2 .....................  26 903,04 € 
- parc. č. 15140/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1010 m2 ..................... 50 788,90 €   
- parc. č. 15140/76 zastavané plochy a nádvoria o výmere   882 m2 ..................... 44 352,31 €   
- parc. č. 15140/77 zastavané plochy a nádvoria o výmere     19 m2 .....................      955,44 €   
- parc. č. 15140/78 zastavané plochy a nádvoria o výmere     17 m2 .....................      854,86 €   
- parc. č. 15140/79 zastavané plochy a nádvoria o výmere     18 m2 ......................     905,15 €   
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- parc. č. 15140/80 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1595 m2 ......................80 206,27 €   
- parc. č. 15140/81 zastavané plochy a nádvoria o výmere   258 m2 ..................... 12 973,80 €   
- parc. č. 15140/82 zastavané plochy a nádvoria o výmere     66 m2 .....................   3 318,88 €   
- parc. č. 15140/83 zastavané plochy a nádvoria o výmere    872 m2 .................... 43 849,45 €   
- parc. č. 15140/84 zastavané plochy a nádvoria o výmere    274 m2 .................... 13 778,38 €   
- parc. č. 15140/85 zastavané plochy a nádvoria o výmere  3212 m2 .................. 161 518,83 €   
- parc. č. 15140/86 ostatné plochy       o výmere    387 m2 ...................  19 460,71 €   
- parc. č. 15140/87 ostatné plochy       o výmere 11836 m2 ................  595 185,82 €   
             _________________________________________________________________________ 
; v celkovej hodnote pozemkov registra „C“ KN ......................................................1 289 887,75 € 
(slovom: jeden milión dvestoosemdesiatdeväťtisícosemstoosemdesiatsedem EUR 75/100)  
 - k stavbám: 
- stavba na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/8 so súpisným č. 117  
- stavba na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/76 so súpisným č. 13489 
; v celkovej hodnote................................................................................................ 189 092,91 € 
(slovom: jednostoosemdesiatdeväťtisícdeväťdesiatdva EUR 91/100) 
; bezodplatne do správy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 
Bratislava 
; za účelom zabezpečenia činnosti súvisiacej s prevádzkou školy a školských zariadení 
; na dobu neurčitú 
bez pripomienok. 

 
4. Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6134, v k.ú. Vinohrady, pre 

manželov Mgr. Petra Rolného a Mgr. Martinu Rolnú, obaja bytom Sudová 2, Bratislava  
 

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM,  spracovateľom je Mgr. Zuzana 
Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy 
pozemkov. 

 
 Dôvodová správa uvádza, že Mgr. Peter Rolný s manželkou (ďalej len „žiadatelia“) požiadali 
dňa 26.09.2014 o odkúpenie pozemku registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 6134, zastavané 
plochy a nádvoria, o výmere 21 m2, na ktorom je postavená garáž so súpisným číslom 13442 vo 
vlastníctve žiadateľov. 

Uvedený pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–
Nové Mesto. 

V súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí) ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode 
majetku obce, ak sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 

Vzhľadom na to, že na predmetnom pozemku je postavená stavba, ktorá je vo vlastníctve 
žiadateľov, je možné v tomto prípade postupovať v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku 
obcí. 

Kúpna cena za pozemok bola stanovená znaleckým posudkom č. 115//2016 zo dňa 17.04.2016 
vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške 3.150,- €. 

Predchádzajúci súhlas primátora hlavného mesta SR Bratislavy s predajom uvedených 
pozemkov za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 115/2016 bol udelený dňa 17.05.2016.  
   

V diskusii  nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 11/06, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez 
pripomienok predaj pozemku registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 6134, zastavané plochy a 
nádvoria, o výmere 21 m2, vedeného na LV č. 3673, v prospech manželov Mgr. Petra Rolného a Mgr. 
Martiny Rolnej, obaja bytom Sudová 2, Bratislava 
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu, že na predmetnom pozemku sa nachádza garáž so súpisným číslom 13442 
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Mgr. Petra Rolného a Mgr. Martiny Rolnej 
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; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú znaleckým 
posudkom č. 115/2016 zo dňa 17.04.2016 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške: 

3.150,- € 
 ; za podmienok: 
- kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve  
- kúpna cena bude uhradená v lehote 10 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy  
- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

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

platnosť. 
 

5. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra 
„C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, 
v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava 

 
Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM,  spracovateľom je Mgr. Zuzana 

Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy 
pozemkov. 

 
 Dôvodová správa uvádza, že Pani Mária Cupáková (ďalej len „žiadateľka“) je vlastníčkou 
stavby so súpisným číslom 3525 (ďalej len „stavba“) postavenej na pozemku registra “C“ KN parc. č. 
7208/1 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, vedenom na LV č. 3673 
(ďalej len „pozemok“). 
  Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava–
Nové Mesto (ďalej len „MČ“). 

Dňa 22.10.2015 vyzvala MČ žiadateľku na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod 
stavbou v jej vlastníctve, a to za nájomné stanovené znaleckým posudkom č. 243/2015 zo dňa 
27.09.2015 vo výške 1.480,50 € / rok (ďalej len „ZP“). 

Dňa 10.11.2015 bola MČ doručená žiadosť žiadateľky o zníženie nájomného z dôvodu jej 
nepriaznivej finančnej a sociálnej situácie. Žiadateľka uviedla, že výška nájomného stanovená 
znaleckým posudkom je vzhľadom na jej príjmy pre ňu finančne neúnosná a žiadala o zníženie 
nájomného na polovicu, t.j. sumu vo výške 740,25 € / rok. 

Aj predchádzajúci vlastník stavby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v 
Bratislave, ktorý prenajímal stavbu žiadateľke na účely bývania, mal znížené nájomné za pozemok, a 
to na sumu vo výške 926,28 € / rok z dôvodu, že stavbu nevyužíval na komerčné účely a výnos 
z nájomného za stavbu nepokrýval ani polovicu z navrhovanej ceny nájmu. 

Žiadateľka bola dlhodobým nájomcom uvedenej stavby (podľa jej vyjadrenia viac ako 30 
rokov). Po odkúpení stavby do jej výlučného vlastníctva vzhľadom na jej nízke príjmy (dôchodok vo 
výške 440,60 € mesačne) a starostlivosť o nezaopatrené dieťa, nie je schopná uhrádzať nájomné vo 
výške stanovenej ZP. 

Súčasne žiadateľka využíva aj pozemok registra “C“ KN parc. č. 7208/2 – záhrady (ďalej len 
„priľahlý pozemok“), o výmere 560 m2, ktorý je okolo jej domu a je oplotený. Nebolo možné 
zabezpečiť, aby žiadateľka tento pozemok nevyužívala, keďže slúži aj na prístup k jej nehnuteľnosti. 
Priľahlý pozemok je vzhľadom na svoje umiestnenie a obmedzený prístup k nemu pre akékoľvek 
tretie osoby nevyužiteľný. Na daný pozemok už má MČ so žiadateľkou uzatvorenú nájomnú zmluvu 
za ročné nájomné v celkovej výške 1.120,- € / rok v súlade s aktuálne platnými Zásadami prenajímania 
stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 
a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. 

V prípade stanovenia výšky nájomného za pozemok na základe ZP, t.j. vo výške 1.480,50 € / 
rok by bolo ročné nájomné za oba pozemky (v prípade priľahlého pozemku vo výške 1.120,- €  / rok) 
spolu vo výške 2.600,50 €, čo je mesačne 216,71 €, čiže takmer polovica mesačného príjmu 
žiadateľky. 

Podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je 



 5 

obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také 
nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci 
toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem nájmov majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
(minimálne 15), pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. 
 Osobitný zreteľ je v tomto prípade daný tým, že žiadateľka je vlastníkom stavby so súpisným 
číslom 3525 postavenej na pozemku, pričom žiadateľka mala túto stavbu od predchádzajúceho 
vlastníka Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave 
v dlhodobom nájme a užívala ju výlučne na bývanie, nie na komerčné účely. Žiadateľka je súčasne 
v nepriaznivej sociálnej situácii, jedná sa o dôchodkyňu s nízkym príjmom a s nezaopatreným 
dieťaťom. 
 Predmetný materiál bol už prerokovaný na Miestnom zastupiteľstve dňa 26.04.2016, kde bola 
prednesená požiadavka o zníženie nájomného na sumu vo výške 1,- € / rok; pričom však uvedený 
návrh nezískal dostatočný počet hlasov.  
 Vzhľadom na uvedenú požiadavku o zníženie nájomného na 1,- € / rok bol materiál opätovne 
predložený na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva, ako aj rokovanie miestnej rady a to na 
sumu nájomného vo výške 1,- € / rok. Predmetný materiál bol na rokovaní miestnej rady pozmenený 
s tým, že nájomné bolo oproti ZP znížené na pôvodne navrhovanú sumu nájomného za pozemok vo 
výške 740,25 € / rok a v tomto znení bol materiál opätovne predložený na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva dňa 14.06.2016.  

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 14.06.2016 bol materiál opätovne prerokovaný, bol 
daný pozmeňujúci návrh na nájomné vo výške 1,- € / rok, ktorý však opätovne nebol prijatý, ako aj 
pôvodný návrh na stanovenie nájomného vo výške 740,25 €.  
 Vzhľadom na uvedené je materiál opätovne predložený na prerokovanie, nakoľko pozemok je 
využívaný žiadateľkou (stojí na ňom stavba v jej vlastníctve) a v súčasnej dobe zaň neplatí žiadne 
nájomné, pričom je potrebné a nevyhnutné uvedené zazmluvniť. Materiál je predložený variantne – 1. 
varianta za nájomné vo výške 1,- € / rok a 2. varianta za nájomné vo výške 740,25 € / rok.  
 V prípade, ak nájom nebude schválený na najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva bude 
potrebné zo strany MČ podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia, nakoľko žiadateľka užíva 
pozemok bez právneho základu, t.j. bez uzatvorenej nájomnej zmluvy a bez platenia nájomného.  
 
              V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Ing. Vítková, Ing. Galamboš,  Mgr. Kusý. 
 
  Miestna rada prijala uznesenie č. 11/07, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť  
bez pripomienok prenájom pozemku registra “C“ KN parc. č. 7208/1 zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 3673  
; na dobu určitú 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy 
; 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 z dôvodu, že: 
- nájomca je vlastníkom stavby so súpisným číslom 3525 postavenej na pozemku parc. č. 

7208/1, ktorú nadobudol do vlastníctva od Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 
poľnohospodárskeho v Bratislave ako predchádzajúceho nájomcu tohto pozemku, pričom tento 
mal nájomné stanovené vo výške 926,26 € / rok a nájomca mal túto stavbu od predchádzajúceho 
vlastníka Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave 
v dlhodobom nájme,  

- nájomca nevyužíva stavbu so súpisným číslom 3525 postavenú na pozemku parc. č. 7208/1 na  
komerčné účely, ale využíva ju výlučne na vlastné bývanie, 

- nájomca je v nepriaznivej sociálnej situácii - dôchodkyňa s nízkym príjmom a s nezaopatreným 
dieťaťom 

; za nájomné vo výške: 
   740,25 € / rok 

; za podmienok: 
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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 

- prenajímateľ nebude požadovať spätne úhradu nájomného za obdobie od 15.04.2015, t.j. od 
nadobudnutia stavby do vlastníctva nájomcu do konca roku 2015, t.j. do 31.12.2015 

 
6. Návrh na vyplatenie polročných odmien za I. polrok 2016 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku 

samosprávy MČ B-NM“ schváleného dňa 16. 6. 2011 poslancom MZ, členom odborníkom komisií 
MZ a zapisovateľom odborných komisií MZ MČ B-NM 

 
Materiál predložil JUDr. Richard Mikulec, poslanec, tajomník miestnej rady, spracovateľ 

materiálu je JUDr. Richard Mikulec, poslanec, tajomník miestnej rady a Júlia Červenková, vedúca 
oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov. 

 
      Dôvodová správa uvádza, že v súlade s Odmeňovacím poriadkom samosprávy mestskej 

časti Bratislava–Nové Mesto schváleným Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto dňa 16. júna 2011 uznesením 5/13, predkladateľ predkladá na schválenie návrh na vyplatenie 
polročných odmien poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 
zapisovateľom odborných Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a 
členom odborníkom Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za I. 
polrok 2016.  

V návrhu je zahrnutá účasť poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto, zapisovateľov odborných Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto a členov odborníkov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto za obdobie 01. – 05. (vrátane) I. polrok 2016.  
 

V diskusii nikto nevystúpil. 
 

Miestna rada prijala uznesenie č. 11/08,  ktorým schváluje vyplatenie odmien za I. polrok 2016  
a) poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
b) členom odborníkom komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
c) zapisovateľom odborných komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
d) zástupcovi starostu 
podľa prílohy bez pripomienok. 

 
 

Po prerokovaní materiálov Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti, poďakoval členom 
miestnej rady za účasť a  ukončil  rokovanie MR.       
 
 
 
 

Ing. Mgr. Ľubomír Baník          Mgr. Rudolf Kusý 
           prednosta MÚ B-NM                 starosta   
  

 
 
 
 
 
 

Ing. Katarína Augustinič 
overovateľ 

 
 
 
Bratislava 28.6. 2016 
Zapísala: Ing. Libuše Jamnická 


